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1. nap 

2015.07.26.Vasárnap 

A szállásunkra való megérkezés után berendezkedtünk a szobába kipakoltuk a 

dolgainkat. A szobák 4 ágyas szobák voltak, de csak 3-3 fő aludt egy szobában. 

Utána felmentünk a tanulószobába ahol mindenki bemutatkozott Edda 

tanárnőnek. Beszéltünk a családunkról, városunkról, iskolánkról és a 

szakmánkról is német nyelven.  Ezután pedig tanárnő és a férje is 

bemutatkoztak nekünk. A legfontosabb német mondatokat leírtuk a füzetbe. 

Délután a közvetlen környékünket Kleinwehnendorfot megnéztük, ami olyan, 

mint több tanya együttese ahol 4-5 ház található egymás közelében, szántóföldi 

területekkel körülvéve. A másnapi német házi feladatunk az volt, hogy ezeket 

németül megfogalmzzuk. 

 

 

 

  



2. nap 

2015.07.27.Hétfő 

 

Délelőtt nyelvóráink voltak ahol a legfontosabb német szavakat, 
kifejezéseket, mondatokat ismételtük át. 
eimer – vödör 
spaten – ásó 
hacke – kapa 
schubkarre – talicska 
harke – gereblye 
Megebédeltük egy óvodában majd délután meglátogattuk néhány leendő 
munkahelyünket. Voltunk Barthban, Bützowban, Güstrowban és 
Werlében is és megnéztük a szálásokat is mindenhol bemutatkoztunk és 
aláírtuk a szerződéseket. Láttunk óriási burgonyaföldeket a közelben 
melyek génbankok, 5600 burgonya fajtát tartanak itt fenn. Nagy területen 
termesztenek a környéken repcét, amit nemsokára aratnak. Láttuk, hogy 
a szántóföldi területek köré virágos növényeket vetnek azért, hogy így 
csalogassák oda a megporzást végző rovarokat.  
 
 
 

 



3. nap 

2015.07.28.Kedd 

Délelőtt németórákon vettünk részt. 

1.Wie oft spielt du fooBall? - 1.Milyen gyakran focizol? 

2.Ich habe kein katzen. - 2.Nekem nincs macskám. 

3.Darf ich gen nicht pause? - 3.Szabad-e nekem szünetet tartani? 

4.Magst du fuBball spiel? - 4.Szeresz e focizni? 

5.Hast du liblings fuBball monschaft? - 5.Mi a kedvenc foci csapatod? 

6.Magst du hamburger? - 6.Szereted-e a hamburgert? 

7.Was ist dein hobby? - 7.Mi a hobbid? 

8.Wie oft gehst du in traings zimmia cimmel? - 8.Milyen gyakran edzel? 

9.Ich möchte gern in toilett! - 9.Wc-re szeretnék menni! 

10.Magst du lehrerin? - 10.Szereted-e a tanárnőt? 

10.1.Jah! - 10.1. igen! 

Ebéd után megnéztük Sanitz nevezetességeit. Voltunk a temetőben és láttuk, 
hogy itt a temető kertészet teljesen más, mint hazánkban. Kevesebb követ és 
betont használnak és sokkal több a növény. Leginkább Buxust, törpe borókákat, 
babérmeggyet, tiszafát és tagéteszt, begóniát látthattunk. Megnéztük a falu 
románkori templomát. Két iskolát látogattunk meg ahol nagyon szép és 
rendezett sportpályát láttunk. Az Orthman nevű céget is meglátogattuk.  
 

 

 



4. nap 

2015.07.29.Szerda 

Délelőtt ismét részt vettünk a németórákon, melyeken újabb szavakat illetve 
újabb mondatokat tanultunk. Például:  

Ich bin fertig. Készen vagyok. 

Wo darf helfen? Hol tudok segíteni? 

Ich brauchen di staub sanger. 
Szükségem van egy porszívóra. 

Ich möchte besen. Szeretnék egy 
seprűt. 

Das machine ist kaputt. Ez a gép 
elromlott. 

Ich habe keine eimer. Nekem nincs 
vödröm. 

Ich habe ein hund. Van egy kutyám. 

Ich habe keine auto. Nincs autóm. 

Wo bin ist besen? Hol van a seprű? 

Magst du katzen? Szereted a 
macskákat? 

Ja. Ich magst katzen. Igen. Szeretem 
a macskákat.  

Ich habe keine keninchen! Nekem 
nincs házinyulam! 

Wo ist toilette? Hol van a WC? 

Wo ist restaurant? Hol van az 
éterem? 

Giessen sie die Pflanze! Locsolja meg 
a növényeket! 

Wo ist giesskanne? Hol van a 
locsolókanna? 

Erten sie die gemüse.  Takarítsd be a 
zöldségeket. 

Wo ist der shubkarre? Hol van a 
talicska? 

Ich möchte eine brot!  Szeretnék egy 
kenyeret! 
Wo ist die mülleimer? Hol van a 

szemetes? 

  



5. nap 

2015.07.30 

Délelőtt újabb német órán vettünk részt, amelyen újabb fontos szavakat 
tanultunk. 

Például: 

               links - ballra 

               rectsh - jobbra 

               gerade - egyenesen 

               obend - fent 

               unten - lent 

               fertig - kész 

               thrinen - bent  

     achtung figyelem 

     harke gereblye 

     schippe kis lapát 

     schaufel lapát 

     arbait – munka  

  Well hüf mier? - Ki segít nekem?

 
A német órák után elmentünk ebédelni az óvodába! Az ebéd után szét néztünk 
Sanitz városába nagyon sok gyönyörű, érdekes házat, kertet láttunk. Láttunk 
olyan kertet hogy a bokor egy medve fejé volt kialakítva. Nagyon szép kerti kis 
tavakat is láttunk. Láttunk egy Fenyőt, az  Araucariát, nagyon érdekes volt. Aztán 
vissza értünk a szállásra és újabb német óra következet melyen fontos 
mondatokat, szavakat tanultunk. 
Például: 
 peugiereg kíváncsi 
 besoffen részeg 

 zeigen mutatni 
 Zeigen sie mir bitte. Kérem, mutassa 
meg. 

 Kompost haufen - komposztáló hely 

 abschneiden - levágni 
 schere - olló 

 hacke, hacken - kapa, kapálni  
Praktikant - gyakornok 

                      
 
 
 
 

     



6. nap 

2015.07.31.Péntek 

A délelőtt ismét német órákkal kezdődött, amin azt vettük át, hogy ki hogyan 
juthat el a munka helyére illetve a tengerpartra és egyéb programokra. Ezután 
elmentünk ebédelni. Aztán elmentünk a tengerhez vonattal, s mikor oda értünk 
sok szép dolgot láttunk. 

Például: tengerjáró hajókat, kisebb hajókat, hajó gyárt, homok szobrokat, 
világító tornyot, láttuk a folyó torkolatát is amint a tengerbe ömlik. Miközben 
sétáltunk a folyóparton szebbnél – szebb hajókat láttunk, s eközben azt a hajót 
is megnéztük, amivel majd megyünk a Hansa sailra. A folyó mentén sok szép 
növényt láttunk plusz sok szép kertet, elsősorban évelő és örökzöld 
növényekkel. Ahogy leértünk a strandra nagyon nagy élményben volt részünk. 
Amint végig sétáltunk a tenger mellet a parton a közbe kerestünk érdekes 
kavicsokat, színes üvegeket, kagylókat. Amint végig sétáltunk a parton 
elindultunk vissza Sanitz városába. 
 

  



7. nap 

2015.08.01.Szombat 

Kora reggel elindultunk a munkahelyi szállásokra, vonattal mentünk be 
Sanitzból Rostockba és onnan Rostockból jöttünk tovább Bützowba. Az igazgató 
kijött elénk az állomásra, kocsival majd mikor oda értünk megmutatta a 
szobákat, körbevezetett minket a kollégiumban. Kaptunk biciklit, mert a város 
és vasútállomás nagyon messze van a szállástól.  Délután bementünk 
Rostockba, ahol éppen maratoni futóverseny volt. De találkoztunk magyar 
emberekkel is, akik élő szobornak álcázták magukat. Aztán haza mentünk és 
már ott fogadtak minket a sport szerk, amiket azonnal ki is próbáltunk. 
 

 

  



8. nap 

2015.08.02.Vasárnap 

Ma sportnapot tartottunk, kerékpároztunk, úsztunk egy tóban, kondiztunk, 

boxoltunk és billiárdoztunk és délután előkészítettük a másnapi ételünket. 

Ezután eljött hozzánk a tanárnő, akivel hétfőtől dolgozni fogunk.  

A tónál sok ismerős és néhány ismeretlen vízi növénnyel találkoztunk. Tanár nő 

ezek felhasználásáról mesélt nekünk. 

 

 

 

 

 

 

 

  



9. nap 

2015.08.03.Hétfő 

Időjárás: reggel hűvös, délután már egész jó időnk volt. 

Ma volt az első munkanap, reggel 6:45-kor indultunk a munkahelyünkre, 7 
órakor kezdtük el a munkát. Először körbevezettek minket az épületben, majd 
bemutatták nekünk az ott dolgozókat, többek között Danielt, akivel a 
későbbiekben együtt dolgoztunk. Vele 3072 db Lithedora difusát cserepeztünk 
be 3 óra alatt. Nekünk újdonság volt a gépi ültetés, eddig ilyet nem is láttunk. 
Ezután rendet tettünk az udvaron, a cserepes virágok tövét gyomláltuk ki, majd 
újra sorba tettük. A munkaidő legvégén a másnapi cserepezésre készítettük elő 
a növényeket. Délután 4 órakor végeztünk a munkával. 
 

  



10. nap 

2015.08.04.Kedd 

Időjárás: enyhén hűvös, de korán felmelegedett az idő.  

6-ra mentünk dolgozni a nagy hőség miatt. Lepakolás után megkezdtük a 
munkát, amit Elke tanárnővel végeztünk, cserepező géppel cserepeztünk szinte 
egész nap, több mint, 2000 db rockrose-t cserepeztünk be, ami a Primula 
vulgarisnak egyik fajtája. Ezeknek a cserepét meg tisztítottuk a föld keveréktől 
utána végleges helyükre tettük. 
 

 

 

  



11. nap 

2015.08.05.Szerda 

Időjárás: reggel hűvös, 10 óra felé már szép napsütéses idő volt. 

6-kor indult a munka, amint beértünk meglocsoltuk a cserepes 
virágokat az udvaron és az üzletben is. Ezután a tanárnővel kötöttünk 
1-2 csokrot, amiben rózsa, margaréta és dísz napraforgó, plusz 
levélzöld is került. Az elszáradt, elfonnyadt virágokat utánfutóra 
pakoltuk az üvegházakból. Ezeket a komposztálótelepre vittük, ahol 
elmagyarázták nekünk, hogyan készítik ők a komposzt trágyát. 
Visszaértünk a szállásunkra, ahol az épület környékét tettük rendbe. 
Füvet nyírtunk, gazoltunk, bokrot és rózsát metszettünk végül 
kapáltunk.  



12. nap 

2015.08.06.Csütörtök 

Időjárás: kellemes idő, délfelé már nagyon meleg volt. 

Reggel ismét a szállás környékét tettük rendbe. A virágágyásokat kigazoltuk, 3 
ágú kapirccsal fellazítottuk a talajt a virágok körül és a száraz növényrészeket is 
eltávolítottuk. Ki kellett szednünk egy félig elszáradt tuját, először ásóval körbe 
ástuk, majd megrántottuk, így kiemeltük a helyéről. Miután kiszedtük, 
elektromos sövényvágó géppel bokrot nyírtunk. A levágott részeket 
összegyűjtöttük és a komposztáló helyre vittük. A virágágyásokban lévő virágok 
nevei: begónia, árvácska, hamvaska. Délután elmentünk a Hansa sail-re. 
Utaztunk kocsival, vonattal és mólóról hajóval. Különleges élményben 
részesültünk, egy rendőri hajó megállította a forgalmat a német légierő 
bemutatója miatt. Hajókázásunk során, a tengeren is megfordultunk és sokféle 
hajót láthattunk, haditengerészeti, személyszállító, több árbocos és volt 
helikopter, drón is. 

 

  



  



 

13. nap 

2015.08.06.Péntek 

Időjárás: enyhén hűvös, emelkedő hőmérséklet a nap folyamán 

A kertészetben Manuélával és Daniellel dolgoztunk ma. Az elszáradt, elnyílt 
évelőnövényeket szedtük ki, melyeket nem bírtak értékesíteni, elvirágoztak és 
ezeket később teherautóra pakoltunk és komposztra vittük, pl.: levendula, 
hamvaska, muskátli. Ezután a nagyobb cserepes virágok kerültek sorra. 4-5 CC-
kocsit szedtünk szét, majd egymásra pakoltuk az alkatrészeket, hogy ez így 
kisebb helyet foglaljon. Délután pedig a helyi focicsapattal edzhettünk együtt 
közel 1-1,5 órát. 
  

 

 

  



14. nap 

2015.08.08.Szombat 

 

Időjárás: reggel hűvös, esős idő volt, majd délutánra kitisztult az ég, és sütött 
a nap. 

Délelőtt bementünk a Rostock-ba és a Saturn bevásárlóközpontban találkoztunk 
a lányokkal és betértünk pár ruházati üzletbe. A boltokon végig haladtunk, majd 
lementünk a folyópartra, ahol megnéztük az éppen tartó Hansa sail programjait, 
láttunk sok érdekességet pl.: tengerész hajókat, kalózhajókat, koncerteket is 
láthattunk. Ettünk, bevásároltunk, hogy tudjunk 10 órait vinni majd munkába 
mivel szombaton nincsenek nyitva a boltok, majd hazatértünk. És felmentünk a 
klubba és ott biliárdozunk, zenét hallgattunk, ping -pongoztunk. 
 

 

  



15. nap 

2015.08.09.Vasárnap 

Időjárás: gyönyörű napsütéses idő 

Délelőtt mikor felébredtünk mindenki ki takarította a szobáját és rendet is 
tettünk. Délután átmentünk vonattal Schwaan-ba, majd onnan mentünk tovább 
Mistorfba, ahol a bio-gazdaságba látogattunk el, ahol 2 csoport társunk 
dolgozott, Anett, Anikó. Akik meséltek a munkahelyükről, munkájukról és a 
szabad idős programjairól is be számoltak nekünk. Majd körbe is vezettek és 
megmutatták az állatokat, növényeket, amikkel dolgoznak minden nap. 

 

 

  



16. nap 

2015.08.10.Hétfő 

Időjárás: reggel hűvös, lassú melegedés 

Fóliából a száraz növényeket vittük ki és cserepeztük ki majd vittük komposztra. 
Virágok: egynyáriak, begónia. Zöldségek: paradicsom, petrezselyem. Délután, 
estefelé vacsora magyaros pörkölt készítése bográcsban, ahol a meghívottak 
között szerepelt Gavaldik Éva néni, Hatvani Ervin tanár úr, a kollégium igazgató, 
szekszárdi diákok és tanárok, Edda tanárnő és Heiko bácsi is és persze Peter 
Müller is. 
 

 

  



17. nap 

2015.08.11.Kedd 

Időjárás: esős reggel, késő délután napos idő 

A szokásos reggeli munkát végeztük, száraz növény részek szállítása 
komposztálásra. Ezután előkészültünk a cserépbe való ültetéshez, 
palántázáshoz. Az előre betöltött cserépbe lyukat készítettünk az ujjunkkal, 
melybe később a palántákat tettük, majd rögzítettük és CC-kocsira pakoltuk és a 
fólia sátrak mellet kiterítet agro szövetre pakoltuk le. A feleslegessé vált előre 
betöltött cserepeket a cserepezőgépbe öntöttük vissza. Mikor végeztünk a 
feladatunkkal, ismét a nap elején végzett munkát fejeztük be. 

 

 



18. nap 

2015.08.12.Szerda 

Időjárás: kellemes idő, rövid idejű esőzéssel 

Reggel az előző napokban kiürített cserepeket és 6-os pakkokat szállítottuk a 
helyére. Fát is vágtunk géppel, amit összevágtunk sorba rendeztük. Ezután 
fóliában gyomláltunk, a kigyomlált növényeket utánfutóra tettük komposztra 
szállításra. Később a fólia előtt elhelyezett cserepes növények tövét gyomláltuk 
ki és pakoltuk újra sorba. A kigyomlált növények nevei: szamóca, kávé virág, 
begónia. 
 

  



19. nap 

2015.08.13.Csütörtök 

Időjárás: hűvös reggel, kellemes nyári idő a továbbiakban 

Reggel az elvirágzott növényeket cserepeztük ki és szállítottuk komposztra, majd 
később folytattuk a fahasítást a szét hasított fákat sorba pakoltuk majd a 
fűrészport és a fanyesedékeit pakoltuk fel a markolóra, majd a fóliák előtt lévő 
térkövek közötti részeket gyomláltuk, melyeket szintén komposztra szállítottuk. 

 

  



20. nap 

2015.08.14.Péntek 

Időjárás: szokásos hűvös reggel, később szép idő 

Begóniát pakoltunk le a szabadföldön a fóliák mellé. Üvegházakból 
származó elszáradt növényeket vittük ki és cserepeztük ki melyeket 
később a komposztra szállítottuk, majd a kiürített 6-os pakkokat és a 
cserepeket szállítottuk a helyére. A ki cserepezett növények nevei: 
begónia, hamvaska, muskátli, paradicsom. 

  



21. nap 

2015.08.15.Szombat 

Időjárás: esős nap, kis napsütésekkel 

Reggel bementünk Rostockba és ott a vasútállomáson találkoztunk a többiekkel 
majd együtt mentünk le a villamoshoz, mivel villamossal mentünk a Rostocki 
állatkertbe, amint oda értünk az állatkertbe akkor elkezdett esni az eső, amíg 
nem kezdett elcsillapodni addig mindenki be állt egy nagy fa alá és ott vártuk, 
meg hogy elálljon az eső, majd megvettük a jegyeket. Majd el állt az eső és 
bementünk az állatkertbe ahol láthattunk sok féle állatot pl.: pingvint, fókát, 
oroszlánt, skorpiót és tukánt. Különleges növényekkel is találkoztunk, 
mamutfenyő, banánfa, szelídgesztenye fát is láttunk. Élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. 

  



22. nap 

2015.08.16.Vasárnap 

Időjárás: kellemes idő egész nap 

Barth-ba mentünk a lányokhoz, egy egész napos kirándulásként. Kis 
városnézésben és közös ebédben is volt részünk. Délután haza indultunk, míg 
Velgast-ban várni kellett, addig szétnéztünk a településen, ahol egy magyar 
temetőtől eltérő temetőt véltünk felfedezni. Itt természetes növény fedi a 
sírokat a beton és márványtömbök helyett. Sok örökzöld cserjét alkalmaznak és 
kevés egynyárit. Amint haza tértünk el készítettük a másnapi 10 órainkat és ez 
után korán le feküdtünk aludni, mert másnap korán kellett fel kelni. 
 

 

  



23. nap 

2015.08.17.Hétfő 

Időjárás: esős délelőtt, délutánra kitisztult az ég 

Elszáradt növényeket cserepeztük ki és vittük el a komposztra pl.: 
begónia, muskátli. Mikor végeztünk az üvegházak tisztításával, csokrot 
készítettünk kávévirágból, amit tízesével gumiztunk össze, kötegeltük. 
Leleveleztük a szár alját, vizes edénybe tettük, ahol csokor méret 
szerint voltak válogatva és ezeket a csokrokat az üvegházba tettük le. 
 

 

 

  



24. nap 

2015.08.18 

Időjárás: reggel hűvös volt, de délután már jó idő lett 

Fát hasítottunk a hasító géppel majd egymásra pakoltuk majd kötegeltük a 
kötegelés úgy történt, hogy volt egy sablon és abba pakoltuk bele a fát majd 
össze drótoztuk. És ezután betároltunk a téli fűtéshez mivel a földgáz fűtés 
nagyon drága, ezért kiegészítés képen fával is fűtenek óriási kazánokba. Miután 
végeztünk a favágással ezután a fűrészport össze lapátoltuk egy helyre és 
később egy markolóra pakoltuk fel. 

 

 

 

 

 

  



25. nap 

2015.08.19.Szerda 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de gyorsan fel melegedett az idő 

Krisztiánnal fát hasítottunk a hasító géppel, majd amit szét hasítottunk azt 
egymásra tettük majd a fűrészport, a nyesedéket egy helyre pakoltuk aztán a 
markolóval elvitték a komposztra. A kazán, amibe ezeket bele teszik össze 
kötegelve az akkora, hogy egy ember bele fér állva. 

  



26. nap 

2015.08.20.Csütörtök 

Időjárás: reggel hideg volt, de mikor bele lendültünk a munkába akkorra már 
nagyon meleg lett 

Ma a munkát ma 7kor kezdtük, mert ma nem a kertészetbe dolgoztunk, hanem 
egy tábor szervező helyen dolgoztunk. Itt ezen a helyen első sorban sport 
táborokat szoktak szervezni. Először rózsát metszettünk aztán meg füvet 
nyírtunk tolós fűnyíróval, traktoros fűnyíróval, damilos fűnyíróval. Aztán amit 
levágtunk azt taligába tettük majd komposztra vittük. Utána megműtrágyáztuk 
N tartalmú műtrágyával és esőszerű öntözéssel beöntöztün. 

 

 

  



27. nap 

2015.08.21.Péntek 

Időjárás: egész nap kellemes idő volt. 

Ma 6:45-kor kezdtük el a munkát a kertészetben. Először dísznapraforgót 
kötöttük csokorba 5 szál ment 1 csokorba, 5-6 db csokrot készítettünk. Ezután 
pedig folytattuk az üvegház tisztítását ismét az elszáradt, elnyílt virágokat 
pakoltuk után futóra majd vittük komposztra. Aztán a szívvirágokat metszettük 
vissza az új hajtásai miatt hogy azok tudjanak normálisan fejlődni. Az elsárgult 
szárait metszettük vissza csonkosra hisz már csonkon meg jelentek a hajtások. 
 

 

 

  



28. nap 

2015.08.22.Szombat 

Időjárás: reggel kicsit hűvös volt, de ahogy telt az idő úgy az időjárás is 
kedvezőbb volt. (ki sütött a nap) 

Reggel bementünk Rostockba és ott töltöttük az egész délelőttünket. Délután 
pedig elmentünk a Magyar - Német estre. Különböző prezentációt láthattunk és 
hallhattunk. Az első prezentációt a Berlini Mezőgazdasági Attasé adta elő. A 
második prezentációt pedig a pékek adták elő, aztán mi következtünk a sorban. 
Mi a nagykőrösi Möggy fesztiválról adtuk elő a prezentációnkat német nyelven. 
Mi utánunk pedig kettő lány énekelte el a Most múlik pontosan című kis nótát. 
Ő utánuk pedig a Szekszárdiak közül egy fiú gitározott és egyben énekelt is. 
Aztán a németek adtak elő egy prezentációt hogy miként töltöttek el négy hetet 
Finnországban. A prezentációk után meg lehettet kóstolni a pékek által készített 
süteményeket. Pl.: Dobos torta, pogácsa, mögyes rétes. A szereplők pedig 
okleveleket kaptak. 

 

 

 

 

 

 

  



29. nap 

2015.08.23.Vasárnap 

Időjárás: reggel kicsit hűvös volt aztán egyre jobb idő lett 

Ma pihenő napot tartottunk. Billiárdoztunk, boxoltunk. 

                              

                                       



30. nap 

2015.08.24.Hétfő 

Időjárás: reggel nagyon jó idő volt, de dél körül megváltozott, hiszen elkezdett 
esni az eső. 

Reggel 7 órakor kezdtük meg a munkát, hiszen ismét oda mentünk a táboroknak 
helyet adó helyre Peetsch-be és ott füvet nyírtunk tolós, damilos és traktoros 
fűnyíróval. Amit lenyírtunk füvet, azt össze szedtük és el vittük a komposztra. 
Tanár nő részletesen leíratta velünk a munkavédelmi szabályokat és a gépek 
karbantartásáról is beszéltünk.Ezután egyszer csak elkezdett esni az eső a 
fűnyírókat meg a többi szerszámot is be tettük a garázsba. Aztán el indultunk 
vissza a kertészetbe és ott folytattuk a munkákat. Amint ott a kertészetbe 
lepakoltuk a táskáinkat azután cserepezéssel töltöttük a hátra lévő időnk felét. A 
cserepezés során 10 tálca Primula vulgarist cserepeztünk be 12-es cserepekbe. 
1 tálca 12x24-es! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31. nap 

2015.08.25.Kedd 

Időjárás: reggel kicsit borús volt az idő, de később ki tisztult az ég. 

              

Ma is 7 órakor kezdtük el a munkát hisz ma is Peetsch-be voltunk ahol park 
ápolási munkákat végeztünk. Pl.: sövény nyírás, fűnyírás. Amint oda értünk 
akkor sövény nyírással kezdtünk, hiszen akkor még a fű vizes volt. A sövényt 
motoros benzines sövény nyíró géppel nyírtuk. Aztán a levágott részeket össze 
szedtük és elszállítottuk a komposztra. Ezután pedig folytathattuk a fűnyírást. A 
levágott füvet összeszedtük és elvittük a komposztra. 

                      



32. 

2015.08.26.Szerda 

Időjárás: reggel borús, esős idő volt, de délutánra ki tisztult az ég 

Ma 6:45-kor kezdtük el a munkát a kertészetbe. Egész nap a cserepező géppel 
dolgoztunk. Különböző Primula vulgarist cserepeztünk 11-12-es cserepekbe. 
Miután becserepeztük tálcára pakoltuk és CC-kocsira tettük, aminek 
segítségével elvittük az üvegházba ahol lepakoltuk a tálcákat és ki pakoltuk a 
tálcákból a virágokat 3-as kötésbe a gördíthető ár-apály asztalra. A gördíthető 
ár-apály asztal alatt fém csövek vannak, és azon tudnak elgördülni az asztal 
lapjai, amelyek agro szövettel, van takarva.  

 

 

  



33. nap 

2015.08.27.Csütörtök 

Időjárás: Egész nap nagyon borús idő volt, néhol esett is az eső 

Ma is 6:45-kor kezdtük meg a munkánkat. Az első feladatunk az volt, hogy az 

üvegházat rendbe kellet tennünk, ki kellet gyomlálnunk és az agro szövetet is 

meg kellett igazítani. Ezután a cserepező géppel Tobie mix-et cserepeztünk be 9-

es cserépbe. Több mint 2000db –ot cserepeztünk be. Amit be cserepeztünk azt 

12-es pakkba tettük majd CC-kocsira pakoltuk és az előkészített üvegházba 

vittük és ott le is pakoltuk. Ezután folytattuk a szívvirág vissza metszését. Aztán 

csokrot kötöttünk, amiben volt rózsa, kávé virág, napvirág, levélzöld.  

 

  



34. nap 

2015.08.28.Péntek 

Időjárás: reggel borús, esős délután napsütéses idő volt 

Reggel azzal kezdtük a napot, hogy a Peter Müllernek átadtunk egy 
ajándékcsomagot, amellyel meg is köszöntük, hogy itt lehettünk. 
Ezután mentünk dolgozni a kertészetbe és ismét a cserepező géppel 
dolgoztunk így folytatva a Tobie mix be cserepezését 9-es cserépbe 
ma is több mint 2000 db-ot cserepeztünk be. Miután befejeztük a 
cserepezést elmentünk az üvegházba az elszárad muskátlikat ki 
cserepezni, majd utánfutóra pakolni és komposztra vinni. Ezután vége 
lett a munkánknak és minden munkatárstól elköszöntünk és az Elke 
tanárnőnek is át adtunk egy kis ajándékot és ezután tőle is 
elköszöntünk. 

  



35. nap 

2015.08.29.Szombat 

Időjárás: reggel kicsit hűvös volt, de délutánra már egész jó idő lett. 

Mindenki be pakolt a bőröndjébe és elindultunk Berlinbe. Bützowba 
elköszöntünk mindenkitől és ezután ki vittek minket a vasútállomásra ahol 
felszálltunk a vonatra ahol a bőröndöktől alig fértünk el aztán el értünk 
Rostockba ahol találkoztunk a többiekkel és együtt mentünk tovább Berlinbe. 
Amint oda értünk Berlinbe a vonatállomásra mindenki vett magának ételt, italt 
és ezután elmentünk  városnézésre. És eközben láthattuk a Berlini világórát, 
berlini tv tornyot, Brandenburgi kaput, Alexanderplatzot, Reichstagot, stb. 
Nekem az esti kivilágított város nagyon tetszett. Itt is kaptunk feladatot. 
Információkat kellett gyűjteni a város műemlékeiről és megnézni a parkok 
legjellemzőbb virágágyásait.  Ezekről itthon mindenki egy pár perces előadást 
tartott németül. 



 

 

 

 

 

 

 

 



36. nap 

2015.08.30.Vasárnap 

 

Hazautazásunk napja, a berlini repülőtérről indultunk haza. A repülés 

óriási élmény volt számunkra. 

Otthon már családunk várt bennünket. 

Nagy élmény volt számunkra ez a gyakorlat. Az biztos, hogy 

szakmámat nagyon megszerettem, rengeteg új dolgot tanultam 

szakmailag és nyelvi téren is.  

Köszönöm ezt a lehetőséget! 

  



 


