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Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Nagykőrös 

 

1.Munkanap 

2017.07.02. (vasárnap) 

 

Időjárás: Ködös párás idővel indult, hőmérséklet körülbelül 13°C. Délutánra kisütött a 

nap, de változóan felhős idő volt, néha szemerkélő esővel körülbelül 20°C volt a hőmérséklet. 

Megérkezésünk után németül bemutatkoztunk a szállásadónknak, beszéltünk 

magunkról, családunkról, iskolánkról. 

Később megnéztük a spárga ültetvényeket ezek körülbelül 1 ha területűek voltak, 

számunkra érdekes volt hogy, a terület egyik fele bakhátas művelésű volt melyen a 

halványított spárga volt látható. A másik fele sík művelésű melyen a zöld spárgát 

termesztették. A sorok között több helyen állt a víz mely a közelmúlt nagy esőzéseire utalt.  

Megfigyeltük a napkollektorokat és a szélerőműveket is a környéken. Ezeket általában 

a rossz minőségű talajokon és a széljárta területeken telepítik. Mindkettőt a fosszilis 

tüzelőanyagok leváltása érdekében alkalmazzák valamint a környezetvédelem szempontjából.  

Közép-Európa egyik legnagyobb burgonyafajta fenntartó és nemesítő intézete 

található Rostocktól nem túl messze, ahol 5600 fajtát tartanak nyilván. Érdekes látvány volt, 

hogy a kis parcellák különböző fejlettségűek voltak. Érdekes látvány volt a különböző színű 

virágok. 

Késő délutáni órákba német nyelvi órán vettünk részt. 

  



2.Munkanap 

2017.07.03. (hétfő) 

 

Időjárás: Reggel napsütésre ébredtünk, de szeles hideg idő volt, hőmérséklet 

körülbelül 16°C. 

Megnéztük a jellegzetes német temető kertészetet. Sok jól gondozott sírt láttunk, itt a 

síremlékek nem a hazai nagy műkő jelleget mutatják. A sírterületet alacsony örökzöld 

sövények szegélyezi középre pedig egy nyári vagy évelő virágokat ültetnek. A közelben 

bányászott köveket is gyakran felhasználják díszítő elemként ezek egy része vándorkő 

formájában kerül a felszínre.  

A kert kultúrára jellemző, hogy első sorban élő kerítések, sövények jelzik a telekhatárt, 

amelyek általában alacsonyak és örökzöld növényekből készülnek. Leggyakoribb növény 

fajok: tuja, bukszus, borókák, ezüst és luc fenyő. Nagyon érdekes volt az araucaria fenyőfélék 

látványa.  

 

 

 



3.Munkanap 

2017.07.04. (kedd) 

 

Időjárás: Reggel hűvös időre ébredtünk, hőmérséklet körülbelül 19°C. Később 

kellemesen sütött a nap és erősen fújt a szél.  

A tengerpart élővilágát tanulmányoztuk. A parttól kb. 100 méteres távolságban 

megfigyelhettük a homokdűnéket, melyek a növényzet szempontjából 3 részre tagolódnak. A 

vízhez közelebb eső részen nagyon kevés növény (fűféle) él meg, ezt fehérdűnének nevezik. 

A következő szintet a szürke dűne jelenti, ahol az előző fűfélék már sokkal nagyobb 

mennyiségben megtalálhatók. A harmadik szint a zöld dűne ahol már jellemzően lomblevelű 

növények szaporodnak el illetve élnek.  

A vízben sok kisméretű medúza található, amelyek nem csípnek. A kagylók mérete is 

kisebb az átlagnál, a tenger magas sótartalmának következtében. 

A Balti tengernél nem figyelhető meg az ár-apály jelenség, mivel beltengernek számít. 

A homokban egyes helyeken található tűzkő illetve borostyánkő. 

Délután német nyelvi órákon vettünk részt. 

  



4.Munkanap 

2017.07.05. (szerda) 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt megszokottan, a nap sütött egész nap de a szél fújt. 

Hőmérséklet körülbelül 14°C. 

A mai napon a közeli kertészetet mentünk megnézni. Itt az egyik területen luc és 

ezüstfenyőt termesztenek elsősorban karácsonyfa céljából. Több különböző korú fákat 

láttunk, szép rendezett területen megfelelő sor és tő távolságra telepítve. A tájékoztató szerint 

egy részét földlabdásként másik részét vágottként értékesítik. A képen egy araucaria fenyő 

látható, ami szintén látható volt a kertészetben. 

Délután német nyelvi órákon vettünk részt.  

  



5.Munkanap 

2017.07.06. (csütörtök) 

 

Időjárás: Reggel hűvös időre ébredtünk, hőmérséklet körülbelül 13°C. Később 

kellemesen sütött a nap, de a szél kicsit fújt. 

A mai napon reggeli után elindultunk Sanitzból Bornba, a munkahelyünkre. Hosszú 

utazás után megérkeztünk a munkahelyünkre, a Born-i nemzeti parkba ahol szeretettel és 

kedvesen vártak minket. Miután megbeszéltünk minden fontos információt és 

megismerkedtünk a munkatársainkkal elindultunk az új szállásunkra, hogy beköltözzünk a 

Müller családhoz. 

Egy szép kis emeletes házba költöztünk be, ami körbe van ültetve szebbnél szebb 

virágokkal. 

Az idős házaspár, akikhez költöztünk, mellettünk laknak egy külön álló épületbe. 

Nagyon kedvesek voltak velünk már az első találkozáskor. 

Késő délután elbicikliztünk a tengerpartra és a városba. 

 

 

  



6.Munkanap  

2017.07.07. (péntek) 

 

Időjárás: Az új szállásunkon napsütéses időre ébredtünk, ami egész nap kitartott, de a 

szél itt is fújt egy kicsit. Reggeli hőmérséklet körülbelül 15°C később kb. 20°C.  

A mai nap volt az első a munkahelyünkön, reggel 7 órára mentünk dolgozni. Miután a 

munkahelyünkre értünk elindultunk a tengerpartra hogy ellenőrizzük vannak-e illegálisan 

sátorozók, akik a tengerparton töltötték az éjszakát. A nemzeti park területén ugyanis tilos 

sátorozni, így ha reggel láttunk olyan személyt, aki a tengerparton töltötte az éjszakát az 

pénzbüntetést kapott. 

Később az erdőben a turista útvonalon vezetett körbe minket az egyik munkatársunk 

és megmutatta a védett illetve a jellegzetes növényeket a nemzeti parkba. Ilyen növény volt a 

páfrány, az áfonya és a fenyőfa. A fenyő tűlevelei okozta savas talajt nagyon kedveli az 

áfonya és nagyon sok bokor található a nemzeti park területén, amit a turisták előszeretettel 

fogyasztanak. 

 

  



7.Munkanap 

2017.07.08. (szombat) 

 

Időjárás: Esős párás idő volt reggel, hőmérséklet kb. 12°C. Délutánra sem derült ki az 

ég, hőmérséklet körülbelül 15°C.  

                                                               8.Munkanap 

2017.07.09. (vasárnap) 

 

Időjárás: Reggel hűvös, borús idő volt. Hőmérséklet körülbelül 15°C. Később kisütött 

a nap és kicsit melegebb lett az idő. Délutáni hőmérséklet kb. 20°C.  

Pihenő nap. A mai napon pihentünk otthon, délután elbicikliztünk a tengerpartra.  

  



9.Munkanap 

2017.07.10. (hétfő) 

 

Időjárás: Hideg és szeles idő volt egész nap, hőmérséklet körülbelül 15°C. 

A mai napon egy másik munkatársunkkal indultunk el reggel az ellenőrző útra, a 

tengerpartra, ezután a nemzeti parknak egy másik részére mentünk el, ami messzebb volt a 

munkahelyünktől. A nemzeti parknak ezen a részén van egy kikötő, ami azért érdekes, mert a 

víz tele van kisméretű medúzával, ami szép látvány, a turisták kedvelt helye. Ezek a kisméretű 

medúzák nem csípnek.  

A reggeli szünet után elindultunk a tengerpart felé egy turistacsoporttal és körbe 

mentünk velük a turista útvonalon az erdőben. A munkatársunk vezette a turistákat és 

ismertette meg velük a helyi tengerpart és erdő érdekességeit, látványosságait, növény és 

állatvilágát közbe mi is sok új és érdekes dolgot láttunk. A munkaidőnk végéig a nemzeti 

parknak, ezen részén voltunk és segítettünk. 

  



10.Munkanap 

2017.07.11. ((kedd) 

 

Időjárás: A mai napon is szeles, hűvös és borús volt az idő. Reggeli hőmérséklet 

körülbelül 14°C, később körülbelül 18°C.  

A mai reggelt is már megszokottan a tengerparton kezdtük az ellenőrzéssel, észre is 

vettünk egy fiatal párt akik sátoroztak és meg kellett őket büntetni amiért a tengerparton 

aludtak a nemzeti part területén. 

Reggeli szünet után az erdőben dolgoztunk. Az erdőben a térképeket az útmutatókat és 

a közlekedési táblákat takarítottuk meg a firkálásoktól és a matricáktól. Mivel a nemzeti park 

nagyon nagy és sok ilyen tábla van ezt a munkát ebéd után is folytattuk és a következő napon 

is. 

  



11.Munkanap 

2017.07.12. (szerda) 

 

Időjárás: A mai napon is szeles, hűvös és borús volt az idő. A napközbeni hőmérséklet 

körülbelül 18°C volt.  

A mai napon a szokásos reggeli tengerparti ellenőrzés után folytattuk, amit tegnap 

elkezdtünk. Megtakarítottuk a nemzeti parkban a közlekedési táblákat, térképeket és az 

útmutatókat a firkálástól és a matricáktól. 

Az erdőben és a tengerparton lévő táblák sajnos egyaránt össze voltak firkálva, 

valószínűleg alkoholos filccel, ami nagyon nehezen vagy alig jött le a fa táblákról.  

  



12.Munkanap  

2017.07.13. (csütörtök) 

 

Időjárás: Kissé hűvös de napos időre ébredtünk, hőmérséklet körülbelül 16°C.  

A mai napon elbiciklizünk egyik munkatársunkkal Prerowba ahol a tengerparton raktunk ki 

figyelmeztető táblákat. A táblákon az szerepelt hogy mit lehet és mit tilos a nemzeti park 

területén csinálni. A képen egy nemzeti park feliratú táblát helyeztünk ki a tengerparton.  

  



13.Munkanap 

2017.07.14. (péntek) 

 

Időjárás: Hűvös esős és szeles idő volt. Hőmérséklet körülbelül 10-11°C. Az idő 

délutánra sem változott.  

A pénteki napot a tengerparton kezdtük ahol a sátorozókat és a parkolót ellenőriztük. 

Ezután a tengerből vettünk mintát és megmértük a víz sótartalmát. Érdekes volt, hogy komoly 

műszerekkel dolgoztunk. Az átlagos sótartalom 34,7 g/dm
3 

ami azt jelenti, hogy 1 liter 

tengervíz körülbelül 35 gramm sót tartalmaz, ennek legnagyobb része 80%-a konyhasó. 

                                                      

                                                           14.Munkanap  

2017.07.15. (szombat) 

 

Időjárás: Hideg, esős, szeles idő volt körülbelül 14°C hőmérséklettel, ami egész nap tartott. 

  



15.Munkanap  

2017.07.16. (vasárnap) 

 

Időjárás: A mai napon is hideg és esős, párás idő volt. Hőmérséklet napközben 

körülbelül 14°C. 

A mai pihenő napunkon egy múzeumba mentünk el ahol szintén sok érdekességet 

láttunk a nemzeti parkról. Ebben a múzeumba olvashattunk a tengervíz sótartalmáról, amit 

már mértünk is illetve a borostyánkőről, amit ritkán, de találhatunk a tengerparton. A 

borostyánkövet szívesen felhasználják ékszerek készítésénél.  

 

 

  



16.Munkanap 

2017.07.17. (hétfő) 

 

Időjárás: Reggel napos időre ébredtünk a hőmérséklet körülbelül 14°C volt. Egész nap 

jó idő volt és sütött a nap. Délutáni hőmérséklet körülbelül 20°C.  

A mai napon is reggel 7 órára mentünk dolgozni. Reggel a tengerparton ellenőriztük a 

sátorozókat és a parkolókat. Később a nemzeti park telephelyét segítettünk rendbe rakni. 

Virágokat ültettünk, füvet nyírtunk, a lenyírt füvet összegyűjtöttük és kivittük az erdőbe egy 

komposztálóba. Ebéd után folytattuk ezt a munkát, mert nagy terület a nemzeti park 

telephelye is.  

 

 



17.Munkanap 

2017.07.18. (kedd) 

 

Időjárás: Hűvös időre ébredtünk körülbelül 15°C, de később jobb idő lett hőm:20°C  

Megszokottan a tengerparton és a parkolóban kezdtük a reggelünket az ellenőrzéssel. 

Később az erdőben dolgoztunk és ellenőriztük a figyelmeztető és közlekedési táblák épségét, 

valamint a vadállatoknak kihelyezett etetőket töltöttük meg illetve ami sérült volt azt vissza 

vittük a nemzeti park telephelyére, ahol megjavítottuk őket és délután vissza vittük az erdőbe.  

  



18.Munkanap 

2017.07.19. (szerda) 

 

Időjárás: Hűvös, szeles és párás idő volt ami kitartott egész nap. Hőmérséklet 

körülbelül 15°C. 

A reggeli szokásos ellenőrzés mellett a mai napon szemetet is szedtünk a tengerparton, 

sajnos az emberek sok szemetet hagynak maguk után. Ez a szemétszedés egész délelőtt tartott, 

mert nagy területet jártunk be. Később visszamentünk a nemzeti park telephelyére és ott 

segítettünk. 

 

 

 

 

  



19.Munkanap 

2017.07.20. (csütörtök) 

 

Időjárás: Reggel megszokottan hűvös, borongós idő volt. Hőmérséklet körülbelül 

13°C. Késő délutánra kiderült az ég és jobb idő lett.  

A mai reggelünket is 7 órakor kezdtük a tengerparton. Az ellenőrzés után mintát 

vettünk a tenger vízből és elvittük a nemzeti park telephelyére, ahol reggeli szünet után 

megmértük a víz sótartalmát. Sótartalmat már mértünk korábban így nem volt nehéz dolgunk.  

  



20.Munkanap 

2017.07.21. (péntek) 

 

Időjárás: Egész nap esett az eső, hűvös és szeles idő volt. A hőmérséklet napközben 

körülbelül 17°C volt.  

Ma reggel is a tengerparton kezdtük a napunkat az ellenőrzéssel később az erdőben is 

ellenőriztük, hogy esetleg látunk-e parkoló autót, mert azt is tiltja a nemzeti park szabályzata 

hogy autóval közlekedjenek az erdőben. Kizárólag biciklivel vagy gyalog lehet az erdőben 

közlekedni esetleg lóháton. Délután eljöttek hozzánk a tanáraink látogatóba.  

 

  



21.Munkanap 

2017.07.22. (szombat) 

 

Időjárás: Reggel napsütéses időre ébredtünk, de hűvös volt és a szél is fújt. Hőmérséklet 

körülbelül 14°C volt reggel, délután körülbelül 18°C.  

  



22.Munkanap 

2017.07.23. (vasárnap) 

 

Időjárás: Esős párás idő volt reggel, hőmérséklet kb. 12°C. Délutánra sem derült ki az 

ég, hőmérséklet körülbelül 15°C.  

Pihenő nap.  

A mai napon elmentünk egy helyi múzeumba. A múzeumban a legtöbb érdekességet a 

nemzeti park tengerparti élővilágáról láthattuk, növény és állatvilágáról egyaránt. Itt is 

olvastunk a fenyőerdőről, az áfonyáról és az 1-2 méter magas páfrányokról. Kitömött 

állatokat is láttunk, amelyek a nemzeti park területén élnek, ilyenek például a vaddisznó, 

szarvas, mókus stb., és persze a tengerpart élővilágáról is láttunk élőlényeket. Később a 

világítótoronyba mentünk fel és néztünk meg a csoda szép kilátást.  

 

 

 

 

  



23.Munkanap 

2017.07.24. (hétfő) 

 

Időjárás: Napsütéses idő volt egész nap, a szél kicsit fújt. Napközbeni hőmérséklet 

körülbelül 18°C-20°C.  

A mai reggel nem mentünk a tengerpartra, hanem reggeli után elindultunk az egyik 

munkatársunkkal a Rügen-szigetekei (Ausstellung-i) nemzeti parkba. Erre a telephelyre 

nemzeti parkos szórólapokat vittünk el és ott maradtunk egész nap. Elmentünk a turistákkal 

egy útvonalon az erdőbe, egy ottani nemzeti parkos munkatárssal és később egy Rügeni 

múzeumot látogattunk meg ahol sok érdekességet láttunk a kréta sziklákról. A múzeumi 

látogatás után elmentünk két munkatársunkkal a Rügeni kikötőhöz utána pedig kihajóztunk a 

tengerre. Nagyon sok hattyút és medúzát láttunk hajókázás közben. 

 

 

  



24.Munkanap 

2017.07.25. (kedd) 

 

Időjárás: A mai napon is jó idő volt mint tegnap, napsütéses idő volt egész nap csak a 

szél fújt. Reggeli hőmérséklet körülbelül 15°C később délután körülbelül 20°C.  

A reggelünket megszokottan a tengerparton kezdtük az ellenőrzéssel, ahol minden 

rendben volt. Később egy munkatársunkkal, Angelikával biciklivel indultunk az erdőbe ahol 

egy turista csoporttal találkoztunk akikkel a gyalogos turista útvonalon mentünk végig.  

Útközben számunkra új növényeket láttunk, és még vadállatokat is. Angelika sokat mesélt a 

turistáknak a páfrányokról, és a különleges fenyőerdőről, ahol rengeteg áfonya van.  

 

 

  



25.Munkanap 

2017.07.26. (szerda) 

 

Időjárás: Reggel esős, szeles időre ébredtünk. Hőmérséklet körülbelül 13°C. De késő 

délutánra kitisztult az ég, hőmérséklet körülbelül 18°C.  

A mai napon is a tengerparton és a parkolóba kezdtünk az ellenőrzésekkel ahol minden 

rendben volt és sátorozó sem volt. Reggeli után elindultunk Prerowba Angelikával a 

munkatársunkkal és megmutatta nekünk az ottani nemzeti park telephelyét illetve turista 

útvonalát. Később elmentünk a Prerow-i tengerpartra ahol végig sétáltunk egy 300 méteres 

stégen, ami kedvelt helye a turistáknak. Munka után otthon pihentünk a sok séta után.  

 

 

  



26.Munkanap 

2017.07.27. (csütörtök) 

 

Időjárás: Hűvös, de napsütéses idő volt egész nap. Napközben hőmérséklet 18°C. 

Késő este lehűlt az idő és esett az eső is. Hőmérséklet körülbelül 13°C.  

A mai napon a munkatársaink kérésére főző napot tartottunk ahol megmutattuk nekik 

a magyar konyha hagyományait, szokásait. Vittünk magunkkal magyar fűszereket így hasonló 

ételt tudtunk készíteni, mint itthon. A menü vaddisznó pörkölt volt főtt krumplival. A disznót 

a nemzeti park egyik vadásza lőtte, mi pedig elkészítettük. Nagyon ízlett nekik az étel. A 

németek sok krumplis ételt fogyasztanak.  

 

 

 

  



27.Munkanap 

2017.07.28. (péntek) 

 

Időjárás: Kissé szeles, hűvös időre ébredtünk. Hőmérséklet körülbelül 15°C.  

A mai napunkat a tengerparton kezdtük az ellenőrzéssel. Később az erdőben is 

körbementünk ellenőrizni utoljára. Elbúcsúztunk ettől a gyönyörű helytől. Mikor vissza 

értünk a telephelyre megebédeltünk és utána átadtuk a mi kis ajándékcsomagunkat a 

munkatársainknak hálaképp, hogy itt lehettünk. A csomagban csupa hagyományos magyar 

termékek voltak, aminek nagyon örültek, főleg a téliszaláminak, amit a németek is nagyon 

szeretnek. Mi is kaptunk egy kis jelképes ajándékot, mi is nagyon örültünk neki. 

Elbúcsúztunk egymástól, leadtuk a bicikliket, amivel dolgozni jártunk és haza vittek minket.  

Otthon elkezdtünk összepakolni és rendet rakni a házban.  

 

 



28.Munkanap 

2017.07.29 (szombat) 

Időjárás: Reggel borongós, esős időre ébredtünk. Hőmérséklet körülbelül 14°C. Ez a 

rossz idő egész nap tartott, később az eső is esett egy kicsit.  

A mai napot Berlinben töltöttük. Rengeteg feladatunk volt. Kaptunk német nyelvi feladatot. 

Térkép alapján kis csoportokban megkerestünk néhány fontos történelmi látnivalót és németül 

írni kellett róluk ismertetőt. Ezeket majd az iskolában német órán be kell mutatnunk. 

Másik feladat a város parkosításának a megfigyelése. Láttuk, hogy nagy park építési munkák 

zajlanak. sok az új füvesített terület, beépített mikoöntözőkkel. Sok a vízfelület. A fasorok 

nagy része Celtis, Platanus, Acer és Fraxinusok adják. Sok fa koronáját szögletesre 

metszették, hogy kisebb legyen a helyigényük, és érdekes formájuk legyen.Megbeszéltük a 

másnapi utazásunkat, megnéztük a menetrendeket a holnapi haza induláshoz. 

  

 

 


