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2009. április 20.-án leadtam az iskolába a németországi gyakorlatra a 
pályázatom. Nem túl sok reményt fűztem hozzá, mert olyan diákok jelentkezését 
várták, akik németül tanulnak és én meg angolul tanulok. Nagy meglepetésemre 
Április 30.-án megtudtam, hogy mehetek Németországba gyakorlatra. Ezután 
részt vettünk egy 3 napos zebegényi felkészítőn, amin sokat tanultunk és 
összerázódott a csapatunk.  
2009.május 23.-án indultam a többiekkel az iskola mikrobuszával. 15 órás út 
után megérkeztünk Bad-Zwishenanh-ba. Mindenütt tiszta utak és gyönyörű 
növények, sövények, amiket kerítésnek is használnak nagyon sok helyen. 
Meseszép környezetbe csöppenten… 
 
 
Bad-Zwischenanh: 
 
Ez egy szép kis üdülő falu. Rengeteg turista keresi 
fel, de leginkább idősebbek, mert a falu közepén 
elhelyezkedő tó tőzeges víze gyógyhatású. Nagyon 
nyugodt hely, a sétáló emberek között kacsák 
rohangáltak. Sok szép látni való volt, mint például 
a több száz éves házak és a régi malom. 
 
 
 
 
 
Szállás hely:  

 
 
A szállásunk közvetlen a munkahelyünk 
mellett helyezkedett el. Egy kétszintes 
házikóba laktunk. Mindannyiunknak külön 
szobája volt saját hűtővel. Szép fenyőből 
készült bútorokkal volt berendezve a 
szobánk.  
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Munkahely: 
 A Gerhard Borchers nevű faiskolában 
dolgoztunk. A céget 1948.-ban Gerhard 
Borchers alapította. Ma már Hajo 
Borchers vezeti a faiskolát. Ez egy 
hatalmas családi vállalkozás, apáról 
fiúra szállva. A faiskola 90 hektáron 
helyezkedik el. Rengeteg növénnyel 
foglalkoznak, mint például 
Rhododendron-ok, Pieris-ek, Prunus-
ok, Ilex-ek, Acer-ek, Syring-ák, Pinus-
ok, Taxus-ok és végül, de nem utolsó 
sorban Gingko-k. A dolgozók 
kedvesek, de egyben szigorúak is. 
Megkövetelik a maximális sebességet 
és precizítást. 
 
Itt dolgoztam 5 és fél hétig. A maradék napokban villás targonca vezetői 
tanfolyamon vettünk részt, amit nagyon élveztem. A vizsga sem volt nehéz. A 
faiskolában hétfőtől péntek délig dolgoztunk. Sokszor végeztünk növényápolási 
munkákat, mint gyomtalanítás.  
 
 
Városnézés: 

 
Szombatonként kirándulni mentünk, így 
jártunk Essen-be, Nordeney-szigeten, 
Hannover-be és Brémába. Hannoverbe 
megnéztük a Die Herrenhauser gartent és a 
várost. Brémában meglátogattk a Brémai 
muzsikosok szobrát.  
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Természetes az Északi-tengernél is 
jártunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Park der Garten: 
 
Ez egy hatalmas nagy kert, tele csodaszép növényekkel, hatalmas bonsai fákkal. 

Évszak és divat szerinti stilusú kertek 
vannak berendezve, minden féle nézetből. 
Történeteket is mesél magáról a kert. Aki ki 
jut Németországba, annak mindenképp 
ajnlom, hogy látogasson el ebbe a 
csodálatos kertbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 
Bruns: 
 
Egy péntek délután szakmai program 
keretében jártunk itt. Kezdetben 5 ember 
dolgozott ennél a cégnél egy kis 
faházban. Majd egyre jobban elterjedt és 
egyre fejlettebb lett. Ma már Európa 
legnagyobb faiskolája. 500 hektáron 
fekszik, több faiskolával rendelkezik. 
Nagyon híresek a precizitásukról. 
Általában milliomosok rendelnek tőlük 
növényeket a kertjeikbe. A növény ágyak 
számozva vannak, számítógép 
segítségével követik, hogy melyik 
növényből mennyi fogyott. Belülre lejtő 

ágyak vannak, hogy a fölösleges víz ki tudjon folyni a növények alól, így 
megelőzve a növények kirohadását.  
 
 
A fölösleges vizet elvezetik 
vízgyűjtőbe, majd újra 
felhasználják. Koros fákkal is 
foglalkoznak, akár 40 évesekkel is. 
A növényeket görgős asztalon 
mozgatják, hogy meg legyen 
könnyebbítve a kertészek dolga. 
Rengeteg bonsai fát látni a  
kertészetbe. Vannak olyan növények 
is, melyeknek felbecsülhetetlen 
értéke van. 
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Végezetül: 
Köszönöm szépen az iskolámnak, hogy kimehettem Németországba 
gyakorlatozni. Nagyon sokat tapasztaltam, gyönyörű helyekre juthattam el, amit 
talán soha többet nem láthatok. Egy felejthetetlen élmény volt, amit soha nem 
feledek el. 
 




