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Fazekas Dániel 

Szakiskolai mobilitási program 

Svédország 

 

1. nap 2010. 04. 23. péntek 

Reggel 10-kor a Ferihegy 1 Termináljában találkoztunk, 12-kor pedig felszállt a gépünk. A 

repülést gyorsan meg lehet szokni, kb. másfél óra volt az út. A leszállás és az utána következő 

csomagok átvétele zökkenőmentes és gyors volt. A reptéren egy Helen nevű hölgy várt már 

minket, aki elkísért a szállásunkra. Útközben megálltunk a menzán, ahol már várt egy előre 

elkészített csomag minket, ami a napi élelmünket tartalmazta. A szálláshelyünk egy kedves 

családnál volt, mindennel felszerelt és mindenkinek külön szobája volt. Az én szobámban volt 

egy ágy, egy íróasztal és egy ruhásszekrény. Az ablakom egy főútra nézett, de a környék 

aránylag csendes volt, lehetett pihenni. A zuhanyzó az alsó szinten volt, amit közösen 

használt mindenki. Estére az utazástól nagyon kifáradtam, így hamar lefeküdtem, és 

készültem a másnapra.  

 

 

2. nap 2010. 04. 24. szombat 

Mivel szombat lévén nem volt különösebb program szervezve, ezért reggeli után bementünk a 

Hvilan Utbilding nevű iskolába. Itt megint találkoztunk a tegnapi kísérőnkkel Helennel, aki 

egyeztette velünk a programokat, mivel sok olyan program volt, amit nem tudtunk hova tenni, 

nem tudtuk őket értelmezni.  

Miután ezzel végeztünk, kaptunk laptopokat, hogy internetezni tudjunk és ki-ki üzeneteket 

küldjön az otthoniaknak. Kb. fél 4-re mindenki végzett, majd elindultunk vissza a szállásunk 

felé. Útközben megálltunk az iskola parkjában nézelődni. Láttunk rengeteg mezei nyulat, amit 

nálunk ritkán látni, esetleg a mezőkön. Este összeültünk és beszélgettünk egy kicsit, majd 

mindenki elment aludni.  
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Itt számítógépeztünk 

3. nap 2010. 04. 25. vasárnap 

A mai napunkat Malmöben töltöttük. Reggel a 10:40-es busszal indultunk a városba. Mikor 

odaértünk megkezdődött a város megismerése, elsétáltunk a gazdag negyed felé, a célunk 

pedig a tenger volt. Útközben keresztülmentünk egy gyönyörű parkon, ahol sok vadlibát, 

illetve több különböző madárfajtát láttunk. Az érdekes ebben az volt, hogy ezek az állatok 

nagyon barátságosak voltak, egy méterre is meg lehetett közelíteni őket úgy, hogy ne 

repüljenek, vagy ne álljanak tovább. Ezután folytattuk utunkat a gazdagok lakótelepe felé. Itt 

egy érdekességet kell kiemelni, amit többször is megnéztünk, a csavart tornyot. Ez egy 58 

emeletből álló épület volt, amiben emberek laktak, és azért volt csavart, mert az alapszint és a 

legfelső szint között 90 fokos eltérés volt. Ezután folytattuk utunkat a tenger felé, amit kb. 1 

órás intenzív séta után értünk el. Amikor először megpillantottuk a tengert messze el lehetett 

látni. Láttuk az összekötő hidat Dániával és magát az ország északi partját is ki lehetett venni 

tisztán. Érezni lehetett a jellegzetes tenger illatát, az idő napsütéses volt, de szeles. Kicsit 

hűvös volt, az árnyékban kicsit fáztunk is, de szerencsére eső nem esett. A parton sétálva azt 

vettem észre, hogy a tenger nagyon csendes volt. Arra számítottam, hogy sokkal erősebb 

hullámmozgások lesznek.  

Ezután visszasétáltunk Malmö központjába, ahol lehetőségünk adódott vásárolni.  Ezt kb. 

negyed óra alatt mindenki, elintézte. Azt vettem észre, hogy a hazai árakhoz képest, ebben a 

városban minden nagyon drága volt. A vezetőnk hazafelé elmondta érdekességként, hogy italt 

csak néhány boltban lehet vásárolni, illetve dohányárut csak szakboltokban. 
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4. nap 2010. 04. 26. hétfő 

A nap korán keléssel kezdődött, (6:30) mert reggel 7-re be kellett érni az iskolába, ugyanis 7-

8-ig volt reggeli. Ezután egy Jimmy nevezetű angol tanár vezetett körbe minket az iskolában. 

Sok érdekes dolgot mesélt, amit itthon is hasznosíthatunk sikerrel. Ilyen pl. a metszési 

technikák bemutatása. Ez arra vonatkozik, hogy azt is megtanítják a diákoknak, hogy milyen 

a rosszul megmetszett fa és ezt példákon meg is mutatják. Tehát nem csak azt sajátítják el a 

diákok, hogy milyen a jó metszés, hanem azt is megtanulják, hogyan ne metsszék a  

növényeket. Vagy például, tanítják a gyors és hatékony munkavégzést, amit viszont a 

gyakorlatban nem mindig vettünk észre, hogy alkalmaznák.  

A délelőtt folyamán Helen osztályába segítettünk be, vágott virágokat tisztítottunk. 11:50-

12:40-ig volt az ebédszünet, ezután elvittek minket a kertészeti egyetemre, ahol Ingvár volt a 

kísérőnk. Itt rengeteg különleges növényt láttunk a kézi erővel átrendezett kertben. Azért 

érdekes ez a kert, mert mint az előző mondatban utaltam kézi erővel rendezték át a sík 

területet dombosra, hullámosra. Így a fák magassága az elrendezés után egy síkba került, ami 

szintén nagyon szokatlan volt, hogy még erre is figyelnek. Az egyetem után még volt időnk, 

amit a menzán töltöttünk, mielőtt visszamentünk volna a szállásunkra.  

 

 

5. nap 2010. 04. 27. kedd 

A reggeli program ugyanaz volt, mint előző nap, korán keltünk, reggeliztünk 7-8-ig, majd egy 

kivetítő terembe vittek minket, ahol internet hozzáférésünk volt, küldhettünk e-maileket. 

Ezután 11-re volt megbeszélve egy találkozó Ingvárral az iskola műhelyébe, ahol már várt két 

hölgy is minket, majd elindultunk Sofiero-ba, ahol a királyi kertet, Rhododendron erdőt 

tekintettük meg. A királyi kertet nagyon természetesnek éreztem. Érdekességként említeném, 

hogy az erdőben az utakon kívül minden a természetes medrében folyt, ugyanis voltak olyan 

fehér virágok, amik ha megjelentek egy területen, akkor oda emberi láb nem léphetett be, mert 

akkor eltűntek volna.   

Innen indultunk Kullabergbe, egy sziklás világítótoronyhoz. Itt üdvözlő üzeneteket kaptunk 

Dániából, mert olyan közel voltunk a dán határhoz.  Itt eltöltöttünk egy kis időt, majd 

visszaindultunk az iskolába, ahol elkészítettük a másnapi szendvicseinket, majd este 

visszaértünk a szállásunkra.  
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Királyi kertben 

6. nap 2010. 04. 28. szerda 

Reggel 6 órakor volt indulás, mert a mai napot Dániába töltöttük. Az összekötő hídon át 

jutottunk el az országba, ahonnan Koppenhágába mentünk. Ingvár a vezetőnk elvitt minket 

egy központi virágvásárra. Hihetetlen mennyiségű és sok ritka növényt láttunk. Utána egy 

királyi kertbe látogattunk el. Itt megnézhettünk egy angol stílusban kialakított kertet. Itt a 

legnagyobb érdekességként a faritkaságokat emelném ki. Ezután egy zárt parkot néztünk meg, 

ahol trópusi üvegházakat láthattunk rengeteg, az éghajlatra (trópusi) jellemző növényekkel. 

Ezután megnéztük a kikötőt, amiben rengeteg olyan hajót láttunk, amit eddig csak tv-ből 

ismertem. Megleptek minket egy hajókázással, miközben elmondták a helyi érdekességeket. 

A hajókirándulás után visszamentünk a kisbuszhoz, ami visszavitt minket a szállásra.  

 

 

Hajókázás 
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7. nap 2010. 04. 29. csütörtök 

A szokásos reggeli kelés után, reggeliztünk, majd egy érdekesnek tűnő napnak néztünk elébe, 

ugyanis elvittek minket egy testi fogyatékosokkal élő emberek futballmérkőzésére. Egy kis 

idő múlva sajnos elkezdett nagyon fújni a szél és esni az eső, ezért hát felajánlották nekünk, 

hogy visszavisznek minket az iskolába. Mi éltünk a lehetőséggel, ahol meglepődtek, hogy 

ilyen hamar visszaértünk. Délutánra munkát adtak nekünk, cserepezni kellett. Ezzel nagyon 

hamar, kb. 1 óra alatt végeztünk, összetakarítottunk, majd elmentünk vacsorázni. Ezután 

gyalog elmentünk egy boltba vásárolni, majd a nap végeztével visszamentünk a szállásunkra.  

 

 
8. nap 2010. 04. 30. péntek 

 

A reggeli rutindolgok után a csoportot két részre osztották. Az egyik csoportnak burgonyát 

kellett ültetni, míg a másiknak gallyakat kellett összeszedni a málnabokrok között. Én 

gallyakat szedtem. Míg a napi kávészünetet töltöttük, eleredt az eső, így nem tudtunk újra 

kimenni a földekre, így beosztottak minket répát pucolni, osztályozni, én meg mivel egyetlen 

fiú voltam a csoportba, kaptam a nehezebb munkát. Én egy szalag végén voltam, zsákokba 

eresztettem bele a megpucolt és osztályozott répákat, miután megtelt a zsák megkötöztem és 

elvittem egy raklapra. Egy zsákba 20 kg. répát lehetett beletenni. Az ebéd után Helen elvitt 

minket a heti nagybevásárlásra, majd ezután visszamentünk a szállásra.  

 

 

9-10. nap 2010. 05.01-02 szombat-vasárnap 

 

A szombati napon semmi program nem volt betervezve, így kimostam a ruháimat, amivel 

elment a napom.  

Vasárnap ismételten bementünk Malmőbe vásárolni. Ezzel ment el az egész nap.  

 

 

11. nap 2010. 05. 03. hétfő 

 

Ma délelőttre a virágkötőkhöz voltunk beosztva, nekik segítettünk. A feladat nem volt túl 

bonyolult, vágott virágokat kellett pucolni. Ebéd után cserepeket kellett átvinnünk a 

gépraktárból az összekötőházba, ahol virágvásár lesz. Itt mondták azt is nekünk, hogy állítsuk 

őket kompozícióba, amit meg is tettünk, de a végeredményre sajnos nem mondtak se pozitív, 

se negatív véleményt, amit én hiányoltam. Utána leveleket húztunk össze az iskola területén, 

amivel gyorsan végeztünk, majd visszamentünk vacsorázni és jöttünk vissza a szállásra.  
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Itt tisztítottuk a vágott virágokat 

12. nap 2010. 05. 04. kedd 

A mai napon munkaruhában kellett menni, ugyanis a palántázógéppel dolgoztunk egy 

Madelanie nevű vezetővel. Három ember fért rá a gépre, mindegyik ember mellett volt egy 

láda palánta kocka tömbökbe, ezeket kellett belehelyezni a gépbe úgy, hogy ne törje össze a 

szárát és ne nyomja össze a tömböt. A többi ember pedig a gép után mentek, és amit a gép 

nem jól ültetett el, azt ki kellett szedni és újraültetni, vagy ha kimaradt egy hely, ahol nem 

volt palánta, azt pótolni kellett. Az rossz volt, hogy nagyon köves volt a terület, a legkisebbek 

is akkorák voltak, mint az öklöm. Ebéd után két érdekes kertészetet néztünk meg, ami 

kitöltötte a nap hátralevő részét. Az első úti célunk egy faiskola volt. Itt többszázezer növény 

volt. A munkakörülmények nagyon fejlettek, a terület rendezett és kultúrált volt.  

Itt láttam először életembe facsemete kiszedő gépet. Aztán számomra új volt, hogy olyan 

természetes anyagba ültetik a facsemetéket, amit be lehet tenni a földbe, és egy idő után 

lebomlik. Így nem kell kiszedni a facsemete gyökerét abból a tároló anyagból, amibe ültették.  

A második állomásunk egy dísznövény kertészet volt. Megragadott, hogy az egész hely 

otthonos és rendezett volt. A bevásárló kocsikat talicskák helyettesítették, ami kicsit 

megmosolyogtató volt számomra. Viszont az egész kertészetben hatalmas választék volt és 

nem csak növényekből, hanem kertészeti kiegészítőkből is.  

A nap letelte után visszamentünk az iskolába, ahol a vacsora után a szállásunkra utaztunk.  

 

            Palántázógéppel.                                    A faiskolában (egy része) 
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13. nap 2010. 05. 05. szerda 

A szokásos reggeli rutin után Jan nevű vezetőnk körbevezetett minket az üvegházba, majd 

közben elmagyarázta, hogy milyen rendszerrel és hogyan működik. Utána egy hatalmas 

fóliasátorba mentünk, ahol paradicsomfák vállhajtását kellett leszednünk és egy damilhoz 

kellett hozzákapcsozni a növényt, mindezt egy érdekes műszeren végeztük. Ez egy 

elektromos gép volt, amit lehetett fel-le, előre hátra és balra-jobbra mozgatni.    

Míg mi csináltuk a palántákat, addig a másik csoport egy másik helyiségben cserepezett. Ebéd 

után kimentünk palántázni a földekre, ahol előző nap voltunk.  

Ezután visszamentünk az iskolába, ahol megvártuk a vacsorát, majd a szállásunk felé vettük 

az irányt.  

 

Jan.                                            Munka közben 

14. nap 2010. 05. 06. csütörtök 

A mai napot Anika-val és Helennel töltöttük volna, de Anika felajánlotta, hogy menjünk el 

vele egy fűszernövény kertészetbe. Mi nagyon kíváncsiak voltunk erre, így vele mentünk. 

Külsőre teljesen olyan volt, mint egy átlagos kertészet, ám amikor bementünk az illatok 

teljesen másak voltak. Később kiderült, hogy a technológia is más, mint amit egy átlag 

kertészetben használnak. Itt felpakoltunk növényeket, majd elindultunk az iskola által 

fenntartott kertészetbe.  

Ebben a kertészetben az volt a meglepő, hogy nagyon sok Buddha és keleti tárgyakkal volt 

berendezve. Nem sok időt voltunk itt sajnos, majd indultunk vissza az iskolába ebédelni. 

Ezután Anika elvitt minket a tengerpartra, ahol viszont vadabb hullámok csaptak ki a partra. 

Ez mindenkinek nagyon tetszett. Majd ez után elhívott minket magához, hogy meglássuk 

milyen egy ottani jellegzetes tanyavilág. A ház kialakításában nem volt semmi különleges, 

viszont azt vettem észre, hogy nagyon nincsenek színek. Az egész ház belseje fehérre és 

érdekes halvány színekre voltak festve. Semmilyen rikító vagy kiemelkedő színt nem vittek 

bele egyetlen helyiségbe sem. A berendezések praktikusan voltak megoldva. Ehhez a házhoz 

kb. 10 hektáros tó és több hektár erdő tartozott, ami egyedivé tette a területet. Sajnos nem 

sokat időztünk itt, mert menni kellett vacsorázni az iskolába, majd utána visszaindultunk a 

szállásra.  
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Iskolai kertészet                                   A tónál. 

 

15. nap 2010. 05. 07. péntek 

Ma délelőttöt Helennel egy jó ideje elhanyagolt fóliát kellett legazolni, hogy ne nőjék be a 

dísznövényeket. Miután elkezdtük hamarosan elkezdett esni az eső, így abba kellett hagynunk 

a műveletet és bementünk cserepezni. Egy-két nagyobb porceláncserépbe kellett növényeket 

ültetnünk. Délután elvittek minket a hétvégi és a következő heti nagybevásárlásra. Miután 

végeztünk ezzel is, visszamentünk a szállásra.  

 

 

16-17. nap 2010. 05. 08-09. szombat-vasárnap 

A mai napot Lundban töltöttük. Az eredeti célunk vásárlás volt, de pont piac nap volt és így 

ott is körbe tudtunk nézni. A városban futónapot tartottak, így ott is megálltunk nézelődni egy 

kicsit. Ezután megnéztünk egy székesegyházat, majd kerestünk egy ebédlőt és 

visszaindultunk a szállásra.  

Vasárnap Malmöbe mentünk vásárolni és várost nézni. 

 

 

 

Lundban                                                        Malmöben 
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18. nap 2010. 05. 10. hétfő 

Reggeli után mindenki elment internetezni, mert hétfőn 10:10 kor kezdődött mindig a tanítás, 

hogy mindenki, aki vidéki be tudjon érni az iskolába, mert voltak olyan diákok, akik hétfőn 

jöttek vissza csak tanításra.  

Ma Helennel bennt voltunk és vágott virágokat tisztítottunk. A délutánunk szabad volt, 

vacsorára kellett visszajönni, majd utána visszamentünk a szállásra.  

 

Vágott virág tisztítás 

19. nap 2010. 05. 11. kedd 

Ma Madelanie-nel voltunk délelőtt, és étkezési hagymát ültettünk. Ezt délre befejeztük és 

ebéd után Ingvárral mentünk el egy kertészetbe, akinek a tulajdonosa magyar volt. Itt jobban 

tudtunk kommunikálni és sok dolgot mondott el az itteni életről. Ezután elvitt minket Ingvár a 

tengerpartra, ahol már voltunk egyszer, de még több érdekes dolgot mesélt a környékről. 

Ezután vacsoráztunk az iskolába, majd visszamentünk a szállásra.  
 

 

Madelanie és Zsófi 
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20. nap 2010. 05. 12 szerda 

A délelőtt folyamán Helennel voltunk, átadtuk neki az ajándékokat, amit vettünk, és ezen a 

napon mindegyik tanárral találkoztunk és mindenkinek adtunk valami emléket. Helennel még 

bevittünk egy-két növényt az ebédlőbe. Majd Jan felajánlotta, hogy elvisz minket abba a 

kertészetbe, ahol már voltunk Anikával. Érdekesség volt, hogy az elmúlt napokban mennyire 

változott a növényállomány. Mennyire kicserélődött az áru. Sajnos nem sok területet tudtunk 

megnézni, mert menet közben elkezdett szakadni az eső, így visszaindultunk az iskolába 

ebédelni. Helen rendezett nekünk egy kisebb fajta búcsú bulit, kaptunk két epertortát, ami 

nagyon hamar elfogyott, és kaptunk még kisebb suveníreket is. A buli után elvitt minket 

vásárolni, majd visszavitt a szállásunkra.  

 

21-22. nap 2010. 05. 13-14. csütörtök-péntek 

Csütörtökön nem kellett bemenni, mindenki foglalkozhatott a pakolással.  

 Pénteken Helen elvitt a reptérre minket, elbúcsúztunk tőle és sok élménnyel és tapasztalattal 

gazdagodva szálltunk fel a repülőre, hogy elinduljunk három teljes hét és a vulkáni hamu 

árnyékában hazafelé.  

Összességében hatalmas élmény volt kijutnom Svédországba, megismerhettem egy teljesen 

más ország kultúráját, sok munkatapasztalattal gazdagodtam, amit itthon biztosan 

kamatoztatni fogok.  
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