
Sziasztok! Férjemmel, 5 éves kislányunkkal szeretnénk 
Svédországba költözni. Férjem már volt egy hónapot 
kiküldetésben a cégtől, ahol dolgozik. Kapott ajánlatot 
munkára, illetve hogy segítenek lakást bérelni stb... mire 
mennénk? Kérdésünk, hogy mennyi az az összeg, amit 
legalább haza kell hoznia egyedül, hogy hárman gond 
nélkül megéljünk, amíg nem találok munkát? Illetve, 
hogy volt-e valak, aki óvodás gyermekkel költözött ki, s 
hogy fogadta a gyermek a váltást? Nem tudom elképzel-
ni, hogy bemegy az óvodába és egy árva szót sem ért... 
Megtanulja a nyelvet, mire iskolába kell mennie? 
-------------------- 
Mi 8 éve 3 gyerekkel jöttünk, a középső volt 6 éves (M.o
-on még ovis), akkor. Ma (15) ő a legjobb az osztályában 
svéd nyelvből.  Semmi gond nem lesz a svédnyelv tanu-
lással a piciknek. Az iskolában minden osztályban van 
külön svéd óra a külföldieknek, amíg szükséges. Van, aki 
több évig kell oda járjon, van akinek elég csak 1 év. Gye-
reke válogatja. Azért a svéd tv nézés (mese) is sokat se-
gít. ;-) ...mi fent északon, vidéken élünk, itt nem kell 
"olyan sok" a megélhetéshez, mint délen.  Hát mi szenve-
dünk a svéd nyelvel az iskolában, fiúk is kapnak külön 
svéd órát, de itt Torsbyban nincs nyelvtanár, egyszer a 
torna tanár egyszer a matek tanár ad svéd nyelv órát, már 
többször beszéltem a mentorokkal,  ez így nem jó, fél év 
alatt szinte alig haladtak, itthon is gyötörjük őket stb. A 
kisebbik angolul kommunikál a nagyobbik meg németül, 
már ha talál valakit. aki beszél németül. Már ott tartok: 
magam keresek nyelvtanárt nekik. 
-------------------- 
Mennyi idősek? 
-------------------- 
12/14 
-------------------- 
MAGYAR KÖNYV? 
-------------------- 
Már túl vagyunk rajta, illetve folyamatos, erre az iskola 
   rendelt magyar nyelvű regényeket a fiúknak és az 
egy szem magyar lánynak. 
-------------------- 
Mesekönyv széria újság stb. 
-------------------- 
Sok gond van abból, hogy nem tudják, hogyan segítse-
nek :'( 
Pedig akarnak. 
----------------- 

Időszerű csevegés  
arról, hogy Svédországban nincs kol-
bászból, de még lazacból sem a kerí-
tés, élni itt is lehet, de bizony csak má-
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NE ENGEDD, HOGY BÁRMELYIK ÓRÁRÓL LEMA-
RADJON, mert azt a svédet is tudni kell!!! 
Nekem sok vitám volt anno emiatt :'( 
-------------------- 
Hát ja ismerős, szinte már napi kapcsolatban vagyok a men-
torokkal    
----------------------- 
Zoltán, találnak barátokat, akikkel svédül tudnak beszélni ? 
Az is jó lehet. Bár tapasztalatunk szerint ez nem könnyű. :-
( Szomorú, hogy az iskola nem tud normális tanárt biztosíta-
ni, nálunk egyéb nyelvekre (spanyol, német, francia), nincs 
rendes tanár. ....a helyettesekről meg ne is beszéljünk. :-( 
Vannak barátok, a nagyobbik ráadásul napi kapcsolatban 
van velük az edzések miatt is, de hát... 
---------------------- 
Gyerektől függ szerintem. A mi fiunk a 8.-at kezdte itt és 
egy szót nem tudott svédül. 9. osztályban megcsinálta a 
nationella prov-ot svédből, gond nélkül 
---------------------- 
Húgom kisfia 6 eóéves volt mikor kiköltöztek tavaly.1 muk-
kot sem tudott svédül. Ma már folyékonyan beszéli. Sajnos 
a magyart viszont felejti. 
-------------------- 
Ne félj, visszajön ;-) 
Akik nem beszélnek tökéletesen svédül a családban csak a 
magyart használjátok MINDIG ;-) 
Fontos a jövőjére nézve! 
------------------- 
Nem félek, hogy elfelejti, én is most tanulom a svédet . Így 
mi már egyre többször beszélünk svédül, és ő az aki inkább 
magyarba menni sem akar. Ez gyerekfüggő szerintem… 
------------------ 
Ha elfogadod a tanácsom: Csak magyarul beszéljetek követ-
kezetesen. Egyrészt nem lesz accentusa, másrészt a magyar 
nyelv is szépen megmarad. Azon kívül jót tesz mindkét 
nyelv szókincsének. Én mar 50 éve Svédországban lakok, a 
férjem svéd. Jelenleg a helyzet nem a legjobb itt. A nagy 
bevándorlás miatt. Nem könnyű az élet egy külföldinek, aki 
most jön. A svédeknek elegük van mar minden külföldiből. 
Azt tudom ajánlani, maradj otthon. A saját hazában a leg-
jobb. 
A nemi erőszakok száma elég magas, ahogyan a rablásoké 
is... Talán lövöldözés nincs olyan sok manapság, de pár éve 
robbantások, leszámolások is voltak szép számmal... 
-------------------- 
Jó lenne, ha ezt elmondaná a férjemnek, aki svéd és Magya-



rországon akart élni, egy kisebbségi srác combon szúrta, 
vénát ért és életveszélyes állapotban szállították kórházba 
a vérveszteség miatt. 
------------------ 
Én otthon is járművezető voltam (7 évig a BKV-nál), 
ahogy most is (az SL-nél). Tehát napi minimum 10 órát az 
utcán töltök. Otthon rendszeresen kellett eseményjelentést 
írni rongálás, késelés, verekedés miatt, nem telt el hét, 
hogy ne állt volna a forgalom valami balhé miatt. Itt eddig 
ilyennel még nem találkoztam az elmúlt bő egy évben 
mióta újra járművezetőként dolgozom. Stockholmban dol-
gozom napi minimum 10 órát töltök a forgalomban. És 
mivel ugyan ezt a munkát végeztem otthon Budapesten, 
pontosan össze tudom hasonlítani! 
-------------------- 
Nem félsz a külföldi terroristáktól? Tudod, hogy Malmő-
ben minden nap lövöldözés, megerőszakolás, rablás van? 
------------------- 
Igen, van. Én is ott dolgozom Visbybe :)  
------------------ 
Egészségügyi ellátásra én haza járók úgy, hogy a felesé-
gem itt Svédországban szakorvos. Nem hobbiból! A köz-
biztonság fogalma itt szürkület után ököljog (Karlstad). Ez 
egy más világ, sok jó és sok rossz lehetne egy regényit 
írni. Mindenképpen kell egy havi 30-35e sek/hó. Ki kell 
próbálni aztán... saját tapasztalat a legjobb dolog a világon 
☺ 
------------------- 
Minél kisebb annál hamarabb és jobban beszéli majd a 
svéd nyelvet. Nekik ez könnyem megy. Az én lányom 9 
éves volt mikor kiköltöztünk és évveszteség nélkül beil-
leszkedett az iskolába.   
----------------------- 
Arra készüljetek, hogy ha a munkaadó nem segít a lakha-
tással, elképzelhetetlenül nehéz lesz lakást találni!!! 
És Jönköping nem egy olcsó kisváros...  
------------ 
Szia. Mi közel 5 éve költöztünk ide Jönköpingbe. A mi 
lányunk 6 éves volt, itt kezdte a förskolaklassot (ez úgy-
mond 0. osztály vagy iskola előkészítő) és 6-7 hónap alatt 
belejött a nyelvbe. Kisebb-nagyobb döccenők voltak ter-
mészetesen, de ma már semmi gond az iskolában. Ettől 
nem kell tartani. A megélhetéshez körülbelül 25000 koro-
na kell. Persze ez függ attól, mennyiért sikerül lakáshoz 
jutni. Sok sikert! 
-------------------- 
Mi tavaly érkeztünk Stockholmba az akkor 5 éves kislá-
nyunkkal. Eltelt félév mire felvették az oviba... Augusz-
tusban kezdte az ovit és egy kukkot sem beszélt előtte 
svédül, mesét sem nézett.... Októberben kezdett először 
megszólalni svédül és iszonyatosan jól beszéli már a nyel-
vet. 
Nyilván azon is múlik persze, h milyen oviba kerül... 
------------------- 
A minimum összeget elég nehéz megmondani. Szerintem 
leginkább az albérlettől függ, nem mindegy h 5-6000-ért 
vagy 15000-ért sikerül lakást találni. A többi kiadást köny-
nyebben tudjátok alakítani, én kb 4000sek-et számolnék 
kajára a családnak. 
-------------------- 
Szia, a nyelv kerdestál ne félj! A gyerekek sokkal jobban 
alkalmazkodnak, mint gondolnánk. Persze, ahogy írják 
mások is, gyereke válogatja, hogy mennyi időt vesz igény-
be nála. Az enyémek 2,5 éves és 9 hónapos voltak, amikor 
kijöttünk, otthon nem jártak addig közösségbe, szóval a 
nyelv mellett az is új volt nekik. Ahol éltünk nem kaptak 

egyből óvodát, csak 7 hónap múlva kezdtek (szóval addigra 
kicsit “idősebbek” voltak már) egy szót nem értettek az ovi-
ban, de lépésről-lépésre szívták magukba a tudást. Ma mar 
iskolások es nincs semmi baj a nyelvvel. 
Az anyagi kérdés kicsit nehezebb, mert függ attól, h melyik 
város, az ország melyik része, illetve hogy a bérlésben a 
segítség mit jelent (segítenek keresni, vagy ki is fizetik a 
bérleti díjat, es azt hány hónapig, stb...) 
No meg persze befolyásolja a család igényszintje is, h 
mennyi pénzre van szükség egy hónapban...ha munkaválla-
ló, akkor 30-32% adót fizet, ha vállalkozó akkor lesz kb 
50% 
-------------------- 
A cég akinek dolgozom levonja a 30-32 % szem.jöv.adót + 
a 18-20 % járulékat (TB, nyugdíj, stb.) a fizuból. A vállalko-
zók kicsit többet fizetnek (kb. 53- 55% -ot összesen) Tehát 
kb. mindenki ugyan annyit fizet, nem nagy a különbség. 
--------------------- 
Ja, de ha a bruttó fizud 30, akkor a járulék, amit a munkaadó 
fizet utánad az azon felül van 30.000 kr-ból kb. 20.000kr 
marad a munkavállalónál. 
-------------------- 
Az oviban nagyon kedvesek a külföldi gyerekek-
kel,legalábbis ez a tapasztalatom. A beszoktatásnál is türel-
mesek és abszolút a gyerek igényeit helyezik előtérbe. A 
nyelv miatt ne aggódj, hamar ráragad.   Anyagi oldal...Mi 
is 3-an vagyunk és egyelőre csak a férjem dolgozik. Kényel-
mesen megvagyunk 1 fizetésből, de mi egy kis városban 
élünk és 4700-at fizetünk a 2 szobás lakásért. Egy nagyobb 
városban, mint Jönköping,ez több lesz. 
Szóval minden attól függ. hogy mennyiért sikerül lakást 
bérelni és mennyi lesz a fizuja a férjednek. Ja az ovi is fize-
tős,azt is a fizetéstől teszik függővé. 
------------------- 
Az oviban 15 óra /hét ingyenes ! Csak az a fölöttit kell fizet-
ni. Az iskola pedig már teljesen ingyenes. 
------------------- 
Ameddig csak egy szülő dolgozik,csak 15 órát járhat a gye-
rek/hét és fizetni kell érte. 
--------------------- 
Nálunk nem kell fizetni a heti 15 óráért. (y) Amíg az egyik 
szülő (legtöbbször az anya) nem dolgozik munkahelyen, 
addig szerintem nem is szükséges több mint ez a 15 óra/hét, 
főleg idegen nyelvűen. Így kiskorban tud otthon az anya/apa 
nyelvén is "tanulni" és az oviban a svédet. 
---------------------- 
Itt meg pont azt mondták,hogy azért van így, hogy fizetni 
kell és csak 15 órát járhat,mivel én itthon vagyok. De mint 
tudjuk, megyénként más lehet a helyzet.   
-------------------- 
Igen, 15-öt járhat ingyen, a többit kell fizetni, függetlenül 
attól, hogy csak 1 vagy 2 fö dolgozik. Majdnem ugyan azt 
mondjuk, csak nálatok lehet, hogy kihagyták az "ingyenes" 
szót ? :-/ Szomorú, ha ezzel "büntetik" egyes megyékben a 
lakosságot. :-( 
-------------------- 
Igen, tavaly szeptember óta jár Alina oviba. Én is azt mond-
tam,hogy de mi így tudjuk. hogy 15 óra ingyenes. És akkor 
mondta az óvónő,hogy csak akkor van így. ha mind a ketten 
dolgozunk. Mondjuk nekem annyira nem reális,hogy ha 
csak 1 fő dolgozik fizetni kell és ha mind a ketten(ergo a 
bevétel is több) akkor meg 15 óra ingyen van.   
-------------------- 
Nálunk, itt vidéken, északon nem nagy a népsűrűség, lehet, 
hogy pl. ezzel akarják ide csábítani a népeket. :-) Én nem 
fizettem (7 éve) és van egy ismerősöm, náluk 2 dolgozik,  7 



de nekik is ingyenes a 15 óra. Itt akkor sem kellett fizetni, 
ha mondjuk egy héten összesen 1 órával többet volt ott, 
mert pl. 20 percel később mentem érte, ha dolgom volt. 
Nem figyelték percre pontosan.  
------------------ 
Felmerült az "óvoda". Svédországban olyan nincs. "Dagis" 
néven fut egy intézményfajta, csecsemőkortól iskola előké-
szítőig tart. Ha a valamelyik szülő háztartásbeli, akkor max. 
heti 15 óra jár. Ha nem tudsz svédül, de svéd rezidens vagy 
(van svéd személyi számod), akkor jár neked állami svéd 
nyelvtanfolyam, ami a dagis szempontjából egyenértékű az 
alkalmazotti léttel, azaz jogosult leszel a teljes munkaidejű 
gyermekmegőrzésre 
-------------------- 
Szerintem kb. 30 ezer svéd korona az összeg, amiből itt egy 
háromtagú család ki tud jönni. Minden az albérleti ártól 
függ, meg a szokásaitoktól, illetve pl. autó használattól is. 
------------------- 
(A 3 ezer euro kb 30 ezer svéd korona, tehat jol meglesztek 
belőle, ha ez a nettó, amit kézhez. A bankok hitel eseten úgy 
számolnak egy 3 fős háztartás esetén, hogy a hitel törlesztő-
je ás a lakhatási költségek kifizetése után havi 15 ezer koro-
na maradjon a háztartásban. Ennyiből lehet szerintük jó 
életszínvonalon megélni es félretenni valamennyit havi 
szinten. Kevesebből is meg jól kilehet jönni, de szerintem 
gyerekkel jó, ha van havi 10 ezer korona kajára, ruhára, 
programra A gyerek fél, 1 éven belül folyékonyan fog be-
szélni svédül. A svéd statisztikai hivatal ajánlása pár éve az 
volt, hogy a lakás+rezsin felül fejenként kb. 5 ezer kr az, 
ami a puszta megélhetésen túl hagy pénzt szórakozásra, 
nyaralásra is. Az 3 fős család esetében kb. 15e kr a lakbé-
ren+rezsin felül. Beosztással ki lehet jóval kevesebből is 
jönni, na de akkor miért az ország váltás? 
-------------------- 
Mi nem a pénz miatt költöznénk ki. Itthon is jó körülmé-
nyek között élünk. Férjem ipari robotokkal foglalkozik. 
Minket a csodálatos természet, a környezettudatosság ahogy 
ott élnek, a nyugalom ami késztet a költözésre. 
------------------ 
És nyilván én is dolgozni szeretnek. Vezető beosztásban 
dolgozom itthon, ott nem menne ez ilyen egyszerűen. Meg 
kellene mászni a rang létrát újra de ezzel tisztában vagyunk. 
-------------------- 
Miért ne menne? Olyan céget kell keresni, ahol pl. angol a 
munkanyelv. Van ilyen egy pár 
----------------- 
Szerintem 35000 korona nettó a legalsó határ egy 3 tagú 
családnak. Azaz, ha csak a férjed fog dolgozni, jó fizetést 
kell kapnia. Ez az én véleményem. Ez alatt csalódottak lesz-
tek. A legdrágább a lakás, jól nézzétek meg. A 
konsumentverket oldalán tudtok számolni is. Ami a gyerkő-
cöt illeti: szerintem iskola előtt jobb jönni. Az én nagyobbik 
fiam 4 éves volt. 3 hónap után megszólalt svédül. Hívjatok a 
Messenger-en ha több info kell. Sok sikert. 
------------------- 
Tudom. Ezért írtam. A feleség meg még évekig nem fog 
dolgozni, azaz nem biztos, hogy fog. Akkor meg csalódot-
tak lesznek. Akkor meg minek váltani? 
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Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága január 23-ai ülésén 
23 támogató szavazattal és 2 ellenszavazat mellett megsza-
vazta a Csáky Pál EP-képviselő által kidolgozott határozat-
tervezetet, amelynek címe A kisebbségek védelme és hátrá-
nyos megkülönböztetésük tiltása az EU tagállamaiban. A 
határozattervezetet, amelynek tartalma kötelező érvényű az 
Európai Bizottság és a tagállamok kormányai számára, és a 
legnagyobb teret az őshonos kisebbségek jogai védelmének 
és mindennemű diszkriminálásuk tiltásának szenteli, február 
7-én az Európai Parlament plénuma is elfogadta. 
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén elő-
ször hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminá-
ciójának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről az Euró-
pai Unión belül – közölte Csáky Pál, a szlovákiai Magyar 
Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője 
szerdán. 
Tájékoztatásuk szerint az elfogadott határozat védi a kisebb-
ségek identitását, garantálja nyelvi jogaik érvényesítését és 
támogatja a kisebbségek oktatását azok anyanyelvén.  
Felhívja továbbá a figyelmet a kisebbségek képviselői rész-
vételének fontosságára a közéletben és a leghatározottabban 
tiltja mindennemű diszkriminációjukat. A dokumentum 
hangsúlyozza, hogy ugyanezeket az elveket kell betartatni az 
EU-csatlakozás felé tartó partneri államokban, például Szer-
biában és Ukrajnában is. 
A határozat parlamenti elfogadása után Csáky Pál, Gál Kinga 
és Bocskor Andrea EP-képviselők közös sajtóközleményt 
adtak ki. 
„Óriási siker, hogy az Európai Parlament történelmében elő-
ször hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminá-
ciójának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről az Euró-
pai Unión belül” – hívta fel a figyelmet Csáky Pál felvidéki 
EP-képviselő, a dokumentum néppárti felelőse. „Az EP mai 
szavazása megkoronázza a magyar nemzetpolitikai igyekeze-
teket” – emelte ki Gál Kinga és Bocskor Andrea fideszes EP-
képviselő a szavazást követően. 
Az elfogadott határozat  védi a kisebbségek identitását, ga-
rantálja nyelvi jogaik érvényesítését, és támogatja a kisebbsé-
gek oktatását azok anyanyelvén. Felhívja továbbá a figyelmet 
a kisebbségek képviselői részvételének fontosságára a köz-
életben és a leghatározottabban tiltja mindennemű diszkrimi-
nációjukat. A dokumentum hangsúlyozza, hogy ugyanezeket 
az elveket kell betartatni az EU-csatlakozás felé tartó partneri 
államokban, például Szerbiában és Ukrajnában is. 
„A tárgyalások során a Petíciós Bizottságban sikerült kivéde-
ni az európai baloldal és a liberálisok igyekezetét, hogy a 
határozatot ellehetetlenítsék, eredeti célcsoportját megváltoz-
tassák a migránsok, az új vallási vagy egyéb kisebbségek, 
illetve a szexuális kisebbségek jogairól szóló részek túlter-
jesztésével. Így a dokumentum megszavazhatóvá vált minden 
nemzeti elkötelezettségű magyar EP-képviselő számára” – 
emelte ki Csáky Pál, a Petíciós Bizottság alelnöke. 
„A mai napon elfogadott határozat mérföldkő az európai ki-
sebbségvédelem terén. Hosszú évek munkájának kézzelfog-
ható eredménye ez, s a legtöbb, ami ma az Európai Parlament 
szintjén politikai határozatként reálisan elérhető. Ugyanakkor 
látni kell, hogy a baloldal mindent megtesz azért, hogy az 

Határozatot hozott az EP 
az őshonos kisebbségek 

védelméről 


