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Nagy  örömmel  vettem  tudomásul  hogy  részt  vehetek  a  pályázaton  és  6  hetet  tölthetek  el 

németországi  faiskolák  egyikében  szakmai  gyakorlaton.  Sok  tapasztalattal  és  új  ismeretekkel 

gazdagodtam, köszönöm az iskolának ezt a lehetőséget. 

Zebegény  (2009. május 8-10.) 

A kiutazást megelőzte egy 3 napos felkészítő hétvége, amely Zebegényben került megrendezésre egy 

nagyon szép kilátású, takaros apartmanban, amely tökéletesen megfelelt egy ilyen programra.  

 

 

 

 

 

A  hétvégén  sokat  tanultunk,  főként  a  kinn  alkalmazható  szituációkat,  és  amik  szükségesek  ahhoz, 

hogy  gondok  nélkül  tölthessük  el  ezt  a  6  hetet,  valamint  megismertük  Alsó‐Szászország 

nevezetességeit, mit érdemes megnéznünk amíg kinn tartózkodunk.  

 

Bad Zwischenahn (2009. május 23- július 4.) 

Utunkat  reggel  kezdtük  az  iskola  buszával  és  Ausztrián  keresztül  este  9  óra  körül  érkeztünk meg 

Westerstedebe. Miután kipakoltunk, a többieket  is elvitték a szállásukra,  lepihenhettünk és másnap 

újult erővel vághattunk neki, hogy felderítsük Bad Zwischenahn‐t és megtudjuk hol fogunk dolgozni. 

A cég: Bremer konténer faiskola  

Tulajdonos: Hinrich Bremer 

Alapította: Gerhard Bremer (1938) 1974 óta konténer faiskola 

A  cégnek  23  állandó  dolgozója  van  és  emellett  német‐  és 

külföldi gyakornokok és lengyel munkások dolgoznak itt. 

Területe 90 ha ebből 3800 m2 üvegház és 4800 m2 fóliasátor 

1. hét 
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A munka minden  reggel  7  órakor  kezdődött  és  délután  5  óráig  tartott.    Első  nap  először  a 

főnökkel beszéltünk, akinek odaadtuk a szükséges iratokat és ő pedig bemutatott 

egy  Thomas  nevű  férfinak,  aki  általában  megmondta  nekünk,  hogy  mit  kell 

csinálnunk. Reggel Rhododendronokat kellett visszavágnunk. Reggeli szünet után 

gazolni vittek minket. Az egy órás ebédszünetben hazamentünk ebédelni, mint 

minden  nap  a  6  hét  alatt.  Ebéd  után  pedig  növényeket  kellett  kipakolnunk  a 

szőnyegekre kötésben egy Dennis nevű fiatal sráccal.  

Második nap reggel viszonylag  jó  időben  indultunk, mire megszólalt a munkakezdést  jelző kürt, 

leszakadt az ég és egy  ideig senki nem  indult dolgozni. Az eső miatt sátorban kellett gazolnunk, 

mikor pedig kisütött a nap ki kellett mennünk, mert a  fólia alatt 

pillanatokon  belül  hőség  lett  és  visszaküldtek  minket 

Rhododendront vágni.  

Harmadik  nap  ismét  gazoltunk,    Rhododendronokat  vágtunk 

vissza és növényeket pakoltunk le a pótkocsikról. 

Pénteken  csak  délig  kellett  dolgoznunk,  mert  délután  szakmai 

programjaink voltak Hermann Epping vezetésével. 

Az első héten a Park der Gärtenbe látogattunk el amely egy hatalmas kert amiben 43 különböző 

témakert  található meg.  A  témakertek  nagy  gondossággal  vannak  elkészítve  és  folyamatosan 

ápolják.  Ez a park nagyrészt Európai Úniós  

támogatásokból épült és a ráfordított összeget  

már az első évben többszörösen visszahozta. 

A parknak nagyon nagy a látogatottsága és sok  

rendezvénynek is helyszínt ad. 

 

 

 

 

 

 

 

Szombaton Hannover felé vettük az irányt, biciklivel eltekertünk a Bad zwischenahni vasútállomásra, 

ahol  a  tanárnő  megmutatta  milyen  jegyet  kell  vennünk  és  hogyan 

nyomtathatunk  magunknak  menetrendet.  A  vonatok  nagyon  pontosak, 

tiszták és minden 

 alkalommal bemondja a következő állomás nevét, ami  

nagyon hasznosnak bizonyult mikor belemerültünk a  

beszélgetésbe.  

Hannoverben első utunk az információs irodába vezetett,  
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hogy  térképet kérjünk, ezután pedig metróval   mentünk a Herrenhäuser Gärtenbe. Ez egy nagyon 

szép barokk stílusú kert. Délután megnéztük a város nevezetességeit, mint például a piacteret, régi  

stílusú  épületek  gyűrűjében,  régi  városházát,  az  új  városházát,  a  parlamentet  és  egy  templomot, 

amelyet a  II. világháború halottainak emlékére nem építettek újjá. Az új városháza előtt kinn volt a 

magyar zászló, ami nagy örömünkre szolgált. Vasárnap ellátogattunk a házunk 

mellett található Vogelparkba.  

 

2. hét 
A hét Rhododendron vágással kezdődött. Reggeli után elküldtek az üvegházba 

nővényeket  tisztítani.  Amik  kész  voltak  feltettük  egy  futószalagra  és 

bementek  a  gépbe,  ahol  a 

vízsugár    lemosta  a  cserepeket. 

Érdekesnek  találtuk,  még  nem  láttunk 

ilyet.  A  túloldalt  levették  a  növényeket  és 

összeállították  a  rendeléseket.  Ebéd  után 

műtrágyázni  vittek  minket,  ami  szintén  nem  az 

általunk  megszokott  módon  történt.  Sok  színes 

kanalat adtak nekünk és a cserép méretétől függően  kellett 

változtatni a színeket is mivel minden szín más méret volt. 

A hét  többi  napján ugyanezeket  a munkákat  csináltuk.  Pénteken nem  volt  szakmai  kirándulás 

mert  pünkösd  hétfő miatt  egész  nap  dolgoznunk  kellett. Délután  kigazoltuk  a  ház  udvarát  és 

ezután több időt töltöttünk az udvaron. 

 

 

3. hét 
Hétfőn  reggel  új  munkát  kaptunk.  Üvegházba  kellett  mennünk  és 

borostyánokat kellett feltűzni bambuszhoz, visszavágni és szép tömött sorokba 

rendezni. Ezt a munkát délig csinálhattuk, délután pedig ismét műtrágyáztunk.  

Következő  nap  megint  borostyánt  tűztünk,  majd  tecu 

tálcás Azáleákat hordtunk ki egy szabadföldi ágyásba. 

Ebéd után tecu tálcát töltöttünk és Azáleát ültettünk. 

2  napig  Hortenziát  tűztünk  egy  kis  műtrágyázással 

vegyítve.  Péntekre    nem  adtak  túl  nagy  munkát, 

locsolófejeket  kellett  tisztítanunk  egy  kihajlított 

gemkapoccsal, majd  a  kihordott  bambuszokat  kellett  a 

kifeszített zsinórhoz tűzni. 

E heti programunk volt, hogy Hermann Epping bemutatta Bad Zwischenahn‐t. 

Voltunk a skanzenban, elmesélte a  tó  történetét és 

megnéztünk egy modern templomot. 

Szombaton  elmentünk  Brémába.  Nagyon  szép  a 

város,  voltunk  a  Szent  Péter  dómban,  a 

Böttcherstraße‐n,  megfogtuk  a  szamár  lábát  is  és 

nézelődtünk  a  főtéren.  Brémából  Oldenburgba  mentünk,  de  nem  sok 

mindent tudtunk megnézni, mert már minden zárva volt. 
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4. hét 
Hétfőn  ismét a fóliasátorban kezdtük a napot Hortenzia tűzéssel és pakolással. Hosszú  idő után 

megint elküldtek minket eladásra növényeket tisztítani. Ebédszünet után vissza kellett mennünk 

a fóliába tűzni. Mikor az egész telepen elfogyott az összes bambusz, mehettünk Rhododendron‐t 

vágni. A  következő  két napban Berberist  kellett  gazolni, egy másik helyre 

átvitték  és  ott  pedig műtrágyázni.  A  többi  növénynek  is  ez  volt  a  sorsa. 

Télen a növények tömött sorokban vannak és fóliát raknak föléjük, 

hogy  ne  fagyjanak  el,  nyár  elején  pedig  ezeket  a  sorokat 

szétpakolják,  hogy  szellősebben  legyenek  a  növények  és  jobban 

tudjanak nőni ezután pedig beműtrágyáztuk. 

Pénteken eladásra készítettük elő a növényeket, a délutáni szakmai 

program elmaradt rossz idő miatt, ehelyett mi mozi délutánt tartottunk a finn gyakornok 

lánnyal  az  emeletről.  Ő  egy  helyen  dolgozott  velem  és  a  Zsuzsival  és  nagyon  jól 

összebarátkoztunk. 

 

5. hét 
Egész héten nyáriasítottuk a telep elrendezését. Ez abból állt, hogy a tömött sorokba rendezett 

növényeket  kigazoltuk,  azokat  átvittük  egy másik  helyre,  ahol  40‐50  centiméteres  sorközökkel 

kötésben  kipakoltuk  és  ezután  pedig  beműtrágyáztuk.  Délután  szakmai  kiránduláson 

vettünk  részt,  amely  a  Bruns  faiskolában  volt.  Ennek  a  faiskolának  a 

különlegessége, hogy Európa első számú  faiskolája és a világ minden tájára 

szállítanak  növényeket.  Több mint  4000  fajta  növényt  termesztenek  500 

hektárnyi  területen  az  országban,  valamint  foglalkoznak még  koros  fák 

gondozásával  és  rendelkeznek  egy 

bizonyítvánnyal is, hogy bizonyos fajokból 

tökéletesen egyforma példányokat tudnak nevelni. (méret, 

forma, szín stb.) A telepükön a modernebb technológiákat 

alkalmaznak, mint abban a faiskolában ahol mi dolgoztunk, 

de ez nem  is meglepő mivel ez nagyságrendekkel nagyobb 

cég.  Érdekesnek  találtam  mikor  megtudtam,  hogy  a 

környék  faiskolái  nem  versengenek,  hanem  kisegítik 

egymást ha nem áll  rendelkezésükre a megrendelt növény mennyiség. Ezt nagyon  jó dolognak 

tartom. 

Szombati napunkat ismét Brémában töltöttük. 

 

6. hét 
Utolsó  3  munkanapunkra  viszonylag  könnyű  munkát  kaptunk,  de  mivel  az  idő  nagyon 

felmelegedett  sokkal  nehezebbnek  éreztük.  Berberiseket  kellett  visszametszenünk  és 

bambuszokat műtrágyázni. 

Csütörtökön  reggel  iskolába mentünk, mégpedig  a westerstedei Deula‐ba.  Ez  egy  olyan  iskola 

ahol  különböző  mezőgazdasági  gépekre  lehet  jogosítványt 

szerezni. Mi  villástargoncát  tanultunk meg  vezetni. Csütörtökön 

délelőtt  átvettük  az  elméleti  részét  a  vezetésnek,  a 

munkavédelmi  előírásokat,  délután 

pedig  már  benn  is  ültünk  a 
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targoncákban.  Több  típusból  lehetett  választani,  volt  elektromos,  dízel  és  gázüzemű  targonca 

ezen  belül  pedig  még  nyitott  vagy  zárt  kabinos.  Mindenki  kipróbálta  mindegyiket  és  azon 

gyakorolt  tovább, amelyik neki a  legjobban  tetszett és utána másnap pedig azzal a  targoncával 

vizsgázott. 

Pénteken csak fél napot voltunk az iskolában. Reggel ismét egy kis elmélettel kezdtünk, megírtuk 

a tesztet és ezután mentünk gyakorolni. Kis gyakorlás után már kezdtük is a vizsgát. Én voltam az 

első.  Kicsit  izgultam,  hogy  nehéz  feladatot  ad,  de  utána  megkönnyebbültem,  mert  nagyon 

egyszerű  volt.  Mindenkinek  sikerült  letenni  a  targonca  kezelői  vizsgát.  Délután  elmentünk 

vásárolni, azután pedig pakolhattunk össze és kitakarítottuk a házat. Este sokáig fenn voltunk és 

beszélgettünk Jennyvel, a finn lánnyal, mert nagyon szomorú volt, hogy mi jöttünk haza. 

Reggel  korán  indultunk  és  este  9  felé már meg  is  érkeztünk  az  iskolához,  ahonnan  6  héttel 

korábban elindultunk. 

 

 

Várkonyi Dóra 
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