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Izland gyorstalpaló 

Kedves Te, aki azt fontolgatod, bele merd-e vágni a fejszéd Izlandba! 

Természetesen az én álláspontom az, hogy menj és csináld! De azért próbálok egy kicsit 

konkrétabb segítséget is nyújtani. 

Az én kalandom 2020 január elején kezdődött, majd május elején ért véget. Egyik 

szaktársammal mentünk ki Izlandra, amiért már akkor is, de visszatekintve, még inkább hálás 

vagyok. Ha ezt valamikor pár év múlva olvasod, remélem már minden visszaállt a normális 

kerékvágásba. Az én kint töltött félévem ugyanis egybeesett a COVID-19 pandémia kitörésével 

és elterjedésével. Ez természetesen sok mindent befolyásolt, de azért nem kell aggódni, 

élményekben így is volt részem. 

Először essünk túl a piszkos anyagiakon, hisz arra elengedhetetlen előre készülnöd. Mi 520 

eurót kaptunk per hónap (napra kiszámítva). Ez többnyire a havi lakbért fedezi, az utazást, az 

ellátást, miegyébmást nem igazán. Úgyhogy érdemes előtte időben elkezdeni félretenni. Az 

árviszonyokról azt kell tudni, hogy egy izlandi korona nagyjából 2-2,5-szer annyit ér, mint egy 

magyar forint. A havi lakbér 63 000 korona volt. A heti bevásárlásnál pedig olyan 5-7000 

korona közötti összegre kell számítani. Ha a sok szám között elvesztél, nem baj. Összefoglalva 

annyit írtam le, hogy nem olcsó Izland. 

Az egyetemet csak ajánlani tudom. Rettenetesen segítőkész volt mindenki. Például albérletet is 

segítettek keresni, természetesen saját magad is keresgélhetsz, ha nem szimpatikus, amit ők 

ajánlanak. Kollégium nincs, úgyhogy házakban és lakásokban szállásolják el a külföldi 

diákokat. A tanárok nagyon kedvesek, a tárgyaikból pedig nagyon felkészültek voltak. Nekem 

három izlandi és két másik országból származó tanárom volt, és mind nagyon érdeklődőek 

voltak mind a saját kultúránkkal, országunkkal, mind a jóllétünkkel kapcsolatban. Azon túl, 

hogy az ott lévő emberek rendesek voltak, maga az egyetem felszereltsége és modernsége is 

lenyűgöző volt. Itt két dolgot említenék meg. Az egyik a konditerem, amit csak javasolni tudok. 

Jól felszerelt, benne diákok és tanárok egyaránt megtalálhatóak szinte egész nap. A másik pedig 

az általuk nyújtott távoktatás, ami nem csak a pandémia miatt volt, hanem alapvetően ilyen 

módon is tanulhatnak náluk a hallgatók. Ennek köszönhetően, nekik nem is okozott különösebb 

problémát az átállás. 
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Milyen is Akureyri? Kinek ajánlanám? Akureyri a béke havas szigete. Emiatt, inkább 

olyanoknak javasolnám, akik le tudnak lassulni, és nincs szükségük folyamatos pörgésre, 

valamint olyanoknak, akik bírják a hideget. Azt, hogy mennyire bírod a hideg, zord időjárást, 

tényleg gondold végig komolyan. Mi kifogtunk egy olyan telet, ami még a helyiek szerint is 

rosszabb volt, mint általában szokott lenni. Azt hallottuk március vége felé már úgy nem szokott 

hó lenni. Ennek ellenére mikor május elején eljöttünk onnan, már pár hete nem volt hó, de még 

annyire friss volt az olvadás élménye, hogy zöld fű sem nőtt csak hellyel-közzel. Átlagosan -6 

és -3 fok között volt a hőmérséklet, amihez egyébként hozzá lehet szokni, persze jó melegen 

fel kell öltözni. Izlandi mértékkel májusra már tavasz volt. Ez nagyjából annyit tett, hogy vagy 

egy melegebb pulcsi, vagy csak a téli kabát már elég volt, ha kimentünk. Lehet nem érted, miért 

hangsúlyozom ki ennyire az időjárás fontosságát, hiszen egyértelmű, hogy Izland hideg. De 

hidd el nekem, bármennyire is tudtam, hogy hideg lesz, és szél, és jég, és hó, azt hiszem erre 

mégsem voltam eléggé felkészülve. Aggódni azért nem kell értem, szeretem a telet, úgyhogy 

egy cseppet sem bántam meg így sem. 

Az időjárásjelentés után egy kicsit könnyedebb vizekre eveznék. Akureyri, ahogy mondtam, a 

béke szigete. Amíg tart a tél, utcán nem is gyakran látni embert – viszont, akit látni, ne lepődj 

meg, ha ismeretlenül is rád köszön -, de ahogy beköszönt a jobb idő, mindenhol futó, bicikliző 

emberekkel telik meg. Meg persze (a majdnem) az összes kertben megtalálható trambulinok is 

megtelnek kacagó gyerekekkel. A városkában igazából mindent meg lehet találni, ami kellhet. 

Vannak nagyobb élelmiszer boltok (Bonus, Netto), kávézók, pubok, éttermek, könyvesboltok, 

antikváriumok, múzeumok, könyvtárak. Ahova érdemes belépőt venni, az az uszoda. Kültéri 

az egész, még az úszómedence is inkább langyos vizű, mint hideg, a 37 fokos medencében 

pedig órákat lehet feküdni zavartalanul, és még csúszda is van. Plusz, ez egy elég jó hely 

szocializálódni. Ne lepődj meg, ha összefutsz valamelyik tanároddal majd! Na és amit otthon 

biztos nem találsz, az pedig a tengerpart. Akureyri egy fjord belsejében fekszik, ennek 

megfelelően a tengerparton terül el. Ami igazán különlegessé teszi, az a fekete homok. Nem 

mellesleg, ha szerencséd van, el sem kell hagyd Akureyrit, hogy láthass bálnát vagy fókát. 

Másik izlandi kincs, amiben itt részed lehet, az északi fény. Bár április elejéig bármikor van rá 

esélyed, hogy meglesd, azért arra ne számíts, hogy minden második nap látni fogod. De hidd 

el, felejthetetlen élmény lesz így is. Akureyri egy csoda, de azért persze, ha van lehetőséged, 

menj el kirándulni máshova is. Igazából annyi szépet láttam, amit nem is tudok jobban szavakba 

önteni, mint hogy érdekes, változatos köveket volt szerencsém megcsodálni. Azt látni kell, hogy 

megértsd. 
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Én nagyon örülök, hogy Akureyribe sodort az élet. Az embereket, akiket itt megismertem a 

szívembe zártam, ahogy magát a várost is. Persze volt egy pandémia, ami okozott nehézségeket, 

de még erre is azt mondhatom, hogy jobb helyen nem is lehettem volna, mikor történt ez az 

egész. Kedved Te, aki játszik a gondolattal, hogy Akureyribe menjen. Menj! Akureyri egy hely, 

amit meg kell élni, elmondani nem lehet. Akureyri egy hely, ami szépen csendben csak ad 

neked, és feltölt. Akureyri egy hely, ami veled marad azután is, hogy elhagyod. 

Ha bármi kérdés felmerült benned, keress bátran! 

 


