
FINN NAPOK A NEUMANNBAN 

A Neumann János Középiskola és Kollégium néhány lelkes diákja és tanára a finn kultúrára 

összpontosított az elmúlt héten. Szerdától péntekig diákok tartottak iskolatársaiknak magyar és 

idegen nyelvű előadásokat, melyeknek középpontjában a finn kultúra állt. Az aula figyelemfelhívó 

dekorációját Bakos Natália tanárnő készítette. 

Nagy Tünde osztályfőnök koordinálásában a 11. F  nyelvi előkészítő osztály több tagja külön 

témákban készült Finnországról. Pállai Brigitta és Nagy Virág az előkészületekben vállalt komoly 

feladatokat, majd Helli Szimonetta és Szarvas Lilla tartott érdekes előadásokat több osztályban 

osztályfőnöki, illetve magyarórákon. Kopka Enikő földrajzórákra, Ortó Eszter pedig történelemre 

mehetett be a prezentációjával. Természetesen a nyelvórák sem maradhattak ki, spanyolul Bani-

Akoto Anna, angolul Oláh Olivér és Szabó Lehel, németül Szukán Lilla és Trczka Márk, franciául 

pedig a 9. E osztályba járó Erős Evelin tartott egy-egy rövid összefoglalót a finn nevezetességekről, 

érdekességekről. Meghívták élménybeszámolóra Illés Áront is, aki élvezetes humorral beszélt a 

Poriban töltött három napjáról. 

 

A képen balról jobbra: Erős Evelin, Bani-Akoto Anna, Helli Szimonetta, Ortó Eszter, Oláh Olivér, 

Szabó Lehel, Pállai Brigitta, Kopka Enikő, Szarvas Lilla, Trczka Márk 

Helli Szimonetta idézi fel a projektet: 

„Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy ez remek lehetőség volt számunkra is, hogy nagyobb 

rálátást nyerjünk egy másik nemzet értékeire, kultúrájára. Hogy megismerjünk egy olyan népet, akikkel 

nyelvrokonságban állunk, lássuk mennyi hasonlóság van valójában a két ország között, és persze megtudjunk 

olyan érdekességeket, amik minket is igazán megleptek. 

Nagy érdeklődéssel és áhítattal nézegettük a fényképeket, amiken épp a sarki fényt vagy a lenyűgöző 

szépségű lankás finn tájat láthattuk, akár naplementében, akár a hótakaró alatt. Elképzeltük a majdnem 

kétszázezer tavat, ami itt található.  

Sokaknak természetesen - mint ahogy azt az osztályokban is felmértük - Finnországról a Nokia cég, a 

szauna vagy épp a Mikulás jut eszükbe, pedig ennél jóval többet is érdemes megjegyezni. Ennek a 

rendezvénynek köszönhetően már tudjuk, hogy mindezek mellett igazi rock nemzetről beszélhetünk, de 

népszerű a Jazz Fesztiválja is. Sokan nem tudják, de a mostanában nagy népszerűségnek örvendő Angry 

Birds telefonos alkalmazás is innen indult útjára. Természetesen felidéztük a sportokat, az éppen zajló 



jégkorong világbajnokság állását, és Kimi Raikönnent, a finn származású autóversenyzőt. Érdekes volt a 

finnországi oktatásról és eredményeikről is megtudni néhány adatot. 

Ez a pár nap és a kutatási idő egyáltalán nem volt hiábavaló. Hiszen ezáltal nemcsak másoknak 

jelenthet kicsit többet finnugor nyelvrokonunk kultúrája, de számomra is sok pozitív élményt és célt adott.” 


