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2014.Augusztus 3. Vasárnap 

 

Kicsit hűvös és borús idő volt reggel, de nap közben szép napos időnk 

volt. Végre ez a nap is elérkezett. Szerencsére minden meg volt és 

indulhattam Budapestre a Ferihegyre. A megbeszélt helyre mentem 

és a többiek már ott vártak ahol fel kellett adni a bőröndöket. Ott 

közölték velünk, hogy várhatólag 1 óra hosszát fog késni a repülő. 

Ezután mentünk a fémdetektoros vizsgálathoz és itt sem volt semmi 

probléma akárcsak a bőröndöknél. Nézelődés után végre felszálltunk 

a repülőgépre és mindenki nagyon élvezte az utazást. Amikor 

leszálltunk a repülőgépről várt ott minket egy busz ami elvitt minket 

oda ahol kiadták a csomagjainkat. Vonattal 1,5 óra alatt 

megérkeztünk Berlinbe. Innen 2,5 óra hossza vonatozás után 

megérkeztünk Rostokba és innen 30-35 perc vonatozás után Sanitzba 

is megérkeztünk. 

  
Este, amikor leszálltunk a vonatról esett az eső, de nem áztunk el, 

mert már ott vártak minket. Kocsival elvittek minket Wehnendorfba 

ami egy kis falu 4-5 ház van ott. Amikor haza értünk mindenki beszélt 

magáról németül a tanárnőnek, bemutatkoztunk, kicsit beszélgettünk 

majd mentünk aludni. 
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2014. Augusztus 4. Hétfő 

 
Kicsit hűvös, esős idő volt, de napközben sűrűn sütött a nap. Reggel 

fél 8-kor keltünk fel, mert készítettek nekünk reggelit és ezután 

elkezdődött a német óra Edda tanárnővel. Nekem nagyon tetszett az 

óra már most sokat tanultam. 

 Konnst Du ?, 

   Hast Du ?, 

   Dart ich. 

Ezt követően elindultunk vonattal Rostokba. a Mária templomhoz 

mentünk ami gyönyörű volt. Onnan egy szökőkúthoz értünk. Amíg a 

többiek ott maradtak a szökőkútnál addig mi 4-en elmentünk tanár 

úrral és az Edda tanárnővel az Alpina irodájában, hogy ismertessék 

velünk amit tudnunk kell. Be kellett mutatkoznom pár mondatban 

németül. Elmondták, hogy mikor, hányra, hova kell mennünk a 

következő héten. Ezután a Marienehe megállónál felszálltunk és 

visszamentünk a többiekhez, hogy mehessünk a szállásunkra. Újabb 

villamosozás után megérkeztünk Sanitzba. Megvacsoráztunk és már 

aludtunk is. 
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2014. Augusztus 5. Kedd 

Ismét borús és enyhe szeles idő volt, de napközben megint csak 

felmelegedett az idő. Reggel fél 8-kor keltünk, megreggeliztünk és fel 

9-re mentünk a német órára. Ma a munkával kapcsolatos szavakat és 

mondatokat tanultunk. 

      helfen,  

      diese Woche,  

      arbeiten. 

Ez 11 óráig tartott, ezután pedig elindultunk a vasútállomásra, hogy 

elmenjünk ismét egy munkahelyre. Amikor megérkeztünk Kowaltzba 

már ott vártak minket a főnökök. Autóval elvittek minket. Peter 

Müller aki ennek az iskolának az igazgatója körbe vezetett minket az 

egész iskolába tanműhelyeken, üvegházakba, boltokba. Nagyon nagy 

az üvegház 2,5 hektáros. Ezután egy megterített asztalnál 

megkínáltak minket Colával. Ott beszélgettek a Bernivel és a Timivel. 

Amikor mindennel végeztünk visszavittek minket a vonatállomásra. 

Leszálltunk és a szállásra mentünk vissza, de közben bementünk a 

boltba. 
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2014. Augusztus 6. Szerda 

 

Végre úgy keltünk fel, hogy sütött a nap már kora reggel. A 

későbbiekben is szép napos időnk volt, időnként borús volt az idő. Fél 

8-kor ismét megreggeliztünk. Utána mentünk a német órára. Kicsit 

fáradtak voltunk, de a lecke kész volt mindenkinek, amit kaptunk házi 

feladatot. Ma már igen csak szakmai szavakat tanultunk. 

   wurzel - gyökér 

   blatt - levél 

   stiel – szár 

Kis szünetekkel 11.50-ig tartott az óra. Ezután átmentünk a tanár 

úrhoz ebédelni. Ebéd után tanár úr elvitte az Erzsébetet és az Edinát a 

munkahelyükre. Amíg ők elmentek aláírni a munkaszerződést addig 

mi Hejkóval folytattuk a német órát. Sokat már most megértettünk a 

Hejko szavaiból és mondataiból. Azt tanította, hogy, hogyan tudjuk 

még jobban elsajátítani a német nyelvet. Amikor visszaértek a 

többiek elmentünk egy kis városnézésre. Visszaéréskor már csak a 

vacsorát vártuk, ami mindennap nagyon finom volt, ezért is vártuk. 
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2014. Augusztus 7. Csütörtök 

Reggel borús felhős idő volt. Később pedig kisebb zivatarok voltak. 

Reggel fél 9-kor szokásosan elkezdődött a német óra. Sok új szavakat 

tanultuk ma is. 

   die Gurke – uborka 

   der Kürbis – tök 

   die Petersilie – petrezselyem 

 

Ezután megebédeltünk és elmentünk Rostokba megnézni a leendő 

szállásunkat. Nagyon nagy volt 11 emeletes és körülbelül egy 

emeleten 40-45 szoba található. A szobák lehetőségei lehetnek 2 

ágyasak illetve 3. Az összesben található egy kis konyhai részleg, 

tükör, mosakodó helyiség. Utána elmentünk a Hansa Sail a híres hajós 

rendezvényre is. Mindenkinek nagyon tetszett a sok szép nagy hajók. 

A rendezvényt érdekessé tette még egy élőszobor is, aki magyar volt 

és elmesélte milyen az ő szemszögéből nézve Németország. Amikor 

végig néztük a hajókat elmentünk a tengerpartra, volt aki fürdött de 

én nem, mert nekem ez hideg volt. Mire kisétáltunk a parttól a végéig 

nagyon elfáradtunk, mert hatalmas volt a homok. Hazafele egy kicsit 

eláztunk, de hazaértünk. 
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2014. Augusztus 8. Péntek 

 

A reggel egy kicsit csípős hideg volt, de napközbe már sütött a nap és 

nagyon jó idő volt. Edda tanárnő a német órán megíratta velünk a 

vizsgát. Szerencsére mindenkinek jól sikerült. Ezután tanárnő 

mutatott nekünk érdekes köveket, amit a Kréta szigetről hozott, ami 

messze van nagyon tőlük. Sok kőgyűjteménye és egyéb más dolgai 

vannak amikről öröm volt hallgatni Edda tanárnő mondani valóját. 

Elmentünk Sanitzba egy kis túrára ahol a régi iskolától kezdve a 

sportpályától a különleges temetőig megnéztünk mindent. Elvitt 

minket még a faiskolába is ahol sok fajta növénnyel találkozhattunk 

fekete petúnia stb... Mivel ez a mai nap az utolsó este volt csináltunk 

nekik köszönet keppen egy vacsorát. A menü: Gulyás leves volt. 

Nagyon jól sikerült kétszer is evett belőle tanárnő férje Hejko. 

Átadtuk a magyaros ajándékunkat is. A jól sikerült vacsora után 

elkezdtünk összepakolni a bőröndökbe. Így utolsó este elmentünk a 

tóra. Fürödtünk egyet. Ezután nem kellett minket elaltatni. 
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2014. Augusztus 9. Szombat 

Nagyon hideg volt, amikor felkeltünk. Fújt a szél is. Nagyon korán 

felkeltünk pontosan 5 órakor, mert senki sem merte a véletlenre bízni 

a bepakolást, kitakarítást és egyéb dolgokat. Emlékkönyvet is írtunk. 

Edda megkért minket, hogy tegyünk képeket magunkról a kis 

kütyüjére. Az állomáson elbúcsúztunk tőlük. A, hogy Rostokba értünk 

onnan villamossal mentünk tovább ahol rengetegen voltak.  

 

45 perc alatt odaértünk a Gastehaus-ba ahol lakni fogunk az 

elkövetkezendő 4 hétben. A, hogy megérkeztünk elkezdett zuhogni az 

eső. Tanár úr elkérte a kulcsokat ezután elfoglaltuk a szállásunkat és 

kipakoltunk. Tanár úr felhívta a figyelmünket, hogy vasárnap nincs 

nyitva semmi, ezért ma kellett bevásárolnunk úgy, hogy 3 napra elég 

legyen. Már jó volt végre egy ilyen kis pihenős nap is, mert mindenki 

eléggé kimerült volt már. Estére már kipihentem magam és 

elmentünk a Hansa Sail-ra ahol volt szép tűzijáték! Sokan felmentek a 

hajókra is csak, hogy jobban láthassák a tűzijátékot. Ezután egy óriási 

hajó ment el a tengeren. Gyönyörű volt. 
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2014. Augusztus 10. Vasárnap 

Ma napos kissé szeles időnk volt. 10 órakor elindultunk négyen a 

tengerpartra Evelin, Feri, Dávid és én. Fogtunk medúzákat és nagyon 

nyálkás volt. Rengeteg volt ma a fehérmedúza.  

 

Amikor haza értünk tanár úr elmondta, hogy ne felejtsük el, hogy 

holnapra csináljunk szendvicseket. Tanár úr fel is kelt mindenkit mivel 

nem szeretné, ha az első munkanapon elkésnénk vagy valami 

hasonló. Kikészítettük a holnapi munkaruhánkat. Ezután Betti 

megcsinálta az ebédet és én elmosogattam. Végre pihenhettünk. 

Amióta Németországba vagyok nem tudtam ilyen jót aludni, mint a 

mai napon. Nagyon jól esett ez az alvás. Azért is feküdtünk le 

korábban, mert holnap munka van. 
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2014. Augusztus 11. Hétfő 

Nagyon hideg és szeles idő volt az első munkanapunkon. A 

későbbiekben már többnyire napos volt az idő, de a szél egésznap 

nagyon fújt. Felkeltünk 5.50-kor felöltöztünk a kapott pólóba és a már 

meglévő gyakorlati ruhánkba és leindultunk buszmegállóba ahol már 

várt minket Birgit az egyik munkatársunk. Elmondta és meg is 

mutatta, hogy melyik járatot kell néznünk, amikor jövünk dolgozni. 

 

Az ismerkedés a többiekkel is könnyen ment nagyon aranyosak voltak 

ők is. Körbevezettek minket az Iga Parkban, ami hatalmas volt 10-12 

hektáros terület, de elmondták, hogy legtöbbet a 3 kapu bejáratánál 

fogunk dolgozni. Adtak kesztyűt, metszőollót, vödröt és már kezdtük 

is az elő munkánkat. A rózsákat kellett lemetszenünk. A munkavégén 

gyomtalanítottunk is. A munkavégén, a, hogy a németek szoktak 

kézfogással köszöntünk el. Hazaértünk fél 5-kor és elmentünk 

kimosatni a ruháinkat. Utána pedig időben lefeküdtünk.  
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2014. Augusztus 12. Kedd 

Nagyon hideg borús idő volt reggel. 5.30-kor keltünk és 5.15-kor már 

lent voltunk a buszmegállóba, hogy le ne késsük a buszt. Birgit már 

ott volt a buszon, amire ma is fel kellett szállnunk.  

 

Amikor oda érkeztünk az Iga Parkba még nem volt ott senki, de 7 óra 

előtt pár perccel már Nadine is megérkezett a céges autóval, amivel 

elvittek minket az Iga Park másik végéhez. Mi lányok a rózsát 

metszettük a fiúk pedig kapáltak. Nagyon jó volt a közös munka, 

megértettük egymást. Ezután jött egy kis szünet ahol 

megreggeliztünk. Utána folytattuk a rózsák metszését, amitől sok 

szúrás és vágás lett a kezünkön. Nagyon vártuk már, hogy haza 

jöhessünk, mert a munkavégére már nagyon elfáradtunk. Ma is 

16:00-ig tartott a munka. A 16:15 busszal jöttünk haza így megint 

csak fél 5-kor értünk haza. A fárasztó munkanap ellenére nekem 

nagyon tetszett. Lefürödtünk gyorsan, ezután megcsináltuk a 

szendvicseket és aludtunk is.  
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2014. Augusztus 13. Szerda 

Ugyanúgy, mint tegnap ma reggel is nagyon hideg és szeles idő volt. 

A, hogy tegnap úgy ma is 5:30-kor keltünk és 6:20-ra lementünk a 

buszmegállóba. Birgit ott ült a buszon és köszöntünk neki meg ő is 

nekünk. 7-kor ismét elkezdtük az Iga Parkban a rózsák metszését. De 

mi ma gyomtalanítottunk egy speciális gyomtalanító bot segítségével. 

Fél 10-kor reggeli szünet volt, 10-kor már folytattuk is a munkát. A 

rózsák közt kellett a gyomokat kiszedni egésznap. Elérkezett a 

munkavége. Hazaértünk 5 órakor és lefürödtünk. Már nagyon 

karcosak vagyunk a rózsáktól. 

 

Mivel reggel korán kelünk már most megcsináltuk a szendvicseket. 

Ezután megírtuk a naplót és már aludtunk is 20:00-kor. 
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2014. Augusztus 14. Csütörtök 

Ma már jobb idő volt napközben, de reggel a szokásos hideg volt. 

6:20-ra lent voltunk a buszmegállóba. Birgit szokásosan rajta volt a 

6:30-as buszon. Megérkeztünk az Iga Parkba, ahol általában amikor 

megérkezünk várnunk kell, mert előbb érünk oda mint amikor a 

munka kezdődik. Amikor megjött Nadine az autóval beszálltunk és 

elvittek megint az Iga Park végére. Gyomlált mindenki. Ezután 

megreggeliztünk fél 10-kor és amikor végeztünk átmentünk az Iga 

Park másik oldalára ahol volt MiniLand. A kis házak környékét kellett 

kigyomlálnunk. Amit kigyomláltunk el kellet gereblyézni 3 ágú 

gereblyével. Ezt követően az elhalt növényeket le kellett vágni vagy ki 

kellett szedni. Birgit és Nadine mindig oda figyeltek, hogy elmondják 

mit kell 

csinálnunk.  
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2014. Augusztus 15. Péntek 

Ma reggel nagyon jó idő volt csak egy kicsit volt szeles, de végre nem 

fáztunk.  

6:20-ra szokásosan lent voltunk a buszmegállóba. 7-kor elkezdtük a 

munkát ugyanott ahol tegnap abba hagytuk. Gyomláltuk a 

MiniLandet és rendbe raktuk. Engem elvitt Nadine autóval az egész 

park szemetesét kiüríteni. Birgit adott egy kulcsot amivel a szemetest 

és a kaput kibírtam nyitni. Fél 10-kor megreggeliztünk ami 10-ig 

tartott. Utána folytattuk a munkát. Fél 1-kor ebédszünet volt 1 óráig. 

A mai napon elég nagy részt megcsináltunk az Iga Parkban. Birgit a 

buszról való leszállást követően elköszönt és jó hétvégét kívánt meg 

mi is neki. Hazaérve gyorsan lefürödtem és elvittem a ruháimat és a 

két munkás pólómat is kimosatni ami 43 percet vesz igénybe ilyenkor, 

ezután beraktuk még a szárítóba is ami 10 percet szokott igénybe 

venni. Evelinnel nagyon örültünk, hogy ma már úgy feküdhetünk le, 

hogy nem kell korán kelni. 
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2014. Augusztus 16. Szombat 

Ma reggel ismét megjött a nagyon szeles és hideg idő.  

 

Viszont mindenki nagyon örült, hogy a mai napon nem kellett 

mennünk dolgozni. Nagyon jót aludtunk a Evelinnel. Felkeltünk egy 

kis lustálkodás után és megreggeliztünk. Ezután kitakarítottunk. 

Szóltak a többiek, hogy megyünk-e a tengerpartra mert mindenki jön 

és így mi is lementünk, pedig nagyon hideg volt. 12 óra körül 

kimentünk a vonatállomásra, felszálltunk és a Warnemünde –i 

megállónál szálltunk le. Sokan voltak a tengerparton pedig nagyon 

rossz idő volt. Oda se értünk még, de már mindenki levetkőzött, hogy 

belemenjen a hideg vízbe. Nagy hullámok voltak. Este 8 körül értünk 

haza mindenki nagyon elfáradt és hamar le is feküdtünk. 
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2014. Augusztus 17. Vasárnap 

 

Ma reggel amikor felkeltünk esett az eső, de nem sokáig rá 10 percre 

már el is állt. 8-kor már felkeltünk, mert tanár úr szólt tegnap este, 

hogy holnap 9-re legyünk elkészülve, mert megyünk az állatkertbe. 

Ezért is csináltunk szendvicseket meg raktunk el ásványvizet is. 9-kor 

elindultunk a villamoshoz. Fél óra után leszálltunk a magyar neve : kis 

piacnál. Vártunk 10-15 percet mire rájöttünk, hogy villamos nem 

megy arra csak busz ! Körülbelül 10 percet buszoztunk. Megvette 

tanár úr a jegyeket és ezután megbeszéltük még az állatkert elején, 

hogy hol találkozunk ? mit érdemes megnézni ? mikor találkozunk ? 

…. Kaptunk egy képeslapot amin térkép volt meg, hogy milyen 

programok lesznek. Hazautazás után lefürödtünk és megpihentünk. 

Pihenés után elkészítettük a szendvicseket a holnapi munkára.  
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2014. Augusztus 18. Hétfő 

A mai napon volt eddig a leghidegebb, ráadásul egésznap nagyon 

hideg és erős szelek voltak. Szokásosan elindultunk a busszal és 

amikor leszálltunk bementünk a 3 kapun és vártuk Nadinet. 

Csatlakozott hozzánk egy számunkra új munkatárs is. Doreen a neve. 

8-kor szólt nekem meg Evelinnek, Nadine, hogy szálljunk be az 

autóba, mert elmegyünk most messzire dolgozni. Negyed 9-kor 

indultunk el Lübeck útvonalába. Rubow, Liessow, Cambs és Rampe 

keresztül mentünk. Másfél óra utazás után megálltunk Schwerin-nél. 

Itt gyomtalanítottunk 11:10-ig. Köves út mellett kellett meg a díszítő 

kövekkel beszórt épület előtti részt is gyomtalanítani. 12:10-re értünk 

egy új helyre. Újabb gyomtalanítás után 12:30-kor megebédeltünk. 

13:00-kor folytattuk a munkát. 14:00-kor abba kellett hagyni a 

munkát 3-szor, mert annyira esett az eső. Florian a főnökünk eljött 

megnézni minket. A munkavégén nem ott raktal le minket ahol 

szoktunk leszállni a buszról hanem a cégnél.  

 

6-kor haza értünk végre. Sok mindent nem tudtunk csinálni, mert 

nagyon fáradtak voltunk a munka után.  
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2014. Augusztus 19. Kedd 

 

Ma már sokkal naposabb és jobb idő volt mint tegnap.  

 

Szokásosan a 6:20-kor odaértünk a buszhoz. Leszálltunk a 

Blockmacherring megállónál. Bementünk a 3 kapun. Evelint és engem 

ott várt Nadine és Doreen a céges autóval, hogy elvigyenek minket a 

tegnapi munkahelyünkre ami még nem lett befejezve a tegnapi 

szélsőséges időjárás miatt. 20 perc autózás után oda is értünk. 7-re 

már ott voltunk és dolgoztunk. Fél 10-kor megreggeliztünk ami 

szokásosan 10-ig tartott. A reggeli szünetet követően már el is 

indultunk az Iga Parkba vissza. Itt is gyomtalanítani kellet mint a 

másik helyen. Fél 1-kor volt egy ebédszünet 1-ig. Utána 

gyomtalanítottunk egészen 16:00-ig. Hazaértünk és aludtunk is. 
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2014. Augusztus 20. Szerda 

A mai időjárás nagyon változó volt vagy nagyon meleg volt vagy 

nagyon hideg volt. Befejeztük a tegnapi rózsakertet. Végeredménybe 

30-40 cm magasak lettek. Némelyik volt 60-70 cm is. 

Gyomtalanítottunk is. Ezzel 8-ra már végeztünk. Ezután átmentünk a 

3-as kapuhoz és leraktuk a felszedett gyomokat a komposztra. 

Mentünk tovább autóval az Iga Park végéig. Azt folytattuk amit pár 

napja hagytunk abba. Ugyanígy lekellett metszeni a rózsákat 30-40 

cm magasra. A rózsák körülbelül 60 cm –re voltak egymástól. 1,5 

méteres gyomnövényeket is kiszedtünk. Ez a munkamenet ment 

egésznap.  

 

4-kor vége lett a munkának és mehettünk haza. Fél 5-kor hazaértünk, 

megcsináltuk a teendőinket és aludtunk is. 
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2014. Augusztus 21. Csütörtök 

 

Egyszer felhős, egyszer napos időnk volt, de legalább nem esett az 
eső. A szél is csak minimálisan fújt. Ott folytattuk 7-kor ahol tegnap 
abba hagytuk, a rózsák metszésénél. Ugyanúgy 30-40 cm –re. Ma már 
bokrokat és más fajta növényeket is metszettünk. Fél 10-kor 
megreggeliztünk 10-ig. Folytattuk tovább a munkát, nem tudjuk miért 
de ez a nap nagyon gyorsan el telt. Már a hangulat is eléggé meg van 
ahhoz, hogy jobban teljenek a napok. Fél 1 –kor ebédeltünk 1-ig. Én 
ma egésznap metszettem a rózsákat csak az utolsó fél órában kellett 
nekem is gyomtalanítanom. Birgit megmutatta nekünk, hogy hol lesz 
ma a koncert, meg a táblát is amin ez rajta van. 5-re értünk haza és 
nagyon elfáradtam. Nagyon jó volt végre a szállásra érni.  
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2014. Augusztus 22. Péntek 

 

 

Nagyon hideg volt egésznap, de néha napos. A szél csak minimálisan 
fújt ma is. 6:45-re odaértünk a munkahelyünkre az Iga Parkba. A 
tegnapi munkát folytatjuk. Ma is egésznap rózsát metszettem felnyíló 
formára és 1,5 méteres rózsatövis is volt, de ezeket 60-80 cm 
magasra kellett levágni. Volt olyan rózsa is ami 60-80 cm magas volt, 
de ezeket már 30-40 cm magasra kellett lemetszeni. Már sokat 
megcsináltunk és ennek mindenki örült, hogy így haladunk. 4-kor már 
vége lett a munkaidőnknek és mehettünk haza. Elértük a 4-si buszt és 
így a boldogságom beteljesedett. Lefürödtem és elvittem a ruháimat 
a mosodába. Ettem és közben megláttam a Timit meg Bernit és 
nagyon boldog lettem. Örültem, hogy végre meglátogattak minket ! 
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2014. Augusztus 23. Szombat 

 

Reggel kicsit hűvös, de ezután szép napos időnk volt. 10-11 körül 
ébredtem fel. Egésznap pihenni akartam, de nem sikerült mert 
elmentünk a csajokkal a Mária templomhoz nézelődni meg vásárolni. 
Az út során sokszor megálltunk egy-egy növénynél tanulmányozni 
őket. Megvacsoráztunk és ezután beszélgettünk és sokat nevettünk.  

 

 

Nem gondoltuk volna, hogy egy vásárlásba, túrázásba így el lehet 

fáradni. Hamar elaludtunk.  

 

 

 



      2014 

2014. Augusztus 24. Vasárnap 

Néhányszor elkezdett zuhogni az eső, de nagyon szép napunk volt 

egyébként. A csajokkal megreggeliztünk, kitakarítottunk. Ezután 

elmentünk az 5-ös villamossal Rostokba. Sétáltunk meg 

nosztalgiáztunk egy kicsit. Egy kis városnézés után visszamentünk a 

Gastehaus-ba. 9-kor már lefeküdtem aludni, hogy a holnapi munkába 

friss legyek.  
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2014. Augusztus 25. Hétfő 

 

Nagyon szép időnk volt egész nap. Sütött sokat a nap. Néha borús, 

minimális szél is fújt, de pont jó volt ez a kis szél. 7-kor elkezdtük a 

munkát. Ferencet elvitték kiüríteni a szemeteseket és elkérte a 

kulcsot Birgittől, hogy kibírja nyitni a szemeteseket. Ezeknek a 

szemeteseknek a kiürítése 45 percig tart. Ilyen nagy területet nem is 

lehetne gyorsabban megcsinálni. Fél 10-kor megreggeliztünk 10-ig 

meg beszélgettünk és már magyarul mondják azt, hogy – reggeli. A 

rózsák sor és tőtávolságra körülbelül 50x50 cm. Egyenes metszéssel 

kellett lemetszeni. Kicsit felnyíló formára.  

Ezeket a fajtákat kellett metszeni : -Bodendeckerrose (Alconatora) 

       -Stranchrose Crown Pricess 

       -Sea Foam 

       -Converto 

 

 

A nagy főnök ma lent volt, jött két új magyar gyakorlatot letöltő diák. 

Fél 5-kor hazaértünk. 
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2014. Augusztus 26. Kedd 

 

 

 

Kora reggel már nagyon szép napos időnk volt. A nap folyamán néha 

borús, de főként napos. Ott folytattuk ahol tegnap abba hagytuk. Ma 

már nem csak a rózsákat kellett lemetszenem hanem teljesen 

lekellett vágni a Blodendeckerrose Swany nevű növényt. A 

rózsaágyásokat 40-50 cm-re kellett levágni. Volt olyan rózsa is ami 

több mint 1 méteres volt. Fél 10-kor megreggeliztünk. Ezután 10-kor 

már el is kezdtük a munkát. Amit eddig csináltam területet most el 

kellett gereblyéznem. Fél 1-kor megebédeltünk. Folytattuk a rózsa 

metszését. Már megint csak sok tüske ment a kezünkbe. 4-kor vége 

lett a munkának és mehettünk haza a 16:15-ös busszal. Fél 5-re haza 

is értünk már. Elmentem boltba ásványvízért, megcsináltam a 

szendvicseket és lefeküdtem aludni.  
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2014. Augusztus 27. Szerda 

 Ma gyönyörű szép napos idő volt egésznap. Már reggel sem fáztunk 

mint eddig. Az Iga Parkba 7-kor elkezdtük a munkát. Most kisebb 

rózsák voltak amiket 30-40 cm –re kellett lemetszenem. Kerti rózsa is 

volt amit le kellett ugyanúgy 30-40 cm-re metszeni. Fél 10-kor 

megreggeliztünk 10-ig és már folytattuk is a munkát. Elég sűrűn 

kellett kihozni a vödröt az autóhoz kiüríteni. A nagyobb rózsákat 

magasabbra kellett vágni a kisebbeket pedig kisebbre. 12:00-kor 

megjelent tanárnő az Iga Parkban. Fél 1-kor át vitt minket a másik 

oldalra megmutatni a fűzfa kápolnát. Aminek a szaporítási menete : a 

kis hajtásokat belerakták a vízbe és ezeket utána elültették – 

fásdugványozásnak nevezik ezt a fajta szaporítási módot. Ez a 

kápolna nagyon jó esküvőkre. Fél 5-re voltunk otthon. 
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2014. Augusztus 28. Csütörtök 

 

Ma reggel egy kicsit hűvösebb idő volt, de nappal nagyon meleg volt. 

Az idő miatt már sokkal nehezebb volt dolgozni. 7-kor elkezdtük a 

munkát, de előtte Birgit adott nekem ajándékot a szülinapom 

alkalmából. Ott folytattuk ahol tegnap abba hagytuk. A rózsák mellett 

ilyen fajta növényeket is kellett metszeni :  

-Rosa Centifolia Blanche Morean Moosrose 

-Strauchrose Park Wilkebushöhe 

-Bodusdeckerrose Sea Foam. 

A nagyobbakat derékig kellett, de volt olyan is ami nagyobb volt 

mégis 30 cm-re kellett lemetszeni. Fél 10-kor megreggeliztünk és 

Doreen megkínált minket süteménnyel. Ebéd után már a nagy hőség 

miatt csak egy póló volt mindenkin. A 16:15-ös busszal mentünk 

haza. 
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2014. Augusztus 29. Péntek 

 

Reggel nagyon kellemes meleg szél fújt, de napközbe egyszer esett az 

eső utána meg borús volt az idő egész nap. 7-kor elkezdtünk dolgozni. 

Strauchrose Centenaire de Louders és a Rosa ceutifolia muscosa 

Nuits de Young Moosrose fajta rózsákat metszettük. Volt amelyiket 

teljesen lekellett vágni és volt amelyiket csak 30-40 cm –re kellett 

lemetszeni. Fél 10-kor megreggeliztünk és 10-kor folytattuk a 

munkát. A rózsát metszettük tovább. Ebéd után is még ezeket a 

rózsákat metszettük. 4 kor mehettünk haza. 

 

 

A 16:15-ös busszal elindultunk és fél 5-re hazaértünk. Gyorsan 

lefürödtünk és már mentünk is 17:03-as villamossal Rostokba, ruhát 

venni a Magyar és Német Estre.  
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2014. Augusztus 30. Szombat 

 Szép idő volt sokat sütött a nap is. Fél 8 körül felkeltünk, ekkor bejött 

Éva néni is hozzánk, hogy szóljon 9-re legyünk lent az emeleten. 9-kor 

elindultunk a villamoshoz. 20 perc utazás után leszálltunk sétáltuk 5 

percet és már meg is érkeztünk a Magyar és Német estre. Elsőnek 

Edda Henze kezdte a beszédet ezt követően még 3-an tartottak 

kisebb előadást. Délbe gulyás leves volt az ebéd zsemlében amit Turi 

Tibor tanár úr készített el ! 3-kor elkezdődtek a prezentációk. Mi a 

kertészek a Begonia Semplenflorenset mutattuk be. A legvégén egy 

német gyakornok volt aki Magyarországon volt gyakorlatok pék-

cukrászként. Ezután kihívták a mi pékeinket, sorba állás után kaptak 

oklevelet és egy szerencsehozó követ amit ráfűztek egy német színes 

nyakláncra. Ezután minket kertészeket is kihívtak mi is sorba álltunk, 

kaptunk oklevelet, piros baseball sapkát, meg egy kitűzőt ! 

Megköszönték, hogy itt voltunk. Ezek után voltak még programok 

tácház meg egyebek, de mi már előbb eljöttünnk, mert fáradtak 

voltunk.  
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2014. Augusztus 31. Vasárnap 

 

Egésznap nagyon kellemes időnk volt. Ezen a napon jó volt kimenni a 

szabadba, mert se meleg nem volt se hideg. Ma már úgy keltünk fel 

végre, hogy egésznap pihenhetünk. Reggel 10 körül ébredtünk fel és 

azután megreggeliztünk. Kitakarítottunk, főztünk, beszélgettünk. 

Később elmentünk a városba szét nézni. Este értünk haza, 

megvacsoráztunk. Lefürödtünk, beszélgettünk és aludtunk. 
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2014. Szeptember 1. Hétfő 

 

Nagyon borús volt az idő egésznap. Hideg is volt a szél is fújt. Fél 6-

kor felkeltünk megcsináltuk a szendvicseket és lementünk a 

buszmegállóba. 7-re megérkeztünk a munkahelyünkre. Ezután ott 

folytattuk ahol abba hagytuk, de ezt befejeztük egy pillanatig utána a 

30-40 cm-es sövényeket kellett ápolni úgy, hogy a kilógó fűszálakat ki 

kellett szedni a sárga leveleket levenni stb.. Ezután gyomtalanítottunk 

a sok szép fajta virágok között amik meglehetősen nagyok is voltak 2 

métert is meghaladta. Nagyon jó volt a hangulat egész nap. Evelin és 

én már ma szomorúak voltunk, hogy szombaton megyünk vissza 

Magyarországra.  

 

5-re értünk haza. Megírtuk a naplót és már le is feküdtünk.  
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2014. Szeptember 2. Kedd 

 

Reggel kicsit hűvös volt, de napközben már szép napos időnk lett, de 

néha borús és szeles volt.  

 

Látható a képen is, hogy ott folytattuk a munkát ma is mint tegnap. 

Nadine és Birgit elmentek autóval dolgozni máshova. Ferencet és 

Krisztiánt is elvitte Maik. Levágtuk a növény száraz részét. Utána az 

oda hulott fadarabokat szedtük össze. Ezután egy másik kis részt 

kezdtünk el csinálni Doreen metszett mi pedig gyomtalanítottunk. 

Elmentünk az Iga Park másik oldalára ahol a MiniLand van, körülbelül 

2 hete jártunk ott utoljára, pont ezért kellett ma is oda mennünk, 

hogy a visszanőtt kis gyomokat még most szedjük ki. Ennek a résznek 

a befejezésével már reggeli szünet lett és így visszamentünk a másik 

oldalra reggelizni. Nadine és Birgit is ott voltak már. Egészen 4 óráig 

gyomtalanítottunk más-más helyeken. Fél 5-re értünk haza.  
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2014. Szeptember 3. Szerda 

 

Ma nagyon jó idő volt. Kicsit borús ás szeles. 6:30-kor felszálltunk a 

buszra és 6:45-re oda értünk. 7-kor neki kezdtünk dolgozni, 

gyomtalanítottunk. Fél óra elteltével a 4 fiút Maik elvitte dolgozni az 

Iga Park másik felére. Így csak mi lányok maradtunk. Nadine, Birgit, 

Doreen, Evelin és én. A gyomtalanító bot segítségével 

gyomtalanítottunk. Fél 10-kor megreggeliztünk. 10-kor elkezdtünk 

dolgozni. A befejezett területet a 3 ágú gereblyével elgereblyézte 

Doreen. Ezután megebédeltünk és csináltuk ugyanazt, amit eddig. A 

4:15-ös busszal elmentünk haza és fél 5-re értünk haza. Hajat 

mostunk és pihentünk egy nagyot. 
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2014. Szeptember 4. Csütörtök 

 

Ma egy kicsit melegebb volt mint tegnap, de a szél ugyanúgy fújt. 

Reggelente most már megszoktuk, hogy mindig hidegebb van. A 

kabát ilyenkor elmaradhatatlan volt. A buszozás után elérkeztünk a 

munkahelyünkre ahol szokott időben 7-kor elkezdődött. A fiúkat ma 

is elvitték így megint csak mi lányok maradtunk. Fél 10-től 10-ig 

megreggeliztünk és folytattuk a munkánkat. Gyomtalanítottunk a 

gyomtalanító bot segítségével. 
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Meglátogatott minket Florian. A cserepes virág után a nagy sárga 

leveles virágokat kellett levágni derék magasságba. Ma a 

búcsúzkodás kicsit nehezebb volt, mint az eddigiek, mert tudtuk, 

hogy már tényleg csak 2 nap és megyünk. 4-kor mentünk haza, 

lefürödtem és pakoltam a bőröndbe az olyan cuccaimat, amik nem 

kellenek már péntekre se. 



      2014 

2014. Szeptember 5. Péntek 

  

 

Hát az utolsó napunkon szép idő volt nagyon is. Amikor 

megérkeztünk, köszönetképpen átadtuk az ajándékunkat az alpina 

dolgozóinak. A fiúk ezen a napon is a másik oldalon voltak. 

Elkezdtünk gyomtalanítani a gyomtalanító bot segítségével. Virágok 

közül kellett kiszedni a gyomokat. 11 körül átmentünk mi is a másik 

oldalra a kövek közül kiszedni a gyomokat meg a járda széléről is. 

12:15 perckor mondták, hogy üljünk be az autóba. Elindultunk arra 

ahol a fiúk dolgoztak, 10 perc volt az út oda autóval. Mondták, hogy 

ne vigyünk ebédet, mert most ők Grill Partit csináltak nekünk. Az 

összes dolgozó ott volt egy asztalnál, olyan aranyosak voltak. Ettünk, 

ittunk, beszélgettünk és a végén egy alpinás csomagot adtak nekünk. 

Azt is mondták, hogy még a pólókat is megtarthatjuk. Nagyon finom 

volt a hús, virsli és a bagett is. Az elköszönésnél kérdezték, hogy 

jövünk-e vissza ?! Mi mondtuk, hogy nagyon szeretnénk. Már 4-kor 

otthon voltunk, összepakoltunk most már nagyjából mindent, amit 

csak bírtunk. Mi a csajokkal még utoljára elmentünk Rostokba. 

Amikor visszaértünk tanárnő mondta mindenkinek, hogy nem bírunk 

vonattal Berlinig menni, mert sztrájkolnak a vonatok. 
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2014. Szeptember 6. Szombat 

 

Nagyon szép időre ébredtünk fel, szélcsendes napos időnk volt.  

 

Elérkezett ez a nap is. 7-kor felkeltünk kitakarítottunk mindent. 9-kor 

elindultunk Berlinbe taxival, mert sztrájkolnak a vonatok, így az egész 

utolsó napi programunkat módosítani kellett. Megérkeztünk a berlini 

repülőtérre. Tanárnő odaadta mindenkinek a repülőjegyet. Ezután 

elindultunk feladni a bőröndöket. Átestünk a fémdetektoros 

ellenőrzésen és utána megkerestük a kijelző táblát ahol leírja, hogy 

hol száll fel a repülő, amivel megyünk. 13 órakor már sorba álltunk a 

felszálláshoz. 13:40-kor már el is indult a repülő Budapestre. Én most 

is nagyon élveztem a repülőt. 15 órára már megérkeztünk 

Budapestre. Leszálláskor felvettük a bőröndjeinket és ezután 

mehettem haza, mert engem már ott várt a család. 17 órakor már 

hazaértem Lajosmizsére. Utoljára elkezdtem még megírni a 

munkanaplót. Arra erőm már nem volt, hogy a ruháimat is kipakoljam 

a bőröndből. Amikor megláttam az ágyamat jó volt végre lefeküdni. 

Fel sem bírtam kelni, ahogy ledőltem az ágyamra, aludtam egy 

nagyon jót.  


