
Svédországi 3 hetes szakmai gyakorlat élménybeszámolója  
                                                  
                                                    
                                                                                                                                                                       

2010.04.23.(Péntek) 

 

Ma érkeztünk meg Svédországba! Az első nap! A repülés nagyon izgalmas volt, ugyanakkor 

nagyon fura és picit rémisztő. 14:30-kor érkeztünk kb. a szállásra. Először körül néztünk, 

aztán ettünk lasagne-t meg egy kis svéd salátát, amelynek a fűszerezése elég édes volt, jobban 

mondva pikáns! Később 15:00 körül felmentünk és kicsomagoltunk. A szobák nagyon szépek 

voltak! Van 1 kétágyas szoba és a többi szoba egy ágyas. Az enyém az 5-ös számú szoba volt! 

Útközben láttam egy platánfát, egy  Platánus Hybrida-t. A konyhában vannak Vitorlavirágok 

és  Tigrislevél: Sanzavéria Trifosciata . Nagyon szép a hely, ahol vagyunk, de kicsit még 

szokatlan! Így telt az első napunk! 

Növények amiket láttam:  ciklámen persikum-ciklámen, vitorlavirág-spatiphyllum 

floribudum, karácsonyi kaktusz , afrikai ibolya-Saintpaulia(jolanta). 

 
2010.04.24.(Szombat) 

 

Második nap: 

Ma voltunk a suli gyakorlati helyén és sok növényt láttunk! Volt ott Hedera Hélix-Borostyán, 

Ciklámen persikum-Ciklámen. Legalább is én ezeket a növényeket ismertem fel, mert a többit 

én még nem tanultam! Kaptunk kávét és nagyon finom csokis sütit! Sikeresen megértettük 

magunkat. Később elmentünk a sulihoz közeli parkba és ott láttunk egy csomó ismert 

növényt: Betula Pendula-Közönséges Nyír, Vadgesztenye, Narcisus Seudonarcisus-Nárcisz. 

Pár angol szó amit értettem: Hello, Whats your name?-Hogy hivnak?My name is Zsófi.-Az én 

nevem Zsófi.(Sofi) mert a svédek nem használnak zs betűt. Reggelire cornflakest ettünk 

joghurttal. Nagyon érdekes, mert ott a joghurtot tejes doboz szerűségben tárolták. Szerintem a 

svéd tanár nénik nagyon aranyosak voltak. És felfedeztük hazafelé még a buszmegállót és igy 

rájöttünk, hogy hogyan jutunk be a városba Malmöbe. Hát így telt a második napunk. 

 

2010.04.25.(Vasárnap) 

 

Harmadik nap: 

Ma várost nézni voltunk Malmöben. A buszon itt nem használnak bérletet vagy buszjegyet 

hanem blokkot adnak, ami 29 koronába került. Voltunk parkot nézni. A svédek kedvenc 

virága a nárcisz. Svédország egyik jelképe a kacsa és a szarvas, ezért a kacsákról sok képet 

csináltam. Megnéztünk egy kikötőt, ahol volt két hattyú. Aztán megnéztük Svédország 



tengerpartját, ami méregzöld szinű és gyönyörű. Utána megnéztük a híres csavaros épületét 

Svédországnak. Voltunk vásárolni az Ica Super Marketben, utána elindultunk haza, azaz a 

szállásra és csináltunk képeket. Otthon pihentünk, olvasgattunk és zenét hallgattunk. 

 
 

 

2010.04.26.(Hétfő) 

 

Negyedik nap: 

Ma a suliban reggelzitünk, svédasztal szerűség volt. Én ettem egy igen érdekes rozskenyeret, 

meg mindenféle zöldséget, meg ettem még cornflakest gyümölcsjoghurttal .Az iskolában volt 

kávégép és tejgép ingyenesen! Ebédre ettünk érdekes zöldségkockát, volt hozzá különleges 

svéd hús, öntettel és érdekes svéd salátát ettünk hozzá. Én életemben először ittam olyat, hogy 

vaniliás tea. Ebéd előtt voltunk virágkötészeten, amin mi is részt vettünk. Ebéd után 

elmentünk egy nagy parkba, ahol sok különleges virág, fa, cserje volt. 



Néhány ismertebb növény:ráncos levelű bangita-viburnum pythidofilum, borostyán-hedera 

hélix, gyöngyvirág convalaria majalis, vadgesztenye-Aesculus hipokasztánum, fagyal-

ligustrum ovalifolium, Phyllostachys aureosulcata- bambusz.. Ez volt a Mezőgazdasági Egyetem 

parkja.  

A  baconos palacsinta volt salátával és különleges lekvárral. Ma is csináltunk rengeteg fotót. 
 

2010.04.27.(Kedd) 

 

Ötödik nap: 

Ma elmentünk Svédország egyik legszebb parkjába, aminek a neve Soféró volt. Ott láttunk gyönyörű 

virágokat és gyönyörű parképitményeket. A parkot építette és tervezte Gusztávi Adolf. A 

felesége irt egy könyvet és aszerint ültették be újra. Kicsit sétáltunk, aztán volt ott egy 

üvegház, ahol volt Adolfról és feleségéről egy kép. Az üvegházon túl egy öntözőkanna alakú 

bokor is volt. Utána sétáltunk láttuk a tengert, onnan pedig dániát és a hamlett kastélyt. 

Elindultunk egy másik parkba, ahol volt egy világitótorony. Ott volt egy kicsi bolt, ahonnan 

szórólapokat és katalógusokat hoztunk. A parkok Lund-ban találhatóak. A legszebb park, amit 

eddig láttam a Szoféró park volt. 

 
 

2010.04.28.(Szerda) 

 

Hatodik nap: 

Ma reggel 6:09 perckor indultunk Dániáb, Koppenhágában Egy üvegház volt a parkban,ahol 

Csernével felfedeztük hogy van egy kis tavacska, ahova vizitök van ültetve. A vizitök latin 

neve: Nuphor Luteum 

Láttunk ott egy különleges fehér nárciszt és Hedera hélix-et.Miután itt körülnéztünk 

elindultunk a szállásra. Szerintem Dánia szép ország, de nekem Svédország jobban tetszik. 



 
 

2010.04.29.(Csütörtök) 

 

Hetedik nap: 

Ma Helen talált nekünk elfoglaltságot az iskolában: virágokat kellett cserepezni. A virágok, 

amiket becserepeztünk: Lobélia-Lobelia erinus, Nebáncsvirág-Impatiens Valeriana. 

Cserepezés után beleraktuk őket a szaporítóládába hármas kötésbe. Egyébként a virágokat 

tőzeges földbe ültettük bele. Ebéd után elmentünk boltba és vettünk csokit. Utána 

hazaindultunk. Otthon pihentünk és olvasgattunk. 

 
 

2010.04.30.(Péntek) 

 

Nyolcadik nap: 

Ma a suliba lombseprűztünk kint az amerikai áfonyáknál. Miután a feladatot elvégeztük, volt 

egy kis kávészünet. Elindultunk utána a répaválogató géphez, ahol én répát válogattam a 

többiek pedig répát szeleteltek. Nóri és Cserne elment krumplit válogatni. Én meg Viki 

sepregettünk.  

 



 
 

2010.05.01.(Szombat) 

 

Kilencedik nap: 

Itthon pihentünk és olvastunk, tehát szabadidős programunk volt.  

 
 

2010.05.02.(Vasárnap) 

 

Tizedik nap: 

Ma voltunk vásárolni a Hilton plázában! Innen hazabuszoztunk és otthon mindenki 

megcsinálta magának a könyvelést és utána pihentünk, tv-t néztünk, olvastunk.  

 

2010.05.03.(Hétfő) 

 

Tizenegyedik nap: 

Ma voltunk virágkötészeten. A rózsáknak levágtuk a hibás részeit és a szárát megvágtuk. 

Ültettünk nefelejcset - Myostris Alpestris. Miután az ültetést befejeztük kimentünk és 

lombseprűztünk gereblyéztünk, talicskáztunk és sepregettünk. Eszközei: talicska, seprű, 

lombseprű, gereblye, lapát. Miután ezeket befejeztük elmentünk internetezni, onnan 

vacsorázni és később haza. Otthon megünnepeltük Viki szülinapját, aztán mindenki elvonult 

naplót írni. Miután a naplóírást befejeztük tv-t néztünk, olvastunk, pihentünk. 

 

 

2010.05.04.(Kedd) 

 

Tizenkettedik nap: 



Ma kint voltunk a földeken és traktoroztunk palántákat ültettünk el. A palánta angol neve a 

plant. Miután befejeztük a palántaültetést, volt egy kis kávészünet. Utána visszaindultunk a 

földekre kijavítani, amit a traktor elrontott. Ebédeltünk és utána elindultunk egy faiskolába, 

ahol fákat nézegettünk és pár fát fel is ismertünk: Betula Pendula-Közönséges Nyír. Innen 

ismét egy parkba indultunk, ahol volt gyöngyvirág és rózsafélék. A virágok latin neve: 

Gyöngyvirág-Convalária Majalis. A parkban volt még sok szobor és szökőkút. Az iskolába 

mentünk vacsorázni és internetezni, onnan elindultunk haza. Pihentünk, olvasgattunk. 

 
 

2010.05.05.(Szerda) 

 

Tizenharmadik nap: 

Ma ültettünk Begoniát-begonia semperviens rose és Kriszti néni is ültetett. Volt egy érdekes 

gép ami cserepeket töltött. Tűzdelőfa segítségével helyeztük a növényeket a töltött cserépbe. 

Az ültetés eszközei:tűzdelőfa ,cseréptálca. Az ültetés befejeztével kimentünk a földekre. A 

földeken traktoroztunk és palántákat ültettünk. Később ismét kijavítottuk, amit a traktor 

elrontott. Elindultunk vacsorázni, utána neteztünk és elindultunk haza. 

 

2010.05.06.(Csütörtök) 

 

Tizennegyedik nap: 

Ma reggel neteztünk mert csak 9:40kor kezdődött az oktatás. Utána Annikával elmentünk 

különleges fűszernövényeket vásárolni. Ahol vásároltuk a fűszernövényeket csodálatos 

növényeket fotóztunk le. Később Annika elvitt minket a tengerhez és ott is sokat fotóztunk. 

Innen elvitt a testvére pékségébe, ahol nagyon finom sütit és teát kaptunk. Majd meghívott 

magához a házába, ami az erdő közepén volt és megkínált minket sütivel. Volt neki egy cuki 

cicája és egy játékos kutyája. A tanyáján voltak lovai, bölényei egy kis tava és egy atlantica 

cédrus-atlanti cédrus. Majd hazafelé kaptunk tőle egy pólót és egy baseball sapit. 



 
 

2010.05.07.(Péntek) 

 

Tizenötödik nap: 

Ma gyomláltunk a suli kertjében. Eszköze: kapa, utána összeültettünk jó nagy cserepekbe 

árvácskát és százszorszépet. A virágok latin nevei: árvácska-viola vitrociana, százszorszép-

Belis perenis. Annikától tanultunk egy kis színtant, amit nagyon nehezen jegyeztünk meg: 

sárga, kék, piros színeket nem szabad együtt használni. Ebéd után Csernével lemostuk a 

minibuszt, amivel Helen fuvarozott. Helen megkínálta a csapatot málnás szörppel és málnás 

muffinnal. Elvitt minket vásárolni majd hazamentünk. 

 

 

2010.05.08.(Szombat) 

 

Tizenhatodik nap: 

Ma ellátogattunk Lundba, ahol láttunk futóversenyt, zenekart meg kis bódékat, ahol lehetett 

vásárolni. Egyébként ez egy banán fesztivál volt. Utána betértünk egy cukorkaboltba, ahol 

vásároltunk ajándékokat. Onnan hazabuszoztunk. Otthon pihentünk, olvastunk.  

 

 
 

2010.05.09. (Vasárnap) 

 

Tizenhetedik nap: 



Ma voltunk vásárolni Malmöben. Egész nap vásárolgattunk.  

 

2010.05.10.(Hétfő) 

 

Tizennyolcadik nap: 

Ma egész nap virágkötészeten voltunk, ahol rózsákat válogattunk és a rossz rózsákat kidobtuk 

a kukába. Rózsafélék: Vadrózsa-Rosa canina. Még válogattunk oroszlán szájat és gerberát. A 

virágok latin neve: Oroszlánszáj-Agerátum, Gerbera-gerbera hybrida 

Elindultunk ebédelni, onnan boltba. Vacsorára baconos palacsintát ettünk. Majd hazamentünk 

és megünnepeltük Cserne névnapját. 

 
 

2010.05.11.(Kedd) 

 

Tizenkilencedik nap: 

Ma az iskolában hagymákat ültettünk. Miután az ültetést befejeztük Ingvar elvitt minket egy 

kertészetbe, ahol volt egy magyar hölgy, akit Cilinek hívtak és körbevezetett a kertészetben. 

Miután szétnéztünk  a kertészetben elindultunk a csavart épülethez. Megnéztük és le is 

fotóztuk. Elindultunk hazafelé az iskolához vacsorázni. Vacsora után ki kellett töltenünk egy 

kérdőívet, arról hogy, hogy tetszett az utazás, szállás utána hazaindultunk.  

 
 

2010.05.12.(Szerda) 

 

Huszadik nap: 

Ma növényeket hordtunk Jannéval egy kertészetben, ahová már egyszer Annika elvitt, de 

másodszorra is csodálatos volt. Ezután hazaindultunk a kertészetből. Az iskolában azoknak a 

tanároknak, akik velünk foglalkoztak csokit ajándékoztunk. Mindenki annak adott csokit, akit 

magának választott. Én Helennek adtam, őt találtam a legaranyosabbnak. Ebéd után Helenék 

rendeztek nekünk egy búcsú partyt, ahol kaptunk epres tortát és almalé szerű italt. 



Miután véget ért Helen elvitt minket még utoljára vásárolni. Onnan hazavitt és lepihentünk, 

kimostuk a munkásruhánkat. Így telt az utolsó iskolás napunk a Hvilanban, ahol még 

ajándékot is kaptunk.  

 

 
 

 

2010.05.13.(Csütörtök) 

 

Huszonegyedik nap: 

A mai napunk takarítással, mosással, pakolgatással és bőröndméregetéssel telt. Utána 

rendeztünk egy utolsó vacsorát, pizzát és habcsókot ettünk.  

 

2010.05.14.(Péntek) 

 

Huszonkettedik nap: 

A hazautazás napján 10-kor jött értünk Helen és kivitt minket a repülőtérre, ahova 11-re 

értünk ki, 4-5 órát várakoztunk. A várakozást muffin és marcipán evéssel töltöttem el, amit 

már egyedül kértem angolul és megdicsértek. Majd 14 órakor felszálltunk a repülőre 4-5 óra 

fele érkeztünk Ferihegy 1-re leszálltunk a gépről és vártuk a csomagokat. Miután megérkeztek 

a csomagok elindultunk, hogy találkozzunk a családtagjainkkal és üdvözöljük őket. Miután 

üdvözöltük a családtagokat mindenki elindult hazafelé. Szerintem ez egy csodálatos utazás és 

lehetőség volt. Köszönöm. 

 

 
 

 

Gugyin Zsófia 

 

 

 

 

 

 


