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Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy részt vehettünk a 3 hetes
svédországi szakmai gyakorlaton. Kiutazásunkat megelőzően 3 napos
felkészítő hétvégén vettünk részt Zebegényben, egy szép kilátású,
takaros apartmanban. Ez idő alatt sokat tanultunk, főként a kint
előforduló nyelvi szituációkat, és amik szükségesek ahhoz, hogy gond
nélkül tölthessük el a 3 hetet.

Eredetileg a tervezett utazás napja 2010. április 19 hétfő, Ferihegy 1
reptérről, de sajnos az izlandi vulkán kitörése miatt, légtérzárat rendeltek
el, ezen okból kifolyólag törölték a járatunkat, így a tényleges utazásra
csak 2010. április 23-án, pénteken a kora délutáni órákban került sor. Úti
cél: Hvilan Utbilding, Akarp, Svédország. Megérkezésünkkor az intézmény
kapcsolattartója Helén Schalin fogadott minket. Elvitt a szállásunkra, az
iskolától nem messze lévő hostelbe. Itt elfoglaltuk szobáinkat, Viki és én
egy szobába kerültünk. Az apartman teljesen felszerelt, főzési lehetőség
is rendelkezésünkre állt.

1. hét (2010. április 23- 30)
A kint töltött időnket hétvégével kezdtük,
szombaton elmentünk az iskola
nyíltnapjára, itt megismerkedtünk a
velünk foglalkozó tanárokkal. Vasárnap
kulturális programokat szerveztünk
magunknak. Elmentünk felfedezni
Malmőt. Itt rengeteg parkot láttunk, egy
hatalmas nagy könyvtárat és egy várat is.
Sétálásunk közben felfedeztünk egy
egyetemet is. Megnéztük a Nyugati
tengerpartot, mely modern építésű
házakkal volt teli építve. A város nevezetességét is megtekintettük, a
csavart épületet.
Az iskolában töltött első hetünkön különböző szakmai és kulturális
programokat szerveztek nekünk.
Az első napunkon (hétfőn), az
előző napokban már megismert
Jimmy Sjöstedt, angol tanár
vezetett minket körbe az iskola
egész területén, elmesélte hogy
milyen tanítás folyik az iskolában
Utána megismerkedtünk a
virágkötészetet tanuló svéd
diáklányokkal. Ezek után kulturális
programon vetünk részt Ingvar Mann, kertész kalauzolásával. Elmentünk
egy Mezőgazdasági Egyetem parkjába,
ahol rengeteg érdekes növényt és
örökzöldet láttunk. Másnap szintén
kirándultunk Ingvar kíséretében és két
kedves hölgy társaságában. Megnéztük
a világ első helyezettét elérő Sofiero
Nemzeti parkot, itt rohododendron
erdőt láttunk különféle virág színekben.
A látvány lenyűgöző volt, káprázatos. E

park megtekintése után utunk Kullabergbe vezetett, egy kilátóhoz
mentünk fel, ahonnan leláttunk a tengerre, és gyönyörködhettünk a
sziklákhoz csapódó vízben. Mikor haza indultunk kocsival lefele jövet a
hegyoldalról ráláttunk a városra is, mely nagyon szép volt.
Szerdai napunkat kora reggel kezdtük hisz a hét legizgalmasabb
napjához értünk, melyet mindenki nagyon várt. Ingvarral 6 órakor
indultunk Dániába. Koppenhágában megnéztünk egy nagyon nagy
virágpiacot, melynek neve Gaest, ahol rengeteg virágkötészeti anyagot
lehetett vásárolni és cserepes dísznövényt. Ez után botanikus kertet és
egyéb parkokat tekintettünk meg. Délután hajókiránduláson vettünk
részt. E program után haza indultunk a több kilométeres hídon, melyet
nem régiben építettek.
Április 29-én, csütörtökön foci meccsre mentünk, melyen az iskola diákjai
is részt vettek. Sajnos a rossz idő miatt nem maradtunk sokáig a
bajnokságon. Visszamentünk az iskolába, Helén a segítőnk munkát adott
nekünk. Feladatunk testhez álló
volt, különböző növények ültetése
pl. Impatiens walleriana.
Az első hét utolsó napján az
iskolában dolgoztunk. Szokásos
reggelink után elmentünk a
tanműhelybe, ahol csoportokra
osztottak minket. Én Vikivel
mentem ki a földekre krumplit
ültetni, egy traktor segítségével. A
rossz idő bekövetkeztével abba
kellett hagyni a kinti munkát, ezért egy répatisztító gép mellett kellett
dolgoznunk. A munka után este fele tavaszköszöntő ünnepségre voltunk
hivatalosak, de a nagy vihar miatt ez elmaradt.

2. Hét (2010. május 1- 7)
A hétvégén takarítottunk a szálláson, és saját magunknak szerveztünk
kirándulást. Programunk Malmö felfedezésének folytatása.
Ezen a héten főként dolgoztunk, a virágkötő lányokkal, de volt néhány
kirándulásunk is. Programunk kertészetek és faiskolák meglátogatása

volt. E helyeken rengeteg
növénnyel és fa fajtával
ismerkedhettünk meg. Az
iskolában lévő
virágkötészeti feladatunk:
virágok tisztogatása volt.
Üvegházi munkánk: ültetés,
cserepezés, paradicsom
felfuttatása illetve kaspók
ültetése modern angol
stílusban. A földeken való
munkát általában rögtön reggel kezdtük el és kora délután fejeztük be. A
földeken lévő feladatunk: zöldség palánták ültetése traktorral illetve
hagyma ültetése szabad kézzel, ültetőfa segítségével.

3. hét (2010. május 8-14.)
Ezen a hétvégén Lundba mentünk
kirándulni. A város nem túl nagy,
de nagyon barátságos. Láttunk
székesegyházat, katedrálist,
botanikus piacot, ahol sokféle
zöldség, gyümölcs és növény volt,
és állat simogatót is nézhettünk. A
délután folyamán, a főtéren egy
futó versenyre keveredtünk, ahol
egy zenekar játszott a versenyzők
bíztatása érdekébe. A verseny nagyon hangulatos volt és szórakoztató.

E hét megkezdésével utolsó napjainkhoz értünk, melyek roppant gyorsan
teltek. A héten leginkább a virágkötő lányokkal dolgoztunk. Feladatunk
változatlan volt, növények tisztítása illetve az üvegházakban való
tevékenykedés Jan Knutsson
felügyelete mellett.
Munkánkkal továbbra is meg
voltak elégedve. A jó munkánk
elvégzése miatt Jan elvitt
minket egy nagyon nagy
kertészetbe, ahol rengeteg
szobrot állítottak a növények
közé. Utolsó tanítási napunk az
iskolában május 12-én volt. E
napon az ’osztálytársaink’
búcsúztattak minket, megköszönték munkánkat és segítőkészségünket.
Csütörtöki napunkat a szálláson töltöttük, mert készülődni kellett a
hazautazásra illetve csomagolni kellett a bőröndünket és a szobáinkat
takarítani.
Legutolsó napunk péntek 14-e. Délelőtt folyamán jött értünk Helén, aki
elvitt minket a reptérre, érzékeny búcsú után megkezdődött a hosszú
várakozás. Haza érkezésünkkor családtagjaink vártak ránk a Ferihegy 1-es
reptéren.

Köszönjük az iskolának és az Közalapítványnak ezt a nagy lehetőséget,
hogy eljuthattunk Svédországba, illetve bővíthettük angol nyelvi
ismeretünket, valamint szakmai tudásunkat.

