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2014.08.03. 

VASÁRNAP. 

Ma reggel a szüleim vittek ki a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Az utazás közben 

Hatvani Ervin tanár úr elmondta, hogy a hét hogyan fog telni. A reptéren megvártuk azokat a 

diákokat, akiket autóval hoztak el.  

Miután mindenki meg érkezet tanár úr kiosztotta a repülőjegyeket és el kezdtük feladni a 

csomagokat. Ekkor meg tudtuk, hogy egy óra késésre kell számítanunk. (14:45 helyett 15:45-

kor indultunk.) Miközben várakoztunk, tanár úr meg engedte, hogy körbe nézzünk a 

boltokban és adott időre vissza kellett menni. Felszálltunk a repülőre, s mindenki nagy 

érdeklődéssel hallgatta a fontos információkat. Mindenki nagyon izgatott volt, hisz először ült 

repülőgépen a csoport. Körülbelül másfél óráig tartott az út a berlini reptérre.  

Leszállás után 2 busz várta az utazókat, amik elvittek minket a terminálhoz, ahol felvettük a 

csomagjainkat. Negyed óra múlva mindenki megkapta a csomagját és indultunk is a 

vasútállomásra.Kicsit várni kellett a vonatra. Két óra utazás után leszálltunk Rostock hbf.-ban. 

Át kellett szállni a Tessin-i vonatra, ami elvitt minket Sanitz-ba. Edda és férje, Heikó nagy 

szeretettel vártak minket. Az út tartalmas élményeit néhány képpel örökítettük meg. 

Körbevezettek minket és meg mutatták, hogy hol lesz a szobánk, majd kipakoltunk. 

Bemutatkoztunk a tanárnőnek, meséltünk az utazásunkról, majd elment. 

 



2014.08.04  

HÉTFŐ. 

Ma reggel fél 7-kor keltünk fel.  

 

A reggelit Edda tanárnő és férje készítette elő nekünk. 

Bemutatkoztunk pár mondattal, majd ezt gyakoroltuk és pár szót is kaptunk, amit másnapra 

meg kellett tanulni. Ezután mindenki felöltözött és indulhattunk ebédelni, ahol Hatvani tanár 

úr nagy örömmel várt minket. 

Ebéd után elindultunk a Sanitz-i vasútállomásra, ahol napijegyet vettünk Rostock-ba. Tanárnő 

közölte velünk a nap eseményeit és helyszíneit. Ahogy Rostock-ba értünk elmentünk 

megvenni a bérleteket és a jegyeket.  

Elmentünk egy kis városnézésre, hogy ismerkedjünk a német kultúrával és a helyi 

szokásokkal. Sok nevezetességet és híres épületeket mutatott nekünk, mint például a Mária 

templomot. Meg néztünk egy makettet, ami Rostock régi képét mutatta meg nekünk. 

Itt meg tudtuk, hogy 7 kapu volt látható és, hogy sok bokorral ültették körbe a várost.  

Ezután a tanár úrék elmentek négy tanulóval az Alpina céghez, ahol majd dolgozni fognak.  

Edda meg engedte, hogy körbe nézzünk és egy adott időpontra vissza kell érni egy 

szökőkúthoz. (Fél 5-re.) Itt gyakorolhattuk a német tudásainkat a boltokban.  

Út közben a tanár úr meg mutatta az Ortmann céget is, ahol Tomi és én fogunk dolgozni.  

Miután vissza értünk a szállásra mindenki elment fürdeni, majd a naplót kezdtük el írni és a 

házi feladatot s mindezek után vacsoráztunk és mehettünk is aludni. 



2014.08.05. 

KEDD. 

Ma reggel 7-kor keltünk fel. Ma 7:35-kor volt kész a reggeli. 

Fogat mostunk és mehettünk német órára, ahol szakmai kifejezéseket és új szavakat 

tanultunk. Meg kaptuk a házi feladatot és mindenki felöltözött, majd ebéd után elindultunk az 

állomásra. Steihagen-be mentünk Timi és Berni munkahelyére. 

 

Az állomáson más vártak minket nagy szeretettel. Bemutatkozás után elvittek minket autóval 

a kollégiumhoz. Körbe vezetés közben sok információt tudtunk meg az iskolával és az itt 

tanulható szakmákkal kapcsolatban. 

Az itt tanuló diákok nagyon modern és színvonalas oktatást kapnak. 

Az iskolában tanulható szakmák: 

• Asztalos, Festő, Gépész 

Miután végeztünk az iskola körbenézésével elindultunk a gyakorlati helyre egy céghez, ahol 

dolgozni fognak a lányok. Itt is sok információt kaptunk, hisz meg tudtuk, hogy a térköveket 

az iskola néhány tanulója rakta. Visszamentünk az iskolához, ahonnan elvittek minket a 

vasútállomásra. Elköszöntünk és mehettünk is a vonathoz. Hazaérés után neki álltunk tanulni 

és házi feladatot írni.  

Vacsora után mindeni letusolt, majd egy kis beszélgetés után mehettünk is aludni. 

 



2014.08.06. 

SZERDA. 

Ma reggel szintén 7:35-kor volt a reggeli megtartva. 

Mosakodás és fogmosás után át menünk a lányokhoz német órára. 

Sajnos az órát be kellett fejezni hamarabb, vagyis 11:30-kor, mert az Erzsi és Edinának a 

munkahelyére kellett el mennie a tanárnőnek és a Hatvani tanár úrnak. 

Egy kis szünet után Edda férjével folytattuk a tanulást és egyben meg írtuk a házi feladatot, 

amiben tudott nekünk segíteni. 

Miután végeztünk az órával szabad programunk volt.  

Volt aki Sanitz-ba ment körbenézni és vásárolgatni. 

Néhányan elmentek futni a környékre. 

Miután összepakoltunk és mindennel készen lettünk addigra visszaértek a tanárnőék.   

Sokat utána nem pihentünk, hisz mehettünk az Ortmann-hoz. 

 

Bemutatkoztunk és pár mondatot elmondtunk magunkról.  

Nagyon aranyosak voltak körbevezettek minket és meg mutatták miket fogunk csinálni. 

Aláírtuk a szerződéseket, míg a tanár úrék beszélgettek, addig Tomival gyakoroltuk kint a 

növények nevét és morfológiáját.  

  



2014.08.07. 

CSÜTÖRTÖK. 

A reggeli 7:30-korvolt megtartva. 

Ma is 8:30-korkezdtük a németórát, amin új szavakat tanultunk és kis felmérést írtunk az 

előző napokon tanult szavakból. 

Ebéd után a tanárnő levitt minket Warnemünde-be a tengerpartra.  

 

 Sétálgattunk, körbenéztünk, majd a tengerparton egy kis ideig fürödtünk, vagyis csak aki a 

szeretett volna. Sok hajót és matrózt láttunk. 

Találkoztunk egy magyar emberrel, akitől meg tudtuk, hogy szabad idejét azzal tölti, hogy 

mozgó szoborként lent áll napi 8 órát a tengerparton az embereket szórakoztatni. 

Láttuk, hogy kezd beborulni ezért lassan elindultunk haza, de nem volt szerencsénk, mert 

elkapott minket egy kis vihar. 

Mikor haza értünk gyorsan lefürödtünk és állhatunk neki tanulni. 

Vacsora után mindenki nagyon várta a jól megérdemelt pihenőt. 

Beszélgettünk, naplót írtunk és mehettünk is pihenni. 



2014.08.08. 

PÉNTEK. 

Ma 7:30-kor ismét reggelihez készülődtünk. 

Nagyon jó volt, mert ma estig végig sütött a nap. 

8:31-kor el kezdődött az utolsó német óránk.  

Egy kis dolgozatot írtunk, amiből kiderült ki mennyit tanult meg eddig németül. 

Ezt követte az ebéd, s ezután Eddával elmentünk a városba egy faiskolához. 

Sok szép virágot láttunk. 

Nekem nagyon tetszett egy virág, amit le is fényképeztünk Tomival egyből. (Petunia Surfinia 

- fekete.) 

Megnéztünk, egy iskolát és a spotpályát is.  

 

Találkoztunk két fiúval is, akik meg engedték, hogy a lányok is focizzanak velük. 

Mindezek után megnéztünk egy temetőt, ahol Tomi és én fogunk, majd dolgozni az Ortmann 

kertészeten kívül. 

Elindultunk haza, de előtte bementünk a Norma-ba. 

Az esti vacsorához készülődve Erzsi szöveget írt búcsúzásul Eddának és férjének. 

Az esemény alkalmából közön nagy vacsora volt rendezve, ahol gulyásleves volt az esti 

menü. Mindenki úgy döntött, hogy lemegyünk egy tóhoz fürdeni.  

Este 10-re haza is értünk, majd mindenki lefürdött és mehettünk aludni. 



2014.08.09. 

SZOMBAT. 

Reggel szintén nagyon jó idő volt. 

7:30-kor kezdtük meg az utolsó reggelit. 

Itt már mindenki érezte, hogy sajnos itt kell, hogy hagyjuk ezt a csodálatos helyet és 

személyeket. 

Reggeli után lementünk összepakolni a csomagjainkat. 

Majd Edda hozott egy könyvet a szobába, melybe leírhattuk gondolatainkat, élményeinket. 

Heikó elvitt minket az állómásra autóval és könnyes búcsút vettünk Eddáéktól. 

Miközben a villamosra vártunk nagyon sok matróz várakozott, hisz lent a parton ekkor 

tartották a Hansa Sail-t.  

Nagy nehezen, de mindenki fel tudott szállni. 

 

Mikor oda értünk a kollégiumhoz, nagy szeretettel vártak minket a pék-cukrász tanulók is, 

akik szintén a Leonardo programmal jutottak ki a Toldiból. 

A kísérő tanárukkal is hamar összehangolódtunk. (Túri Tibor tanár úr.) 

Úgy gondolom, hogy nagyon jól telt a mai nap, hisz végre beszélgethettünk a saját 

anyanyelvünkön a pc-sekkel, amitől már el voltunk szokva. 



2014.08.10. 

VASÁRNAP. 

Reggel 8-kor keltem fel.  

 

Reggeliztem és közben mosogattam, takarítottam. 

11 óra felé mentünk le a lányokkal a partra sétálni.  

A nap nagyobb részében nem voltunk a kollégiumban. 

A várossal és a környékkel is ismerkedtünk.  

Sok virágágyást és fákat láttunk. 

Boltokat is nézegettünk, meg beszélgettünk. 

A kollégiumba 15:00-kor értünk vissza.  

Másnapra reggelit és a munkához való ruházatott készítettem elő. 

Ezt követően a szennyes ruhákat mostam ki és megírtam a munkanaplót. 

Elmentem fürdeni és aztán aludni. 



2014.08.11. 

HÉTFŐ. 

Reggel már 4:30-kor fent voltam.  

Megittam a reggeli kávém és felöltöztem. 

Lassan el kellett indulnunk, hisz az 5:55-ös villamossal mehettünk is Tomival Rostok Hbf-ig, 

majd innen a 7:11-es vonattal mentünk tovább Sanitz-ba. 

Kicsit féltem az első munkanapomtól. 

Az első munkanapot reggel 8:00-kor kezdtük meg. 

 Elsőnek a nővényeket cserepeztük nagyobb cserépbe.  

Utána az egyik fóliában az agroszövetet kellet ki tisztítani. 

A reggelit 9:00-kor tartottuk meg.  

 

Itt ismerkedtünk a munkatársakkal, majd reggeli után tápoldat vezetéket kellet a nővényekhez 

vezetnem. A munkát 16:00-kor hagytuk abba. A 16:27-es rostocki járattal indultuk vissza a 

szállásra. Megérkezés után vacsorát és másnapra a reggelit készítettem el. 

Az első munkanapomon nagyon feszült voltam, de miután vissza értem nagyon 

megkönnyebbültem.  

Lassan elindultam fürdeni és az alváshoz sem kellett sokat várni. 



2014.08.12. 

KEDD. 

Reggel szintén korán keltünk fel. 

Ma hajnalban jóval hidegebb volt, mint tegnap. 

Így ezért rétegesen öltőztünk fel. 

A munkahelyre beérkezve lepakoltam a cuccaimat.  

Ez után mondták, hogy kerti krizantémot (Dendranthema x grandiflorum) kell bimbózni.  

A reggeli szünet alatt mondták, hogy a városi temetőbe kell menni. 

 

Itt a sírokat gondoztuk, tisztogattuk egészen az ebédig.  

A szünet 12:00-13:00-ig tartott.  

Utána indultunk vissza a temetőbe dolgozni. 

A munkát 16:00-kor fejeztük be.  

A szállásra 17:45-kor tértünk vissza. 

A megérkezés után egy rövid bevásárlást és főzést tartottam kb. 22:00-kor tudtam el menni, 

fürdeni és aludni. 



2014.08.13. 

SZERDA. 

Ma hajnalban picit hűvösebb volt, mint tegnap. 

Szintén sokat utaztunk, de jól elbeszélgettük az időt. 

A vonat egy kis késéssel indult, de időbe oda értünk a munkahelyre. 

Mindenki mosolyogva nagy örömmel fogadott. 

Lepakoltunk és neki álltunk dolgozni. 

Be kellett fejeznünk a krizantémbimbózást, majd ezután az egyik üvegházban a Mikulás 

virágokat raktuk sor és térközre. 

 

Miután ezekkel is végeztünk egy másik asztalon szintén mikulás virággal foglalkoztunk, de itt 

5 levélig kellett vissza csípni. 

Az egyik munkatársunk szólt, hogy megyünk temetőbe segíteni. 

Ma szerencsére nem esett az eső, így jó kedvünk lett.  

Vittünk magunkkal.:  

• Talicska, Gereblye, Kapa 

Sok sírt gyomláltunk ki és azt is amit nem kellett volna még azt is meg csináltuk. 

Elmentünk ebédelni, majd egy pici szünet után állhattunk neki dolgozni újra. 

Az elszáradt, értékesítetlen virágokat szedtük fel, amit a főnök markolóval vitt a 

komposztálóra. Dalia Hybrida-t kellett tisztítanunk, majd színek szerint sorba rakni. 

Ez sokáig tartott, szinte a munka végéig. 

A munka végén elköszöntünk munkatársainktól és lassan elindultunk haza a szállásra. 



2014.08.14 

CSÜTÖRTÖK. 

Ma reggel viszonylag jó idő volt. Egész nap sütött a nap. Felöltöztünk és kezdődhetett a 

munka. Ebédig cserepezéssel töltöttük az időt. Egy órás pihenés után folytathattuk a Primula 

cserepezését. 

Az egyik munkatársunk megmutatta, hogyan is működik a cserepezőgép. Több száz növényt 

cserepeztünk be. 

Üvegházakba és fóliaházakba hordtuk a becserepezett növényeket. 

• 3 láda Senecio cineraria  

• 3 láda Viola wittrockiana 

• 3 láda Zinnia elegans….stb. 

Miután kirakosgattuk a növényeket, beöntöztük őket. 

 

A munka vége előtt a fólia előtti nagy telken növényeket raktunk ki és az elszáradt virágokat a 

komposztra hordtuk. 

Segítettünk össze takarítani, majd elköszöntünk. összepakoltunk és mentünk is a vonathoz le 

ne késsük. Nagyon fáradtak voltunk mikor haza értünk. 

Elmentünk bevásárolni, majd beszélgettünk Hatvani tanár úrral, utána fürödtünk és mentünk 

is aludni. 



2014.08.15. 

PÉNTEK. 

Reggel nagyon jó idő volt. 

Mikor megérkeztünk a munkahelyre köszöntünk a munkatársainknak és állhattunk neki a 

munkának. 

Ma virágkötészettel való feladatot kaptunk.  

Selyemfenyő tobozát kellett dróttal kötöznünk.  

Miután készen lettünk kartondobozba kellett kötésbe rakosgatni.  

Ez a munka délig tartott, s ezután jött az ebédszünet.  

Pihenés után a bolt melletti térkövek közül a gyomokat szedtük ki késsel.  

A kiszedett gyomokat ládába raktuk és elhordtuk a komposztálóra.  

Negyed órás kis záporok fordultak elő a nap folyamán.  

Miután végeztünk és indultunk volna az állomásra nagy vihar lett.  

Az egyik munkatársunk aranyos volt és odaadta az esernyőjét,de így is eláztunk.  

Az állomáson hangos sziréna szó hallatszott, mindenki ijedve felfigyelt.  

Az egyik néni azt mondta, hogy úgymond „villámháború”-ra hívják fel a figyelmet.  

Miután haza értünk letusoltunk és lementünk a tengerpartra.  

 

Este 22:15-re otthon is voltunk és mentünk aludni. 



2014.08.16. 

SZOMBAT. 

Ma reggel korán keltünk fel. 

Reggeliért mentünk le a NETTO nevezetű boltba, ami a kedvenc vásárlási helyünkké vált. 

Tomi elmosogatott, míg én összetakarítottam a szobát. 

Kimostam a szennyes ruhákat és száradni hagytam az ablakban. 

Lementünk 4-en a tengerpartra sétálni délután egy picit. 

Itt ismerkedhettünk az emberekkel és a környezettel. 

 

Miután vissza értünk Lütten Klein-be nézelődtünk egy kis ideig és a plázába is benéztünk. 

Sétálás és vásárolgatás után felmentünk a szállásra. 

Lementünk a NetCafé-ba, ahonnan tudtunk az otthoniakkal beszélgetni. 

Felmentem egy kis idő után addig a Tomi vacsorát főzött. 

Vacsora után fürödtem és mentem is aludni. 

 



2014.08.17. 

VASÁRNAP. 

Ma korán keltünk. 

Hatvani tanár úr programot szervezett a csoport számára. 

Egy állatkertet látogattunk meg. 

Kicsit várnunk kellett, mert villamos helyett busz vitt minket ki. 

Ahogy beértünk gyönyörű pelikánok fogadtak minket. 

Mindenki arra ment amerre szeretett volna.  

Egy adott időben találkoztunk és onnan indulunk, majd vissza. 

 
Kőrbe jártam mindent. 

Nagyon tetszettek a kis majmok és baglyok. 

Nagyon szépek voltak még a szarvasok és a pingvinek is. 

Voltak, akik kicsit el is tévedtek. 

Segítettem nekik és együtt visszaindultunk a találkozó helyre a játszótérhez. 

Fél 4 körül haza is értünk. 

Vacsorához készülődtünk, közben beszélgettünk kinek mi tetszett a mai nap folyamán. 

Letusoltunk és mehettünk is 8-kor aludni, hisz másnap kezdődhetett újra a munka. 



2014.08.18. 

HÉTFŐ. 

Ma reggel meleg idő fogadott minket. 

Hamar felkeltünk reggelit készíteni. 

A munkahelyen reggel mindenki vidáman fogadott minket minden munkatársunk. 

Ma reggel bemutatkoztunk Thomas anyukájának és mondtuk, hogy nagyon szeretünk itt lenni.  

Nagyon aranyos volt velünk és adott nekünk egy puszit is. 

Tobozkötéssel kezdtük a mai napot. 

Délig 2 kartondoboznyi tobozt drótoztunk össze. 

 

Ebéd után tartottunk egy kis pihenőt.  

Beszélgettünk egy picit a munkatársakkal. 

Szótárt is használnunk kellett. 

Szünet után folytattuk a térkövek közötti gyomok szedését. 

Közben beszélgettem Tomival. 

Gyakoroltuk a növények nevét és a német nyelvet. 

Munka végén mindenkitől elköszöntünk és mehettünk is a vonathoz. 

Miután haza értünk beszélgettünk egy kicsit a csoporttársainkkal, majd mindenki ment 

fürdeni és aludni. 



2014.08.19. 

KEDD. 

Ma reggel kicsit hűvös volt az idő. 

A szokott időben elindultunk a villamoshoz. 

Nem maradhatott ki a reggeli jól megszokott „Coffe Latte” sem. 

A kertészet egyik üvegházában Cyclamen Presicum-ot tisztogattunk. 

Délután a munkát a városi temetőben kezdtük el. 

 

Itt sövényt vágtunk, a levágott darabokat összeszedtük és gyomtalanítottuk a sírokat. 

Ez a nap is olyan volt a munkahelyen, mint az eddigi. 

Beszélgettünk, nevettünk egymáson és hallgattuk a rádiót. 

Ma megtanítottam Thomast 5-ig elszámolni és megköszönni magyarul. 

Nagyon tetszett nekik, hogy próbálunk velük szót érteni. 

Ma jó kedvvel mentünk haza. 

Tanár úr is észrevette és mi elmeséltük a mai napunk pontjait. 

 



2014.08.20. 

SZERDA. 

A mai nap egy kicsit más volt. 

Egyel későbbi villamossal mentünk próbaként, hisz eddig fél órát vagy egy órát várni kellett a 

vonatra. 

Szerencsénkre pont időben voltunk és nem kellett várni a vonatra sem. 

Eldöntöttük, hogy ezen túl ezzel fogunk járni minden reggel. 

A munkahelyen virágkötészeti munkát kaptunk. 

Hungarocell alapba kellett beáztatott zuzmót tűznünk kapoccsal. 

 

3 réteg után megnézték, és ha jó lett csinálhattuk a következőt. 

Az elején kicsit nehéz volt belejönni, de azután mind a ketten rájöttünk és már semmi gond 

nem volt. 

Miután visszaért Tomi segített tovább a tűzésben. 

A munka végén összepakoltunk magunk után és mehettünk haza. 

Eléggé fáradtak voltunk, de még beszélgettünk Túri Tibor tanár úrral egy kicsit. 

Letusoltunk és mehettünk aludni. 



2014.08.21. 

CSÜTÖRTÖK. 

Ma reggel krizantémbimbózással kezdtük a napot. 

Miután ezzel végeztünk Zinnia elegns-t kellett gyomtalanítani és 

Ha ezzel végeztünk mehettünk kúpvirágot és szalmarózsát szedni vágott virágnak. 

Méretre kellett vágni és langyos vízbe beletenni. 

 

A főnök jött szólni,hogy már 16:05 van és végeztünk a ,munkával. 

Miután haza értünk jött a hír, hogy Gavaldik Éva tanárnő nemsokára ide érkezik. 

Néhány tanuló ki mentünk a tanárnő elé Rostock-ba. 



2014.08.22. 

PÉNTEK. 

Ma reggel jó idő volt, aminek nagyon örültünk. 

Ma reggel is vidáman és mosolyogva fogadtak minket. 

A munkát primula és paradicsom cserepezésével kezdtük. 

Ezután következett az évelő szarkaláb tisztogatása és visszavágása. 

Miután végeztünk horoló segítségével eltávolítottuk az agroszöveten lévő gyomokat. 

 

A visszavágott növényekhez csepegtetőt szúrtunk a cserépbe ferdén a gyökeréig. 

A levágott növényi darabokat, gyomokat összeszedtük és a komposztálóra vittük őket. 

Ez egész nap eltartott, hisz nem egy egyszerű munka volt számunkra. 

Miután haza értünk megírtuk a munkanaplót és mentünk is fürdeni és aludni. 



2014.08.23. 

SZOMBAT. 

A mai nap nagyon lassan telt el. 

Korán felkeltünk, reggeliztünk elmosogattam és beszélgettünk a csoporttársainkkal. 

Majd lementem a partra Tomival. 

 

Itt a nap, jelentős részét eltöltöttem. 

Hazafelé beugrottam a városba ajándékokat nézni és vacsorához szükséges dolgokat 

megvenni. 

A szálláson szinte csak 4-en maradtunk, hisz mindenki lement a partra tűzijátékot nézni. 

Vacsora után filmet néztünk, majd aludni mentünk 23:00- felé. 



2014.08.24. 

VASÁRNAP. 

A mai nap nagyon gyorsan telt el. 

Felkeltünk, reggeliztünk és közben tv-t néztünk. 

 Mosogattunk és összepakoltuk a szobát. 

Tomi főzött, majd ebéd után lementünk egy kicsit a városba a virágágyásokat megnézni. 

 

Miután vissza értünk, lepihentünk egy pár órát. 

Felébredtünk, majd lementünk egy kicsit a Net szobába, ahová a pék-cukrászok is szívesen 

lejárnak.  

Beszélgettünk egy kicsit, ezután vacsora közben németül néztünk a Trója című filmet. 

Fürdés után mosogattunk és neki álltunk zene mellett naplót írni, majd egy csoportos 

beszélgetést tartottunk. 



2014.08.25. 

HÉTFŐ. 

Ma reggel a szokásos villamossal és vonattal mentünk a munkahelyre. 

Ma is, mint eddig reggelente a munkatársaink mosolyogva és nagy szeretettel fogadtak 

minket. 

Az mai nap első munkája erdei fenyő drótozásából állt. 

A kötözött tobozokat 10-esével kötöttük össze és kartondobozokba raktuk őket kötésbe. 

Ma két zsák fenyőtobozt és két köteg drótot használtunk fel. 

A mai nap Edda tanárnő és Gavaldik Éva tanárnő látogatta meg az Ortmann kertészetet, ahol 

dolgozunk. 

 

Megkértük Thomast, hogy engedje meg nekünk, hogy hadd mutassuk be az eddigi 

munkáinkat. 

Mindenkinek nagyon tetszett az eddig készített munkáink. 

Itt is tartottunk Évanénivel egy kis növényismeretet. Miután haza értünk tanárnővel 

beszélgettünk és mentünk vacsorázni. Beszélgettünk a csoporttársainkkal, majd egy kis 

pihenés után mehettünk fürdeni és aludni. 



2014.08.26. 

KEDD. 

Ma reggel nagyon hűvös volt. 

A munkahelyen agroszövet tisztításával kezdtük a napot. 

Az egyik munkatársunk elvitt minket 4 különböző temetőbe sírokat gondozni. 

Nagyon szép helyeken jártunk a mai nap. 

 

Ebéd után a kertészetben lévő cserepezőgéppel dolgoztunk. 

Rengeteg primulát cserepeztünk és pakoltuk ki. 

Ezután összetakarítottunk, majd a CC kocsikat letakarítva a helyére húztuk. 

Növényvédelemmel folytattuk a napot. 

Thomas bemutatta, hogyan kell a kártevők ellen védekezni egyszerű módon. 

Egy hurkapálcikára egy sárga és egy kék ragasztott lapot szúrtunk fel. 

Ezeket a kertészet üvegházaiba raktuk ki. A becserepezett növényeket esőszerű öntözéssel 

öntöztük be. A munka végén mindenkitől elköszöntünk és mehettünk haza. 



2014.08.28. 

CSÜTÖRTÖK. 

Munkahelyre érve gyors öltözés után nekiálltunk cserepezni. 

Salvia farenacia-t és primulát cserepeztünk 10-es cserépbe. 

A cserepezőgépet felváltva kezeltük. 

Voltak némi problémák a géppel ezért egy kicsit lassabban tudtunk dolgozni, a megszokott 

helyett. 

A becserepezett palántákat fóliaházba helyeztük görgethető asztalokra. 

Esőszerű öntözést alkalmaztunk a palántákon. 

 

Egész nap cserepeztünk. 

A munka végére fáradtan indulhattunk a szállásra. 

Hamar mentünk aludni, mert nagyon rosszul éreztük magunkat. 



2014.08.29. 

PÉNTEK. 

Ma hajnalban Tomi nagyon beteg volt. . 

Át hívtam a tanárnőt, aki nem engedett őt dolgozni. 

Sajnos én sem voltam valami jól, haza is küldtek. 

Addig pihennem kellett, míg nem mentünk az orvoshoz. 

Vizes törölközővel borogattam Tominak a fejé, hogy csillapodjon a láza. 

Reggel 9-re oda is értünk,de sajnos sok volt a beteg így nem tudtak minket fogadni, majd 

vissza kellett menni délután 2-re. 

Felmentünk a szállása és lefeküdtünk aludni. 

 

Visszamentünk az orvoshoz, ahol 5 perc elteltével be is hívtak minket.  

Tominak torokgyulladása volt, nekem meg mandulagyulladásom. 

Gyógyszert is kaptunk, amit 3 napig kellett szedni. Nem mehettünk közösségbe se. 

Visszaérve a szállásra ettünk és mehettünk pihenni, hiszen hőhullámunk volt. 

Gyorsan el is aludtunk.  



2014.08.30. 

SZOMBAT. 

Ma reggel a nagy hangzavarra ébredtünk fel. 

Kinéztem és láttam, hogy mindenki öltözik és készülődik. 

Ma volt a Német- Magyar est. 

A tanárnő nem engedett minket, így a kollégiumba töltöttük a napot. 

Filmet néztünk és mikor kicsit jobban lettünk lementünk a NETTO nevezetű boltba. 

Pihengettünk pakolásztunk, majd megjöttek a többiek.  

 

Elmesélték milyen jó is volt a napjuk. 

Mindenki elment otthonról így megint csak ketten maradtunk a szálláson. 



2014.08.31. 

VASÁRNAP. 

Ma már sokkal jobban lettünk. Lementünk egy kicsit a tengerpartra sétálni. 

Mi lányok felültünk az óriás kerékre és megnéztük a legnagyobb hajót, amit láttunk. 

Homokból készült szobrokat is láttunk. 

 

Lassan elindultunk haza, mert eleredt az eső. 

Miután haza értünk, vacsoráztunk és filmet néztünk. 

Naplót írtunk és mentünk aludni. 

 

 

 



2014.09.01. 

HÉTFŐ. 

Ma a munkahelyen tobozdrótozással kezdtük. 

Jött a főnök és mondta, hogy az egyik fóliaházat ki kell gyomlálni és az agroszöveteket ki kell 

gyomlálni. 

Az agroszövetről a mohát horolóval húztuk le. 

Miután meg tisztítottuk nagy seprűvel lesöpörtük a felesleget, amit vödrökbe szedtünk össze 

lapáttal. 

Ezeket egyszerre elvittük a komposztálóra. 

 

A gyomtalanítás közben felismertünk pár gyomnövényt, mint például a tarackot és a porcsint. 

A munka végén összepakoltunk, a szerszámokat, amiket használtunk letisztítottuk.  

Elpakoltunk és indulhattunk is a vonathoz le ne késsük. 

Haza érve megírtuk a munkanaplót és mehettünk fürdeni, majd vacsora után mentünk is 

aludni. 



2014.09.02. 

KEDD. 

Reggel nagyon borús volt, de délután napos és meleg idő volt. 

Ma reggel a szokásos villamossal és vonattal mentünk. 

Minden rendben volt az úton. 

Beérkezés után mindenkinek köszöntünk és folytathattuk a munkát. 

Az agroszövet és a fólia gyomtalanítását fejeztük be. 

A gyomokat talicskába raktuk, majd elvittük a komposztálóra. 

 

Következett az ebédszünet, amikor mindenki tartott egy kis pihenőt. 

Elmentünk ebédelni, ahol finom ebéddel vártak egy helyi óvoda ebédlőjében. 

Ezt követően 4 db szaporító ládányi Primulát cserepeztünk 12 cm átmérőjű cserépbe. 

Egy cserépbe egy darab szivarpalántát ültettünk. 

A cserepezés után selyemfenyő tobozát kötöztük 400 mm-es dróttal. 

A kész drótozott tobozokat kartondobozba kötésbe raktuk. 

Ez a munka egészen a munkavégéig tartott. 

Mindenki meg volt velünk elégedve, a főnök is megdicsért. 

Hazafelé minden rendben volt.  

A szálláson mindenki várt már minket, hogy elmeséljék milyen napjuk volt. 



2014.09.03. 

SZERDA. 

Hűvös idő volt reggel, de délutánra kisütött a nap. 

A munkahelyre érve már mindenki mosolyogva és nevetve figyeltek, hisz zuzmótűzéssel 

vártak minket. 

A kéz meleg vízbe beáztatott zuzmót 3 különböző alakú tűzőhabba kellett tűzni. 

Mindegyiknél 3 réteget kellett tűzni.  

Ebédig minden rendben ment. 

Ebédszünetbe kaptunk egy rossz hírt, hogy az egyik munkatársunk beteg lett így szokásostól 

eltérő nap volt, hisz ketten mentünk ebédelni. 

Elboldogultunk, csak furcsa volt.  

Megértettük magunkat és minden rendben volt. 

Szünet után cserepezéssel töltöttük a nap további részét. 

Primula több fajtáját cserepeztük, mint például a Orange Mix. 

Ezeket a szivarpalántákat 10 cm-es, 10,5 cm-es és 12 cm átmérőjű cserépebe kellett ültettük 

cserepezőgép segítségével. 

A különböző színű becserepezett palántákhoz növénykártyákat raktunk fajtájuk és színűk 

szerint. 

 

A becserepezett növényeket fóliaházba növényasztalra raktuk. 

A nap befejése előtt összetakarítottunk, majd elindultunk haza. 



2014.09.04. 

CSÜTÖRTÖK. 

Ma nagyon meleget mondott az időjárás. A nap, jelentős részében cserepeztünk Primulát, 

paradicsomot és egyéb növényeket. 

 

A magas pára és hőmérséklet hatására a szivarpalántákon vékony algaréteg volt látható. A 

cserébe N-ben, (Nitrogén) P-ben (Foszfor) és K-ban (Kálium) gazdag komplex műtrágyát 

tettünk. Azokat a cserepeket, amiket komplex műtrágyát kapott sárga műanyag jelöltük. 

Bevittük a palántákat a fóliaházba, majd esőszerű öntözéssel öntöztük be. Cserepezés után az 

egyik nagy üvegházba, Cyclamen Presicum-ot tisztítottunk. Az alsó élettelen és a beteg 

növényi részeket szedtük le. A leszedett növényi részeket vödörbe raktuk, majd a 

komposztálóra vittük. Ezután összepakoltunk, összetakarítottunk magunk után, majd haza 

indultunk. 

 



2014.09.05. 

PÉNTEK. 

A mai nap elég különleges volt, hisz az utolsó munkanapunkat tartottuk. A mai nap is olyan 

volt, mint a többi a munkatársaink szerint. Mi viszont szomorúak és izgatottak is voltunk. 

Tobozt drótoztunk egész nap. A reggeli szünetben meglátogatott minket Edda tanárnő. Oda 

adta a szerződéseket, majd segített néhány mondat lefordításában.  

 
Az ebédszünetben elmentünk az utolsó ebédünkre. Visszaérve mindenkit behívtunk az 

Ortmann üzlethelységébe, ahol ajándékcsomagot adtunk át köszönet képen a dolgozóknak, a 

főnőknek és feleségének. 

Nagyon szomorúak lettünk, hisz nem szerettük volna otthagyni őket, mert az itt eltöltött idő 

alatt olyanok voltunk, mint egy nagy szeretett család. 

A szünet után kaptunk egy Sanitz-ról szóló kisebb könyvet ajándékba. 

Nagyon tetszett nekünk, megköszöntük és megnézegettünk. 

Folytattuk tovább a munkát. 

A munka végén megkaptuk az értékelő lapot, amely a gyakorlatot értékelték a munkáltatóink. 

Indulás előtt kaptunk egy rossz hírt, mivel másnap sztrájkolnak a vonatok. 

Elköszöntünk, majd sietve mentünk haza, hogy közöljük a rossz hírt. 

A tanárnő és férje el mentek a rostocki pályaudvarra, hogy igaz e. 

Addig gyorsan össze kellett pakolni, mert akkor a mai este kellett volna indulnunk Berlinbe.  

Nagy szerencsénkre tanárnő meg oldotta, hogy ne este kelljen utazni. 

Mindenki meg nyugodott, majd mehettünk aludni. 



2014.09.06. 

SZOMBAT. 

Egész este le se feküdtünk aludni, hisz annyira vártuk a haza utat. Hajnalban, lementünk 

utoljára a NETTO-ba bevásárolni az útra. Mindenki leérkezett a portához. Leadtuk a 

kulcsokat, megköszöntük, hogy itt lehettünk és vártuk a taxit. Két taxi jött értünk, az egyikbe 

csak lányok voltak meg a tanárnő, a másikba 5-en voltunk köztük én is ott voltam.  

 

Az út közben sok érdekességet láttunk és hallottunk. A sofőr nagyon aranyos volt, hisz mesélt 

egy nagy balesetről is, ami az autópályán történt régebben. Mikor ahhoz az útszakaszhoz 

értünk, Péter bácsi elmondta, hogy az a bukkanok a balesett miatt voltam. Megálltunk egy kis 

pihenőre. Miután elindultunk nagy dugóba keveredtünk. Mi hamar kikerültünk belőle, de a 

többiek jóval lentebb maradtak tőlünk. Majdnem 3 és fél óra alatt meg tettük Rostock-ból 

Berlin-ig az utat. 

 



Miután megérkeztünk a reptérre, nagy nehezen megtaláltuk a járatunkhoz vezető kis részt. 

Leadtuk a bőröndöket, s majd az átvizsgálás után mindenkit tovább engedtek. A becsekkolás 

előtt volt egy fél órán körül nézni. 

Beszálláskor mindenki becsatolta magát, s lassan felszálláshoz készültünk. Most senki se 

izgult.  

Mindenki az ablakból figyelte a felszállást és a látványt, amit fentről láttunk. 

Volt, akit nem is nagyon érdekelt, inkább aludt az utazás alatt. Hamar eltelt a másfél óra, s a 

leszálláshoz készülődtünk. Mindenki nagyon várta, hogy a csomagjaink megérkezzenek.  

A csomagok felvétele után mindenki kint várakozott. Voltak, akik busszal és vonattal mentek 

haza és voltak, akikért autóval jöttek. Mindenki elbúcsúzott mindenkitől és haza indult.  

 


