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1. Munkanap 

2017. július 2. Vasárnap 

Reggeli időjárás: párás idővel indult a nap 13°C volt. 

Délután kisütött a nap. 

Megnéztük a spárga ültetvényeket ezek:kb 1 ha területűek voltak, számunkra érdekes 

volt, hogy a terület egyik fele bakhátas művelésű volt. 

A sorok között több helyen állt a víz mely a közelmúlt nagy esőzéseire utalt. 

Megfigyeltük a napkollektorokat és a szél erőműveket, ezeket rossz minőségű 

talajokon és szél járt területeken telepítik mindkettő fosszilis tüzelő anyagok leváltása 

érdekében alkalmazták. 

Burgonyából Közép Európa egyik legnagyobb fajta fenntartó és é nemesítő intézete 

található, ahol 5600 fajtát tartanak fenn érdekesség volt a látvány sok különböző 

virágfajták voltak. 

Késő délutáni órában német nyelvi órán vettünk részt. 

 

 

2. Munkanap 

2017. július 03. Hétfő 

Időjárás a reggeli órában szeles és hideg idő volt 16°C volt. 

Megnéztük a jellegzetes német temető kertészetet, sok jól gondozott sírt láttunk. Itt a 

síremlékeket nem a hazai műkő jellegét mutatják. 

A sír területet alacsony örökzöld sövény szegélyezi, középre pedig egynyári 

növényeket raknak. 

A közelben bányászott köveket is gyakran felhasználják díszítő elemként, ami igazán 

jól illik hozzá. 

A kert kultúrára jellemző, hogy élő kerítés sövények jelzik a telek határait. 

Leggyakoribb növény a tuja, bukszus és a borókák. araucaria fenyőfélék látványa 

érdekes volt. 

Délután német óráink voltak. 

 

 

3. Munkanap  

2017. július 04. 

Tengerpart: A tengerpart élővilágát tanulmányoztuk a partról kb 100m-es távolságban 

megfigyelhető a homokdűnék, melyek növényzet szempontjából 3 részre tagolónak. 

Vízhez közel kevés növény él meg. Ezt fehér dűnének nevezik. 

A következő szintet a szürke dűne jelenti ahol a z előző fűfélék sokkal nagyobb 

mennyiségben megtalálhatók.  

Harmadik szint a zöld dűne ahol jellemzően lomblevelű növények szaporodnak és 

élnek. 

 

 



 

 
Állat: Medúza sok kis méretű található, amelyek nem csípnek a kagylók is kisebbek a 

tenger magas só tartalmának következtében.  

A Balti tengernél nem figyelhető mega az ár-apály jelenség (beltenger)  

A vízparton tűz és borostyánkő van. Ezen a napon látogattuk mega az Aida nevű 

luxushajót, ahol ajándékkal is kedveskedtek nekünk.  Nagyon izgalmas és csodás 

délutánunk volt, amit német óra követett. 

 

4. Munkanap 

2017. július 05. 

Időjárás: Esős szeles hideg idő volt 15°C volt. 

A mai napon megnéztük a közeli faiskolát, itt az egyik területen 

lucc és ezüstfenyőt termesztettek. Elsősorban karácsonyfa 

céljából több különböző korú fát láthattunk, egy részét 

földlabdás növényként és vágott faként értékesítették. Voltak 

oltvány fák is. 

Délután német nyelvi felkészítést tartottak a számunkra. 

 

 

5. Munkanap 

2017.július 06. 

A mai napon átköltöztünk az új szálláshelyre és ott ismerkedtünk meg az új 

munkahellyel. Majd megnéztük a kertészetet és a géptárolót. 

Minden nagyon modern és rendezett volt.  



 

Később napelemekkel is találkozhattunk, ami a környezet védelem szempontjából 

nagyon fontos mindez több hektáros területen voltak kihelyezve.  

Az üvegházakat is végigjártuk ott is minden nagyon precízen és rendezetten voltak 

tartva. Az iskola területén új növényekkel ismerkedhettünk meg pl.: törpe birs.  

Megbeszélést tartottunk a jövő heti munkával kapcsolatban. 

 

6. Munkanap 

2017. július 07. 

Időjárás: Esős reggelre ébredtünk és 15°C körüli hőmérséklet és kissé szakadozott 

felhőzet volt. 

Lementünk az üvegházba ahol megismerkedtünk a főnökkel, akit Manuelnek hívtak, 

nagyon kedves és megnyerő személyiség volt. Körbevezetett a területen minket. 

Kertépítéssel kezdtünk azon belül is a kőfalépítéssel foglalatoskodtunk. 

Igen érdekesnek tűnt, hogy kisebb nagyobb kövek beépítésével mennyire látványos és 

dekoratív falat lehet építeni. 

Készítését elmesélve úgy készítettük, hogy oszlopokkal és madzagokkal kijelöltük a 

fal alapját, ami homoktalajon volt, úgy építettük alulról fölfelé vékonyodott a fal és 

befelé dőljön a nagyobb köveket alulra raktuk és a kisebbeket felülre. Kanalas rakodó 

gép segítségével oldottuk meg a kövek szállítását. Válogattuk a köveket, hogy melyik 

kő hogy tud a legjobban dekorálni és ízlésesen mutatni. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Szabadnap 

2017. július 08.  

Elmentünk Warnemünde-be ott fürödtünk a tengerben, nagyon hideg volt. 

 

 

 

8. Szabadnap 

2017. július 09. 

Városnézés Rostockban 

 

9. Munkanap 

2017. július 10. 

Időjárás: Reggel többnyire napos idő volt, délután esőre fordult az időjárás. 

Folytattuk a kőfal építését, ezúttal sikerült befejezni, utána megmutatták nekünk a 

gépeket és azok helyes használatát a fűnyírót, targoncát, dózert, traktort majd én 

fűnyírással folytattam a munkám. 

A fűnyíró automata szivatós volt ezért nekem kellett szívatni, utána az olajszintet is 

nekem kellett ellenőrizni ez is rendben volt, majd megkezdtem a fűnyírást. A levágott 

füvet komposztba gyűjtöttük. 

Este a főnökünk meghívott mindenkit egy grill vacsorára, amin mindenki nagyon jól 

érezte magát és jól bevacsoráztunk. 

 

 

 

 
 



 

 

 

10. Munkanap 

2017. július 11. 

Időjárás: Borús idő volt, de szerencsére nem esett az eső. 

8 órakor kezdtünk el dolgozni elbontottuk a kőfalat dózerrel vittük a helyére a 

köveket. A dózer márkája Zepelin volt, amelyet igazán könnyen lehetett kezelni és 

nekem nagy élmény jelentett. 

A munkát folytatva két nagyméretű agroszövetet kellett megtisztítani, ami arra 

szolgált, hogy a gaz a földből ne nőjön ki, ezután lesöpörtük és nagyméretű kövekkel 

lesulykoltuk. 

A főnök megdicsért! 

 

 

11. Munkanap 

2017. július 12. 

Időjárás: Reggelre virradóra többnyire felhős 17°C volt, de legalább melegedett a 

levegő. 

8 órai munkakezdéssel nekiláttunk az új munkának egy kisebb térkővel és bokrokkal 

szegélyezett területen kellett kiszedni a magas és szúrós gazokat, később, amikor 

eleredt az eső bementünk az üvegházba és ott kellett a zöldségeknek: paradicsom, 

paprika, uborka elrohadt részeit és terméseit leszedni. A vízinövényeket is 

megtisztogattuk és a konténereiket feltöltöttük vízzel. 

 

 

 

 



 

 

 

12. Munkanap 

2017. július 13. 

Időjárás: Esős idő 15°C 

Befejeztük a tegnapi munkát és Manuel adta is a következőt, ami igen különleges volt 

számunkra, ugyanis cserepező géppel foglalkoztunk, aminek a működése az hogy a 

földet beleöntöttük a futószalagra utána a lift felvitte és adagolta a cserepekbe a földet 

és utána lukat fúrt bele és dobta a futószalagra. Feladatom az volt, hogy ellenőrizzem a 

kiadagolt cserepek minőségét, és amiben nem volt elég föld és a lyuk is rossz helyre 

került azt kivettem és kiborítottam, majd az üres cserepet a helyére raktam. 

 Következő munkám, Mikulás virágokat raktunk tőzegpogácsába a cserepekben amit 

CC kocsival vittünk az üvegházban lévő gurulós asztalokra ahol 3-m magas kötésben 

egymástól távol raktunk őket, hogy legyen helye ha fejlődnek ne nyomják össze 

egymást. 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Munkanap 

2017. július 14. 

Időjárás: Derűs napos idő elé néztünk 15°C körüli párás hőmérséklet. 

Kertészeti gépeket tisztítottunk és pakoltunk, hogy nagyobb hely legyen neki a 

garázsban, később traktort is vezettünk, amivel komposztot szállítottunk. Az 

üvegházban foglalatoskodtunk sepregetünk, öntöztük a növényeket. A növények 

önzőzése slaggal történt a sorok között folyt a víz. 

 

14. Szabadnap 

2017. július 15. 

Hamburgban voltunk városnézésen. Nagy élményben volt részünk ebben a városban 

utazhattam először emeletes busszal. 

Vásároltam  ajándékot a szüleimnek 

 

 
 

 

15. Szabadnap 

2017. július 16. 

Bád Doberahn-ban voltunk Gőzössel utaztunk a tengerhez, igazán jó sikerült ez a nap 

is. 

 



 

16. Munkanap 

2017. július 17. 

Időjárás: Napos és derűs idő 17°C 

Térköveket szállítottunk béka segítségével a másnapi vizsgára majd előkészítettük a 

szerszámokat és rendet raktunk, gereblyéztünk. 

 

 

 

 

17. Munkanap 

2017. július 18. 

Ma az egész napi munka javarészét a sövénynyírás 

emésztette fel. Ezt elektromos sövény nyíróval végeztem. 

Sok fűzfa és buxus sövény volt. 

utána benzin motoros fűkaszával vágtam le a füvet. nagyon 

kellett vigyázni a munkavédő felszerelések használatára. 

 

 

18. Munkanap 

2017. július 19 

Időjárás: Derűs napos időre ébredtünk 15°C 

A mai feladatom elsősorban fűkaszálással telt egy kis területet kellett megtisztítani az 

óriásira növő gaztól, ezután gyomlálással folytattam és lángszóróval is tisztogattuk a 

gyomos területet, ez felettébb izgalmas és új megoldás volt nekem. Ezt fizikai 

növényvédelemnek nevezték. 

A házi ételek már nagyon hiányoztak nekünk, ezért Éva néni segítségével az asztalra 

varázsoltunk borsópörköltet házi nokedlivel, aminek igazán nagy sikere lett. 

Mindannyian jóllaktunk az ízletes vacsorából. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Munkanap 

2017. július 20. 

Időjárás: 16°C felhős idő. 

Sövény ápolása, gondozása, fűnyírás. 

 

20. Munkanap 

2017. július 21. 

Ma a kerti tavat engedtük le, hogy a meglazult járólapokat megigazítsuk. 

Több új vízi növényt is ültettünk bele és visszatöltöttük a vizet. igazán szép lett. 

 

 
 

21. Szabadnap 

2017. július 22. 

Schwerin-ben voltunk és ott megnéztük a várost.  Ez meklenburg előpomeránia 

tartományi fővárosa. Sok szép parkot, kastély kertet láttunk. Nagyon hangulatos és 

nyugodt volt. 

 



 

 
 

 

 

22. Szabadnap 

2017. július 23. 

Hajóval elmentünk Rostockból 

Warnemündébe a Warnow folyón. 

 

 

 

 

 

23. Munkanap 

2017. július 24. 

Időjárás: Reggel ködös hideg időre virradt 13°C  

Facsemetéket kellet öntöznöm és elrendezni utána temetőkertészettel foglalkoztunk. 

Sírokat kellett kigyomlálni, rendezni, gereblyézni. 

 

24. Munkanap 

2017. július 25. 

Időjárás: Borongós hideg nyirkos idő! 

Ma dísznövényekkel foglalkoztunk és fűnyírás volt a feladatom. A munka végeztével 

a szerszámokat megtisztítottam. 

 

 

 



 

 

 

 

25. Munkanap 

2017. július 26. 

Időjárás: Borongós esős idő 13°C 

Mai napon a virágágyást gyomláltuk és ültettünk bele új növényeket és az elnyílt 

virágokat kiszedegettük. 

Térkövek közötti résből tisztítottuk ki a gazt. 

 

 

 



 

 

26. Munkanap 

2017. július 27. 

Időjárás: Reggel világos bárányfelhős napsütésre van kilátás 15°C 

Mai napon cserepekbe ültettünk dísznövényeket majd ezután az üvegházban gondoztuk 

a növényeket: locsoltuk és tápoldatoztuk. Az elszáradt növényektől megtisztítottuk és 

rendeztük az utakat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

27. Munkanap 

2017. július 28. 

Megbeszéltük a főnökkel ki mennyire dolgozott jól mindenkiről mondott véleményt, 

ami nagyon igaz volt mindenkire. 

Megköszönte a munkánkat elégedett volt velünk mi is megköszöntük, hogy fogadott 

minket és segített nekünk a tanulásba. 

Összepakoltunk mindent leadtuk a szerszámokat megtisztítva, hogy úgy hagyjuk el a 

munkahelyet, ahogy ideérkeztünk. 

Vártuk még a berlini utat, aztán a haza utazást. 

 

 

 

 

 



 

 

28. munkanap 

2017. július 29. 

Időjárás: Reggel napos idő 17°C 

Már korán elindultunk  busszal  Berlinbe. Sok feladatot kaptunk a tanárainktól erre a 

napra. Össze kellett írnunk, hogy milyen ismerős virágokat látunk a városi parkok 

virágágyásaiban. Amit nem ismertünk, azokról fényképet kellett készíteni, és otthon 

meghatározni, mi lehet az. A növényeknek a latin, német és magyar neveit is össze 

kellett gyűjtenünk.  

Megnéztük a műemlékeket is, az ismertetőkből néhány fontos ismeretet ki kellett 

írnunk. Ezt majd német órán kell bemutatni az iskolában. 

 

 



 

 

 

Ui.: 

Nagyon szerencsésnek éreztem magam, amikor megtudtam, hogy részt vehetek a 

Németországi gyakorlaton. Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam sok új dologgal 

találkoztam és hasznosítom majd az ott látottakat és tapasztaltakat. 

Könnyű volt beilleszkedni, mert a német emberek barátságosak voltak velünk, de a 

fegyelmet és a precíz, pontos munkavégzést elvárták tőlünk. Megbíztak bennünk az 

éreztük, mivel a drága gépeket is ránk merték bízni ennek nagyon örültünk és mindenki 

dolgozhatott vele. 

Sok szép helyet megnéztünk mindig izgalmas programokkal készült nekünk Éva néni. 

Nagyon sokat segített nekünk és bátorított minket, köszönet érte! 

Jó újra itthon.        

Balázs Márk 

 


