
          Nyári gyakorlat Németországban 

Gergelyfi Zsolt 

1.Nap 

A szállásra való megérkezés után berendezkedtünk a 

szobánkba, kipakoltuk a cuccainkat. Utána felmentünk 

a tanuló szobába, ahol mindenki bemutatkozott Edda 

tanárnőnek németül. Beszéltünk a családunkról, a 

városunkról az iskolánkról és a szakmánkról.

 

  



2.Nap 

Délelőtt nyelvi óráink voltak ahol a legfontosabb német 

szavakat tanultuk meg, majd egy sanitzi óvodában 

megebédeltünk. Ezután meglátogattunk néhány leendő 

munkahelyet. Voltunk Bützowban, Barthban, 

Güstrowban és Werleben. Mindenhol bemutatkoztunk, 

és aláírtuk a szerződéseinket. Útközben láttuk, hogy 

óriási burgonyaföldek vannak itt, amelyek 

génbankokhoz tartoznak és több mint 5600 

burgonyafajtát tartanak itt fenn. Nagy területen 

termesztenek itt repcét, amit hamarosan aratni fognak. 

Láttuk, hogy a szántóföldek köré virágos növényeket 

ültetnek, amelyek a beporzást végző rovarokat 

csalogatják.  

 



3.Nap 

Délelőtt németórákon voltunk, ahol többek között 

ezeket tanultuk:-Wie oft spielst du Fussball? -Was ist 

dein Hobby? stb. Ebéd után megnéztük Sanitz 

nevezetességeit. Voltunk a temetőben, és láttuk, hogy 

itt a temetőkertészet teljesen eltér a miénkhez képest. 

Itt szinte alig használnak sírköveket, inkább virágokkal 

díszítenek. Leginkább Buxusokat, Törpeborókákat, 

Tiszafákat és Begoniákat láttunk. Két iskolát is 

meglátogattunk, és az Ortmann kertészetet.

 

  



4.Nap 

Délelőtt Edda tanárnővel voltunk németórán, ahol ma is 

hasznos dolgokat tanultunk. Utána elmentünk ebédelni az 

óvodába, majd vonattal Rostockba mentünk. Megnéztük a 

városkapukat, a vasútállomást, a természettudományi 

múzeumot, és a kikötőt. Még mindig láthatóak a várost 

körülvevő fal maradványai, és a 2 szépen felújított városkapu. 

Ezek között található részen helyezkedik el a belváros. A 

belváros legnagyobb temploma a Mária templom, aminek a 

több száz éves órája a mai napig a pontos időt mutatja.

  

  



5. Nap 

Délelőtt németórák voltak, majd megebédeltünk 

Sanitzban. Ezután megnéztünk néhány szépen 

berendezett kertet. Megnéztük néhány leendő 

munkahelyet, ahol bemutatkoztunk és aláírtuk a 

szerződéseket. Miután hazaértünk, volt még egy 

rövidebb németóra.

 

  



6. Nap 

Délelőtt németóra volt. Utána ebédelni mentünk, majd 

Rostockba mentünk, és onnan Warnemündébe. Ott 

megnéztük a hajót, amivel a Hansa-Sailen részt 

veszünk. Megnéztük a tengert, amiben sajnos nem 

fürödhettünk, az erős szél miatt. Megnéztük a környék 

boltjait és árusait. Láttunk sok érdekes dolgot. Ezután 

hazajöttünk és Edda tanárnőnek és Heiko bácsinak 

átadtuk a közös ajándékainkat., amiknek nagyon 

örültek.

 

  



7. Nap 

Korán reggel elindultunk a munkahelyi szállásunkra. Peter 

Müller már a vasútállomáson várt bennünket, majd idehozott 

minket a kollégiumba. Megmutatta a szállásunkat, és szépen 

berendezkedtünk. Kaptunk kerékpárokat, amiket az 

elkövetkezendő időben bevásárolni fogunk használni. Délután 

bementünk Rostockba, ahol éppen maratoni futóverseny 

volt.

 

  



8. Nap 

Ma sportnapot tartottunk. Kerékpároztunk, úsztunk a 

helyi tóban, és a kollégiumi edzőteremben 

pingpongoztunk, súlyt emeltünk, és billiárdoztunk a 

klubban. Megismerkedtünk az egyik német tanárnővel, 

aki elmondta nekünk, hogy milyen munkák várnak ránk, 

majd közös vacsora főzés volt a németekkel.

 

  



9. Nap 

Ma volt az első munkanap. Az időjárás már reggel csodálatos 

volt, ami kitartott az egész napra. Mikor megérkeztünk a 

munkahelyre Manuel és Markus bemutatkozott nekünk, és 

megmutatta a munkahelyünket és, elmondták, hogy mit is 

fogunk csinálni az elkövetkezendő 4 hétben. Az első munkánk 

a mikulásvirágok közepének a kicsipkedése volt, amit azért 

csináltunk, hogy jobban bokrosodjon. Ezután megszereltük a 

fűnyíró gépet, majd Manuel megmutatta, hogy hogyan is kell 

használni, majd én is megpróbáltam és elég jól ment. Az 

üvegházban az agroszövetet lecseréltük és fertőtlenítettük az 

asztalt és az új felterített agroszövetet is.

 

  



10. Nap 

Az időjárás ma is hasonlóan jó volt mint tegnap. Ma az első 

munkám egy konténeres fa, és örökzöldek megöntözése volt. 

Ezután motoros fűkaszával vágtam körbe a fák és bokrok 

körül a füvet. A kaszát letakarítottam, majd az üvegházban 

muskátlik virágait csíptem ki, hogy elbokrosodjanak, majd 

térállásra pakoltam őket. Ezután fűszernövényeket 

metszettünk vissza, és takarítottuk ki a helyüket.

 

  



11. Nap 

Ma kicsit hűvösebb volt reggel az esti eső miatt, de 

napközben sokat javult az idő. Ma elsőnek a tegnap 

megmetszett fűszernövények csepegtetőrendszerét dugtam 

vissza. Utána az udvaron lévő cserepes növényeket öntöztem 

meg. Ezután a tegnapi vizsgán használt növényeket 

cserepeztem, és vittem vissza a helyükre. Az üvegházban 7 

féle mikulásvirágot cserepeztem be, ezután szobanövényeket 

tisztítottam meg, és végeztünk a munkával. 

 

  



12. Nap 

Ma reggel szép napos időnk volt. Az első munkánk ma virágok 

tisztogatása volt. Ezután az udvaron a növényágyakat kellett 

beöntözni, amikben többnyire egynyáriak voltak. Utána a 

gyakorló szalagágyásra kellett agroszövetet kihúzni, és 

körbetakarítani.

 

  



13. Nap 

Ma a tegnap kihúzott agroszövetet kellett letakarítani és 

összehajtani. Ezután az üvegház melletti gyomnövényágyást 

kellett kitakarítani, és elrendezni. Visszametszettük a 

növényeket, kigazoltuk a benne található utat. Füvet is 

vágtunk motoros fűkaszával, illetve a nagygéppel. Munka 

végén eltakarítottuk a használt eszközöket.

 



14. Nap 

Ma szabad program volt. Bementünk Rostockba, találkoztunk 

a lányokkal, beszélgettünk, vásárolgattunk, szórakoztunk. 

Ezután lementünk a kikötőhöz, ahol rengeteg szórakoztató 

program volt. Gergővel felültünk egy körhintára ami hatalmas 

élmény volt.

 

  



15. Nap 

Ma takarítás volt a szobában, és a fürdőben is. Ezután 

átmentünk 2 magyar lányhoz Schwaanba meglátogatni őket. 

Megmutatták nekünk a gazdaságot, ahol ők 

dolgoznak.Megbeszéltünk velük mindent, és délután 

hazajöttünk.

 

  



16. Nap 

A tanulók által elkészített vizsgaanyagot cserepeztük vissza, 

és vittük őket a helyére. Utána a gyakorló temetőkertet 

gyomláltuk ki. Ezután az üvegházban kellett cserepezőgéppel 

cserepeket töltenünk, majd muskátlikat ültetni bele. Ezután 

összetakarítottunk mindenhol.

 

  



17. Nap 

A mai időjárás elég rossz volt. Ma elsőnek a trópusi 

üvegházban tevékenykedtünk. Banánfát vágtunk ki, és sok 

kúszónövényt metszettünk meg, és szedtük őket össze. 

Ezután az üvegházban takarítottunk fel egy rövid szakaszt, 

majd kártevőket evő rovarok lárváit helyeztük ki a 

növényvédelem miatt. Ezután az udvaron lévő cserjék közül 

gyomláltunk ki.

 



18. Nap 

Ma reggel kicsit hűvös volt, és napközben sem lett jobb az 

idő. Ma az első munka a mogyorócserje sorok közeit kapáltuk 

ki, majd agroszövetet húztunk ki. Ezután nagyobb 

virágágyakat gyomláltuk és kapáltuk, majd fóliával takartuk le 

őket. Üvegházban muskátlit cserepeztem nagyobb cserépben 

és tisztogattam meg a sárga levelektől

 



19. Nap 

Ma reggel elég hűvös volt, de azért napközben melegedett az 

idő. Ma folytattam a tegnap félbehagyott muskátlik 

átcserepezését. A mai nap egy különleges coca Cola illatú 

muskátlit metszettem meg. Üvegház melletti ágyásból 

kigyomláltunk. A növényeknek a tápanyagot adagoló 

medencében állítottam be a megfelelő értéket. Tápoldatot 

kevertem ahhoz a medencéhez amelyben alacsony értéket 

mértünk.

 



20, Nap 

Reggel elég kellemes idő volt. Mai első munkánk 7 darab fa 

sarjainak a kimetszése, egy méteres sugárba a föld 

körbevágása, majd kb 5 cm mélyen kiszedése és feltöltése 

volt. Ezután egy nagyobb sziklás szalagágyást gyomláltunk ki.

 

  



21. Nap 

Mai nap hétvége lévén pihenőnap volt, ezért voltunk 

Rostockban az állatkertben, a plázában és a sétálóutcában 

nézelődni, vásárolgatni.

 

  



22. Nap 

Ma 11-ig aludtunk, kipihentük a tegnapi nap fáradalmait, 

majd elmentünk Schwaanba a két lányhoz beszélgetni, és 

ebédelni. Megbeszéltük az elmúlt egy hét történéseit.

 

  



23. Nap 

Ma reggel kicsit hűvös volt az éjszakai eső miatt, de 

napközben jobb idő lett. Az első munka ma az agroszövet 

felhajtása volt a kinti szalagágyásról, hogy a vizsgázók 

tudjanak dolgozni. Utána egy bokrokkal és évelőkkel teli nagy 

mulcsos területet kezdtünk el gyomlálni. Utána újra 

megmértem a medencék értékeit mint múltkor.  Sietve 

jönnünk kellett haza a délutáni vikinghajózásra és utána a 

grillezésre. Hajózás közben láttunk tavirózsákat, 

szomorúfüzet, és még sok más vízi/vízparti növényt.

 



24. Nap 

Ma ugyan olyan volt az időjárás mint tegnap. Ma az első 

feladatunk a vizsgázók által kihelyezett növények felszedése 

volt, és az utolsó munkánk is ez volt, csak akkor járólapok és 

térköveket is szedtünk fel. Ma folytattuk a tegnap elkezdett 

terület kigyomlálását. Senecio cinerariát cserepeztem át és 

tisztogattam meg. A gördíthető asztal csöveit kitakarítottam. 

 

  



25. Nap 

Ma az első munkám térállásra pakolni a ciklámeneket. Utána 

gázpörkölővel a térközök között irtottam a gyomnövényeket. 

Utána füvet vágtam fűnyíróautóval, és motoros fűkaszával. 

Használat után letakarítottam őket. Reggel még a holnapi 

vizsgára készítettük elő az eszközöket.

 



26. Nap 

Ma reggel elég hűvös volt, de napközben jól felmelegedett az 

idő. Első munkánk a vizsgaterület körül 20 cm szélességben 

kiszedni a földet, és elkezdtük járólapozni. Utána én motoros 

fűkaszával vágtam a kerítés és szegélyek körül a füvet. És 

kipróbálhattam ma a betonvágót ami elég jól ment.



27. Nap 

Ma reggel szintén nagyon hűvös volt, már majdnem hideg 

volt, de napközben nagyon meleg lett. Ma a kis fiatal fákat 

tartó faoszlopokat szedtük fel a helyéről, és a helyére mulcsot 

szórtunk. Ezután az üvegházban kétszer is fellocsoltunk a 

karácsonyvirágot tartalmazó üvegházban a páratartalom 

megtartásának érdekében, és a mulcsos terület gyomlálását 

folytattuk.

 



28. Nap 

Ma bementünk Rostockba a plázába nézelődni, majd 2 óra 

után indultunk a német-magyar délutánra, ami 3 órakor 

kezdődött. Több iskolából is voltak ott magyar diákok 

pl:Szekszárd, Budapest. Minden iskola több csoportja is 

tartott előadást, a mi csoportunk a Kőrösi Möggyfesztiválról 

tartott prezentációt. Az előadásokat tartó diákok oklevelet 

kaptak. Jelen volt a Berlini Magyar agrárnagykövet. Ezután az 

iskolánkból kint lévő pékek által sütött meggyes pitét és 

dobostortát ettük.

 

  



29. Nap 

Ma felkeltünk és fél 12 kor "megreggeliztünk", majd 

kitakarítottunk, mostunk és utána a klubban töltöttük a 

délutánt. Mindenki írta a munkanaplóját és rendezte a fotóit.

 

  



30. Nap 

Ma reggel elég kellemes idő volt és nagyjából napközben is jó 

idő volt. Folytattuk a járólapok elhelyezését, vízi mérték, 

gumikalapács, egyengető fa és egyéb szerszámok segítségével 

szinte egész nap, de közben egy kis ideig füvet nyírtam a 

fűnyíróautóval.

 



31. Nap 

Ma nem volt túl jó idő. Ma befejeztük a járólapozást, utána 

felszedtük a vizsgán elhelyezett növényeket, és targoncával 

elvittem őket a helyükre. Utána a temetőkertészeti 

sírköveknek a betonalapját készítettük el. Készbetont 

vásároltunk és vízzel kevertük be, és öntöttük az előre kiásott 

gödrökbe. 

 



32. Nap 

Ma reggel kicsit hűvös volt, csepegett az eső. Elsőnek 

befejeztük a tegnapi betonozást, és a sírköveket elhelyeztük a 

helyükre. Utána motoros fűkaszával a padka szélét, fák körül 

vágtam a füvet. Utána az üvegházban cserepezőgéppel 

cserepeket töltöttünk, majd krizantémokat ültettünk szivaros 

palántákról, majd kipakoltuk őket kötésbe, és jeltábláztuk 

őket. Utolsó munkánk ma a gyomot elvinni (dózerrel) a 

szemetes konténerekbe. 

 



33. Nap 

Ma reggel kicsit esett az eső, napközben meg hol kicsit, hol 

jobban. Első munka a fedett csarnokban rendet tenni, és a 

szemetet elhordani. Utána több helyen gázpörkölővel gyomot 

irtottunk. A nap végén filmforgatás volt, amiben mi is részt 

vettünk, pár jelenet erejéig.  

  



34. Nap 

Ma reggel kicsit hűvös volt, de napközben néha ki sütött a 

nap. Ma kevés volt a munkánk, csak a filmforgatás után 

pakoltunk össze, és már indultunk is a Güstrowi vadasparkba, 

ahol Németország legnagyobb farkas állománya van. Láttunk 

mesterséges tavakat, és sok érdekes növényt. 

 



35. Nap 

Ma reggel felkeltünk,elkezdtünk összetakarítani majd 

összepakolni. Kimentünk a vasútállomásra és elindultunk 

Rostockba. Miután oda értünk kis várakozás után mentünk 

tovább Berlinbe. Megérkezés után a vasútállomáson 

lepakoltunk és elindultunk felfedezni Berlin nevezetességeit. 

Rengeteg szép régi épületet, műemléket láttunk. Ezekről 

prezentációt kellett készíteni, ezért sok fotót készítettünk és 

prospektusokat gyűjtöttünk. 

 

  



36. Nap 

Reggel tovább indultunk a reptérre ahol átestünk a kötelező 

ellenőrzéseken majd a 11:10-es repülőgéppel jöttünk haza. 

Számomra nagy élmény volt a repülés mert korábban még 

nem volt benne részem. 

 


