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Finn hét az iskolánkban 
 
 

Finn tanáromtól, Kárpáti Rékától hallottam a Magyar - Finn Társaság kezdeményezésérıl, melynek 
célja, hogy a diákok jobban megismerhessék Finnországot, kultúráját és szokásait. Az idei tanévben 
elıször szerveztem ilyen hetet, a Kalevala naphoz igazodva, február utolsó hetére idızítve. 

A program gerincét a csapatverseny alkotta, amelyen minden szakközépiskolai osztályunkat két tanuló 
képviselte, ık 24-en vettek részt a hét napi eseményein. Ezen kívül a hét folyamán az osztályfınöki 
órákon minden osztály egy Finnországgal kapcsolatos totót töltött ki. Csütörtökön az „A” épület 
elıterében egész nap prezentáció futott Finnországról, és kikerült a faliújságra a 11.B és 11.C osztály a 
Sampo védıi Kalevala illusztrációját feldolgozó közös rajzórai munkája. 

A programokhoz kérés nélkül csatlakozott Illencz Orsolya, biológia – kémia szakos kolléganım, aki 
ismeretterjesztési és figyelemfelkeltési céllal tanóráin az alábbi témákkal foglalkozott: finn Nobel-
díjasok, a természetjárás mindenkit megilletı joga, tundra és tajga, fenyıfajták és medvefajok, a finn 
útlevélben „szaladó” jávorszarvas, szaunázási etikett, a Nokia cég alapítása, Kalevala. A diákok 
szorgalmi feladatként házi dolgozatot illetve prezentációt készíthettek a fenti témákról, a lehetıséggel 
élve többen is színvonalas munkákat készítettek.  

 

A hét részletes programja 

02. 23. hétfı 
Sztereotípiák és elıítéletek a finnekkel kapcsolatban – Kárpáti Réka elıadása 
Az elıadás elıtt Jean Sibelius zenéjét hallgattuk, képeket nézegettünk Finnországról és kitöltöttünk 

egy igaz – hamis tesztet. Réka elıadása során választ kaptunk az ebben szereplı kérdésekre, és sokat 
megtudhattunk arról, milyenek is a finnek valójában. A tesztet legeredményesebben kitöltı Beluszky 
Tamás tanár úr egyenesen Finnországból érkezett Fazer csokoládét kapott jutalmul. 

02. 24. kedd 
Látogatás a Finn Nagykövetségen 
A követség elıadójában Beczner Barbara programkoordinátor mesélt nekünk a nagykövetség 

történetérıl és tevékenységeirıl. Körülnézhettünk az egyébként mindenki számára ingyenesen 
használható követségi könyvtárban, majd Réka vezetésével rövid sétát tettünk az épület körül, melynek 
során további érdekességeket hallhattunk. 

02. 25. szerda 
Vetélkedı Finnországról 
Az elsı két napon hallottak, látottak hasznosnak bizonyultak az elsı feladatlap kitöltésénél, a kérdések 

elsısorban az ország természeti adottságaira, népességére, jelképeire és a finnek életmódjára vonatkoztak. 
Miután megbeszéltük a helyes válaszokat, a következı térképes feladat során az ország illetve 
legjelentısebb városainak elhelyezkedésével ismerkedhettek közelebbrıl a versenyzık. Az utolsó feladat 
elıtt a két nyelv hasonlóságairól és különbségeirıl meséltem nekik, majd néhány példán keresztül 
bemutattam nekik, hogy a finn nyelvben is nagyon fontos a rövid illetve hosszú magán- és mássalhangzók 
helyes használata. Ezután magyar példákat kellett győjteniük a csapatoknak, a feladat egyikük javaslatára 
kiegészült több jelentéső szavak keresésével is. A verseny alatt folk zenét, a szünetben pedig finn rock és 
punk együtteseket hallgattunk. 



02. 26. csütörtök 
Diavetítés az elıtérben, megemlékezés Akseli Gallen-Kallela születésének 150. évfordulójáról, a 

vetélkedı eredményhirdetése 
A nap folyamán az „A” épület elıterében az általam összeállított prezentáció futott folyamatosan 

Finnország jellegzetes tájairól, Helsinkirıl, a finnek életmódjáról, a sportéletrıl valamint a finn kultúra 
legnagyobb alakjairól, külön figyelemmel Akseli Gallen-Kallela mővészetére születésének 150. 
évfordulója alkalmából. Ehhez kapcsolódva a 11.B és 11.C osztály a Sampo védıi, Kalevala illusztrációt 
feldolgozó közös rajzórai munkáját a 2. emeleti faliújságon állítottam ki, a rajzórákon pedig a festı 
életmővével és annak magyarországi vonatkozásaival foglalkoztunk. 

A vetélkedın legjobban szereplı csapatok a nagykövetség jóvoltából finn zenei CD-ket, könyveket, 
kitőzıket, tájékoztató füzeteket, Réka finn barátainak köszönhetıen pedig Fazer csokoládét kaptak 
jutalmul. A többiek sem mentek haza üres kézzel, a kis finn zászlón kívül sok ismeretet és élményt 
vihettek magukkal. 

I. helyezett: a 13.K csapata: Gémes Bence és Zilahi Roland 
II. helyezett: a 13.E csapata: Fényes Mihály és Lukács Dávid 

III. helyezett: a 9.KC csapata: Tóth Bence és Végh János 

02. 27. péntek 
Látogatás a Nokia magyarországi központjában, Kalevala napi ünnepség a követségen 
Lipcsei Péter ismerısöm jóvoltából ellátogathattunk a Nokia magyarországi központjába. Péter elıször 

arról mesélt, ı hogyan került a céghez, azóta milyen területeken dolgozott illetve jelenleg kutatás és 
fejlesztés vezetıként mi a feladata. Majd Gyenes Péter, üzleti kapcsolatokért felelıs kutatás és fejlesztés 
vezetı a Nokia magyarországi történetérıl, jelenérıl és jövıjérıl beszélt. Sok érdekes információt 
hallottunk, többek között arról is, hogy milyen végzettséggel, kvalitásokkal lehet bekerülni hozzájuk. Ezt 
követıen körbejártunk az épületben, elidızhettünk egy kicsit a VIP teremben, végül lehetıségünk nyílt 
egy laborlátogatásra is. 

Juhász Hajnalka kolléganımmel és a nyertes csapattal Réka jóvoltából részt vehettünk a nagykövetség 
Kalevala napi ünnepségén. Pasi Tuominen nagykövet magyarul is köszöntötte a megjelenteket, majd 
Henrik Meinander, a Helsinki Egyetem professzora tartott elıadást Finnország II. világháborúban játszott 
szerepérıl és annak következményeirıl. Ezt követıen ünnepélyes emléktábla-avatás keretében a követség 
egykori gondnokára, Tömör Ferencre emlékeztünk, akinek életét egy mesterlövész golyója oltotta ki 
1945. február 13-án, miközben az épületet ért bombatalálatot követıen is próbálta menteni az 
ingóságokat. 

  
 

Köszönettel tartozunk a rendezvény megvalósulását segítı támogatóknak: 
Kárpáti Rékának, 

a Finn Nagykövetségnek, 
a Nokia munkatársainak: Lipcsei Péternek és Gyenes Péternek 

valamint Pirkko Nurminen-nek és Antero Olin-nak.  
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