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- Második alkalom-
mal vettek részt tanu-
lóink a Leonardo prog-
ramban. 
2011. őszén egy 
„toborzó" délutánt tar-
tottunk az iskolában, 
amikor az előző évben 
Németországba kiuta-
zó gyakornokaink él-
ménybeszámolóit min-
den érdeklődő meg-
hallgathatta. Ezután 
faliújságon is elhe-
lyeztük a kiírást és az 
osztályfőnökök segít-
ségével jelentkezési 
lapokat juttattunk el a 
lehetséges résztvevők-
höz. A kiválasztást 
hazai felkészítés előzte 
meg, ahol nyelvi, men-
tális, kulturális és 
szakmai felkészítés 
történt. Ezek után a 
tanulóknak felmérő 
feladatlapokat  kellett 
kitölteniük, német 
nyelvű önéletrajzot 
kellett beadniuk, gyűj-
tőmunka alapján egy-
egy dolgozatot megír-
niuk Rostockról és 
környékéről. A legma-
gasabb pontszámot 
elért 8 tanulónk vehe-
tett részt a program-
ban. Név szerint: 
Dinya Anita, Kovács 

Kitti, Kőházi-Kis Gá-
bor, Gyenes Alexand-
r a ,  K á r t e s z i 
Christopher József, 
Pecsenyei György va-
lamint a nagykátai 

partner iskolánkból 
Szóró Anna és Molnár 
Dávid.  
A négy hetes gyakor-
latra augusztus 11-én 
indultak a Liszt Ferenc 
Repülőtérről Hatvani 
Ervin tanár úr vezeté-
sével, akit 2 hét után 
Gavaldik Éva tanárnő 
váltott fel. 
A tanulók az első hé-
ten intenzív német 
nyelvi felkészítésen 
vettek részt Sanitz-
ban. A felkészítésről 

német nyelvű tanúsít-
v á n y t  k a p t a k . 
Ezt követte a három 
hetes szakmai gyakor-
lat, amit a tanulók há-
rom csoportra bontva 

rostocki kertészeti vál-
lalatoknál töltöttek. Itt 
megismerkedhettek a 
német munkamorállal, 
precizitással, a legmo-
dernebb kertészeti 
technológiákkal, gé-
pekkel, eszközökkel. 
Közben fejlődött 
beszédkészségük, kap-
csolatteremtő készsé-
gük, az egymással va-
ló törődés, odafigye-
lés, önellátás is fontos 
szerepet kapott életük-
ben.    

Leonardo da Vinci mobilitási projekt 
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Munkájuk elsősorban 
a városi zöldfelületek 
fenntartása, ápolási 
munkái voltak, melyet 
munkaadóik értékel-
tek, s ennek eredmé-
nye a nyári gyakorlati 
érdemjegybe beszá-
mított, majd bekerült 
a bizonyítványukba. 
 
Valamennyi tanuló 
Europass mobilitási 
igazolványt kapott, 
melynek átadása no-
vemberben ünnepé-
lyes keretek között 
történt. Ennek birto-
k á b a n 
nagyobb eséllyel in-
dulhatnak szakma 
szerzés után a munka 
világába. 
Mind a nyolc tanuló 
példamutatóan végez-
te munkáját, a tanulta-
kat társaiknak és okta-
tóiknak is bemutatják, 
elmesélik, átadják. 
Emberi kapcsolataik 
is sokat fejlődtek. 
 

 
Gratulálunk nekik és 

büszkék vagyunk 

 rájuk! 

 
Gavaldik Éva tanárnő  

Kertészeink 



-A következőkben Rostock 
város látnivalót, kulturális prog-
ramjait és érdekességeit szeret-
nénk bemutatni. 
Az első hét szombatján hivata-
losak voltunk egy magyar-
német baráti társaság találkozó-

jára, amit Rostockban rendez-
tek. Itt olyan német szakembe-
rekkel találkoztunk, akiket vala-
mi Magyarországhoz kapcsol, 
például több évig éltek hazánk-
ban.  
Készültünk mi is egy kisebb 
bemutatóval, melynek során 
városunk nagykőrös nevezetes-
ségivel, látnivalóival ismertet-
tük meg a jelenlévőket. Majd 
bemutattuk iskolánk kertészetét 
a fóliasátrakkal és az üveghá-
zakkal, illetve bemutattunk is-

kolánk parkját, amit mi magunk 
szoktunk ápolni. 
A harmadik prezentációnkban 
iskolánk rendezvényei szerepel-

tek: a gólyaavatás, az Erzsébet-
bál, szalagtűző, sportrendezvé-
nyeink. 
Ezt követően egy humoros – 
játékos magyar verset mond-
tunk el, mellyel a magyar nyelv 
nehézségeit akartuk kifejezni.  
Rostockban minden évben 
megrendezik a Hansa-Sail ne-
vezetű hajótalálkozót, amely 
egy 4 napos program. A világ 
minden tájáról érkeznek ide 
szebbnél szebb, óriási méretű 
hajók. A bemutató megtekinté-
se mellett lehetőségünk volt egy 
kis hajókázásra is. a napot ten-

geri ételekből összeállított va-
csorával zártuk a hajón. 
Rostock városát egykor város-
fal vette körül, melynek marad-
ványa mára idegenforgalmi lát-
ványosságnak számít. A kaput a 
régi időkben áruszállításra 
használták. megszabták mikor 
lehet közlekedni a városfalon, 
és aki nem kelt át időben rajta, 
magyarul elkésett, azt  a sze-
mélyt leöntötték szurokkal. A 
szurok szó németül der pech, 
innen ered a magyar nyelvben 
is használatos pech szó. 
A város központba áll a város-
háza,mellyel szemben  a piactér 
található. A város egyik büsz-
kesége a Mária templom, mely-

ben egy közel 300 éves óra lát-
ható, és a mai napig pontosan 
jár. érdekessége, hogy az óra 
csak 2017-ig jó, utána ki kell 
cserélni. (De az új óra már a 
templomban található) 
A Mária templom orgonája 
5700 síppal rendelkezik. Min-
den szerdán ingyen hallgathat-
ják az ide látogatók. 
Jártunk az Élet örömök kútjá-
nál, amely egy játszó, boldog 
családot ábrázol, de voltuk az 
állatkertben is.  
Warnemünde tengerpartján 
többször is megfordultunk, ahol 
éppen nyárzáró programsorozat 
közepébe csöppentünk. Sajnos 
mivel a tenger vize hideg volt, 
ezért csak lábszárig merészked-
tünk bele. 
Az IGA park volt a munkahe-
lyünk, ahol egy érdekes fűzfa-
templomot is megcsodálhat-
tunk. Köztudott, hogy a fűzfa 
könnyen kigyökeresedik, ezért 
az itt dolgozók több ágat össze-
kötöttek, és leásták azokat a 
földbe. Ezek legyökeresedtek és 
kihajtottak. A hajtásokat fonták 
a megadott formára és magas-
ságra az itt dolgozók, így ala-
kult ki a fűzfa-templom, melyet 
rendszeres metszéssel, kötözés-
sel ma is folyamatosan formáz-
nak, gondoznak. A templomban 
koncerteket, esküvőket és ke-
resztelőket is szoktak tartani. 
Jártunk a japánkertben is, mely-
nek szomszédságában egy nád-
tetős parasztházat láttunk, gé-
meskúttal. Ezzel akarták a ma-
gyar falusi környezet ábrázolni. 

Képösszeállítás a 3. oldalon 

Rostock látnivalói 
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-2012. augusztus 11-én 9 óra 
körül indultunk a budapesti re-
pülőtérre, hogy megkezdjük 
gyakorlatunkat Németország-
ban. A reptérre érkezve izgatot-
tan vártunk társainkat, majd a 
csomagok feladása után 
becsekkoltunk. Az ellenőrzések 
után örömmel szálltunk fel a 
repülőre, mely Berlinig vitt 
minket. Többünknek nagy új-
donság volt a repülés, hiszen 
még nem ültünk repülőn. 

Berlinből vonattal mentünk 
Rostockba.  

Nyelvi felkészítésünk Sanitzban 
zajlott. Dr. Edda Hencz napi 4 
órában tartott német nyelvi fel-
készítést, melynek során olyan 
kifejezéseket, szavakat tanul-
tunk meg, amelyekre a munka-
helyünkön és a közéletben is 
szükségünk lehet. Ezek az órák 
mindig jó hangulatban teltek, a 
beszámolásoknál szurkoltunk 
egymásnak, de néha jókat de-
rültünk hibáinkon. 

A felkészítés zárásaként mind-
annyian oklevelet kaptunk, 
mellyel igazoltunk, hogy sike-
resen felkészültünk és jól telje-
sítettük a követelményeket. 

Egy hét eltelte után búcsút vet-
tünk Sanitz városától, majd 
Rostockban, egy 11 emeletes 
szállodában laktunk. A Jung 
Johann & Jensen nevű cégnél 
dolgozott Dávid és Gyuri. Első-
sorban gyepfenntartási és ápo-

lási munkákat végeztek. 

Az Alpina nevű vállalatnál 
parkápolást, parkfenntartást 
végzett, gyomlált, metszett, ön-
tözött Szandi, Gabi és Anna. 

Én a városgazdálkodási válla-
latnál dolgoztam Cristopherrel. 
Parkápolási-, fenntartási és épí-
tői feladatokat végeztünk. 

Szabadidőnkben megismerked-
tünk a város látnivalóival, sok 
üzletben, bevásárlóközpontban 
jártunk, de mi is voltunk a ten-
gerparton. Esténként az internet 
kávézóban töltöttünk időnket, 
ahol családtagjainkkal tartot-
tunk a kapcsolatot. A gyakorlati 
idő letelte után fájó szívvel 
hagytuk el Rostock városát. 

Köszönjük Kisné Rózsa Ibolya 
igazgatóasszonynak a lehetősé-
get, hogy részt vehettünk ebben 
a programban, valamint  
Gavaldik Éva tanárnőnek és 
Hatvani Ervin tanár úrnak a sok 
segítséget, törődést, és Szabó-
Kacvinczki Éva tanárnőnek a 
német nyelvi felkészítést. 

 

 

 

Dinya Anita,  

Kovács Kitti,  

Kőházi-Kis Gábor,  

Gyenes Alexandra,  

Kárteszi Christopher József, 

Pecsenyei György,  

Szóró Anna  

és Molnár Dávid.  

Nyári gyakorlat Rostockban 
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