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Indulás Németországba 

2014.08.03 

 
Időjárás: délelőtt nagyon meleg volt Nagykőrösön, de ahogy mentünk a Liszt Ferenc 

repülőtérre úgy hűlt az idő. 

Délelőtt indultunk a Nagykőrösi vasútállomásról a 10:00 órai vonattal Budapestre, a 

repülőtérre Hatvani Ervin tanár úr kísért minket. Az út nagyjából másfél órát vett igénybe, 

ami nagyon kellemesen telt. 

A repülőtéren csomag fel adás közben mondták, hogy a repülő, amivel megyünk, késik 1 

órát. Így nem bírtunk el menni a 13:45-ös járattal, csak 15:00-kor tudtunk elindulni. 

A repülő út nagyon gyorsnak tűnt és hamar megérkeztünk Németországba. Az időjárás akkor 

éppen borult volt és néha még csöpörgött is az eső. 

A berlini repülőtéren szálltunk le ahonnan egyből mentünk a vasútállomásra, hogy időben 

elérjük a csatlakozást. 

A vonatozás közben is esett az eső, a vonatozás kb. 2:30 vett igény be. A végleges helyünket 

23:00 kor tudtuk igénybe venni a szálláson. 

 

 

 



2014.08.04 Hétfő 

Időjárás: reggel mikor fel keltünk kicsit hűvös volt de utána kezdett melegedni az idő. 

Délután fel támadt a szél és kicsit hűvös volt  
Ma reggel fél 7-kor keltünk a csapattal. A reggelit fél 8-kor kezdtük, ami nagyon finom volt. A 

reggeli után nálunk volt tartva a német óra Edda tanárnővel, ami nagyon jó volt. 

Sok új szóval ismerkedtünk meg pl.:  

praktikant: gyakornok,  

mobil: handy, 

 praktikum:  gyakorlat. 

A metróval meg álltunk a Mária templomnál be is mentünk szét nézni nagyon díszes és 

nemes épület volt. 

Edda tanárnő mutatott egy makettot Rostock-roll. 

Utána gyorsan meg ebédeltünk és elmentünk Rostock-ba meg nézni a munkahelyet, aminek 

a neve Alpina ott átbeszéltük a dolgokat, és hogy mikor kell kezdeni.  

A cégnél  társaimmal kaptunk pólókat  meg egy sapkát ami a  cég feliratával van el látva amit 

majd a munka helyünkön kell viselni.   

Haza fele Sanitz-ba már gyalog jöttünk és bementünk a norma áruházba vásárolni meg 

szétnézni, hogy milyen termékek vannak. A vacsorára a tanárunk főzött nekünk paprikás 

krumplit, ami nagyon finom lett,és utána meg írtuk a német házinkat, és  megtanultuk a 

szavakat,a tanulás után megírtam a munka 

naplót.  

 



2014.08.05(Kedd) 
Időjárás: reggel kicsit hűvös idő volt és minden tiszta párás volt. Délelőtt kellemes idő volt 

kicsit fújt a szél. Délután szélcsend volt és melegedett az idő. 

Reggel ma korábban keltünk, mert nem bírtunk aludni, fél 8-kor megreggeliztünk és utána 

megint mentünk németezni. Sok új szóval ismerkedtünk, meg mint pl. 

 das tor: kapu 

 ich can: nem tudni 

 Heute: ma 

 Morgen: holnap 

 Pass out: figyelj oda 

Ma Berni és Timi szállását, és egybe munkahelyét néztük meg, ami SteinHagen-be van. Az 

iskola vezetője körbe mutatta az iskolát ahol a diákok 13 szakma közül válogathatnak. (pl.: 

asztalos, dísznövénykertész, lakatos, hegesztő és még sok más. 

Utána meg át mentünk a kertész részlegbe, rengeteg üvegház volt és ott egyben kollégium 

és elméleti óra tanulásra való hely volt. Az üvegházakba rengeteg virág volt meg dugványok 

előkészítve. Hazafele mikor jöttünk a vonattal Edda meg mutatta a Génbankot ahol kb 5600 

burgonya fajtával foglalkozna. Haza értünk és a Hatvani tanár úr főzött nekünk krumpli pürét 

meg fasírtot, utána meg csináltuk a munkanaplót és meg tanultuk a német házit. 

 

 

 

 



2014.08.06(Szerda) 

Időjárás: Reggel hűvös borult idő volt. de ahogy a nap kelt fel úgy melegedett az idő, de a 

24 fokot nem lépte át. Délutánra kicsit fel támadt a szél. 

Ma reggel ugyan kicsit korábban keltünk, mert el mentünk futni reggeli előtt. Kellett egy kis 

testmozgás az esti vacsora után. 

Reggeli után elmentünk német órára ma sokkal több anyagot vettünk, mint eddig,már a 

mondat összerakás is nagyon jól ment. 

Német óra után Edda és Hatvani tanár úr elmentek Erzsivel és Edinával meg nézni a 

munkahelyet meg a szállást. Mi addig Hejko-val ismételtük a szavakat, amiket eddig vettünk. 

Utána együtt elmentünk megnézni Tomi meg Remi munkahelyért. Mi addig bementünk a 

NORMA áruházba, hogy milyenek az árak meg az áruk, vásároltunk egy pár dolgot.  

Miután haza értünk Ervin tanár úr sütött nekünk csirke combot hozzá rizst meg párolt 

zöldségeket. Mindannyian meg vacsoráztunk és a fiúkkal összeültünk beszélgetni. 

 

 

 

 

 

 



2014.08.07 (csütörtök) 

Időjárás: reggel mikor felkeltünk hűvös volt, de délelőtt remek volt az idő, délutánra 

felmelegedett és kicsit fújt a szél. Estére feltámadt jobban a szél meg eső is esett. 

Reggel mikor felkeltünk 6:00 óra lehetett, elmentünk futni egy kicsit. Miután haza értünk rá 

nem sokkal Hejko már készítette a reggelit. Reggeli után elmentünk németezni újabb 

szavakkal ismerkedtünk meg. 

Mikor beérkeztünk Rostock-ba akkor meg néztünk a szállásunkat ahol az elkövetkezendő 4 

hétben lakni fogunk 10 emeletes volt emeletenként kb. 40 szoba volt. 

Német óra után gyorsan megettük a szendvicseket, amit a tanár úr készített nekünk. És 

utána meg el mentünk a Hansa Sail -re és nagyon sok hajót láttunk.  

A hajóknál által matrózok is.  

Utána meg le mentünk a partra és fürödtünk a víz nagyon hideg volt, de minket nem zavart.  

Fürdés után elindultunk, mert láttuk, hogy nagyon el van borulva az ég nem is jutottunk 

messzire és el is kezdett szakadni az eső, kicsit el is áztunk. 

A vonatot elérve nagyon el kezdett esni az eső. Haza értünk és a tanár úr meg hozzá fogott 

vacsorát főzni mi addig megcsináltuk a házi feladatot meg a munkanaplót és közben 

nagyokat nevettünk az aznapi élményeken. 

 

 

 

 



2014.08.08 (Péntek) 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 

szél. Estefele szélcsend volt. 

Reggel felkeltünk és lementünk reggelizni. Reggeli után átjöttek a fiúk ismételni a szavakat, 

mert nagy dolgozatot irtunk. 

Felmentünk meg írni a dolgozatot és nagyon könnyű volt. Német óra után meg ettük az 

ebédet és utána meg elmentünk Edda tanárnővel a városba.  

Voltunk faiskolában megnéztük a fákat meg a virágokat nagyon szép volt. Utána meg 

elmentünk a helyi általános iskolához meg nézni nagyon szép volt. 

A fociztunk kicsit és utána elmentünk meg nézni egy temetőt ahol Tomi meg a Reni fog 

dolgozni. 

Hazafele meg beugrottunk a NORMA áruházba vásárolni. A tanár úr meg főzte a vacsorát, 

gulyáslevest csinált nagyon finom volt, meghívtuk Eddát meg a Heiko-t át adtuk nekik az 

ajándékot és meg vacsoráztunk.  

 

Vacsora után meg lementünk a tóhoz fürödni nagyon jó volt a víz és az idő is kellemesen 

alakult.  

 

 

 

 

 

 



2014.08.09 (Szombat) 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan fel melegedett az idő. Délután kicsit fújt a 

szél. Estefele szélcsend volt. 

 

Ma reggel felkeltünk és lementünk reggelizni utoljára ettünk ott. Reggeli után össze pakoltuk 

a ruhákat, amit még nem raktunk be. Ki takarítottuk a szobát és az ágyneműt lehúztuk és 

levittük a mosókonyhába. 

 A bepakolás után Hejko segített elvinni a Sanits-i állomásra mindenkit. 

Az állomáson a tanár úr megvette nekünk a jegyeket. A vonaton meg a villamoson nagyon 

sok ember volt a Hansa Sail miatt.  

Megérkeztünk a kollégiumba és kipakoltunk. Utána el mentünk bevásárolni 3 napra, mert 

nincs nyitva vasárnaponként a bolt. Hazaértünk Betti főzöttnekünk nyúl pörköltet nagyon 

finom lett. 

 A vacsora után filmet néztünk és megírtuk a munkanaplót . 

 

 



 

2014.08.10 (Vasárnap) 

 

Időjárás: Délelőtt sütött a nap meleg volt, de kicsit fújt a szél. Délután feltámadt jobban a 
szél és felhős volt így nem volt meleg. Estére lehűlt az idő. 
 

Reggel felkeltem és egyből azzal kezdtem, hogy rendbe raktam a ruháimat. A pakolás után 

átmentem a lányokhoz, hogy megbeszéljük, mit csináljunk ma. 

Utána meg lementünk a partra egész délelőtt ott voltunk nem bírtunk fürödni, mert hideg 

volt a víz, de annak ellenére nagyon jól éreztük magunkat. 

Délután haza értünk és már indultunk is a városba sétálni. Ahogy haza értünk meg néztünk 

egy filmet. A filmnézés után meg csináltuk hétfőre a reggelit meg az ebédet, hogy ne reggel 

keljen vele foglalkozni. Utána meg előkészítettük a munkaruhákat reggelre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.11 (Hétfő) 

 

Időjárás: Reggel mikor fel keltünk nagyon hűvös volt. Délelőtt sütött a nap meleg volt, de 

kicsit fújt a szél. Délután fel támadt jobban a szél és felhős volt, így nem volt meleg. Estére 

lehűlt az idő. 

Reggel a 6:25-re kellet lemenni a villamosmegállóba, onnan busszal mentünk az IGA- parkba 

ahol dolgozni fogunk. 

Birgit meg Nadine, Lars meg mutatta a területet, hogy mekkora és merre kell dolgoznunk. 

Nagyon nagy és nagyon sok fajta növény van legtöbbjei hibridek pl: rozsa fajták, fenyő félék, 

ligusztrumok meg külömböző díszfák, és díszcserjék. 

Utána meg a rózsákat kellet metszeni, az elszáradt virágokat leszedtük és konténerbe 

hordtuk. 

Ebédszünetben próbáltunk beszélgetni velük szótárból meg füzetből raktuk össze a 

mondatokat, de meg értették. 

Haza értünk meg csináltuk a munkanaplót. 

 

 

 

 

 

 



2014.08.12 (Kedd) 

 

Időjárás: Hűvös volt reggel. Délelőttre felmelegedett az idő. Délutánra feltámadt a szél és 

nem volt olyan meleg. Estére kellemes lett az idő. 

Reggel a buszmegállóba kellet menni, mert oda jött Birgit is, mert busszal mentünk a 

munkaterületre. 

Ma Lars-sal dolgoztunk. A fa közöket meg körülötte ki kellet gyomlálni a gyomnövényektől. 

A gyomnövényeket egy nagy kupacba gyűjtöttük és utána meg Lars a kocsira feldobálta, amit 

majd a konténerbe öntött ki.  

Miután végeztünk ott, átmentünk a másik részébe az IGA-parknak és ott az utat kellet 

kigyomlálni ahol a gép nem bírta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.13(Szerda) 

 

Időjárás: Hajnalban hideg volt és kicsit fújt a szél. Délelőtt kicsit abba hagyta a szél a fújást 

és ki sütött a nap. Estére megint le hűlt az idő. 

Reggel felkeltünk és a 6:35-ös busszal mentünk dolgozni. Ma a rózsákat kellet metszeni. 

A rózsákat le kellet metszeni, az elszáradt virágoktól meg az elhervadt fejektől. Így 

elősegítettük a második virágzásban. Rengetek, rózsa hibrid van.  

A gyomnövényeket egy nagy kupacba és utána meg Lars kocsijára feldobáltuk, amit majd a 

konténerbe öntöttek ki. 

Ebédidőben kicsit szétnéztem nagyon sok fajta növény van pl.: ligustrum rózsák,fenyőfélék, 

dália, penizétum, villozum . 

A munkát fél 5 kor hagytuk abba és pont el kezdett esni az eső. 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.14 (Csütörtök) 

 

Időjárás: Hajnalban hideg volt és kicsit fújt a szél. Délelőtt kicsit abba hagyta a szél fújást 

és ki sütött a nap. Estére megint le hűlt az idő. 

Befejeztük a metszést, amit tegnap elkezdtünk délelőttre végeztünk is vele, addig a lányok 

meg gyomtalanítottak a rózsák között.  

Megebédeltünk, pihentünk egy kicsit és mi is el kezdtünk gyomtalanítani, nagyon el volt 

hanyagolva és igy sok gyomnövény volt. 

Hamar végeztünk vele, pihentünk egy kicsit és elindultunk, ledobálni a konténerbe a gyomot.  

Utána meg átmentünk a másik részébe a parknak és ott a minilendet gyomtalanítottuk, 

metszettük sok kis ház volt ott majd nem minden városból volt egy épület. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.15(Péntek) 
 

Időjárás: Reggel nagyon jó idő volt. Délelőtt fújt a szél és hideg volt, de közben meg 
nagyon meleg a nap miatt. Délután kicsit esett az eső és feltámadt a szél  

A  minilendet gyomtalanítottuk és metszettük, meg ápoltuk. 

Nadine sövényvágóval levágta az elszáradt virágokat, hogy gyorsabban haladjon a munka én 
meg addig összehúztam a levágott növényt.  

Utána meg megebédeltünk, pihengettünk egy kicsit, mert nagyon elfáradtunk. 

Birgit készített rólunk fotót és megmutatta a fotókat a kameráján, nagyon sok képe volt és 
voltak közöttük magyar gyakorlatosok is. 

Délután mindent meg csináltunk a minilendben teljesen rendbe raktuk, kigazoltunk és el is 
hordtuk a gyomokat, 4 órára végeztünk mindennel és abba is hagytuk a munkát.  

Mikor elindultunk hazafele el kezdett esni az eső is.  

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.16(Szombat) 
 

Időjárás: Reggel kicsit hűvös volt és fújt a szél is. Délelőtt a nap is kisütött, de nem volt 
meleg a hideg szél fújás miatt. Délutánra kicsit fel melegedett az idő. 

Reggel a megszokott időben keltem, mert nem bírtam aludni. A többiekkel meg beszéltük, 
hogy délelőtt filmet nézünk, 3 filmet néztünk meg.  

Utána a Betti megfőzött nekünk, nagyon finom lett a csirkepörkölt. 

Délután kicsit itthon voltunk és még pihentünk, utána meg elmentünk a tengerpartra. A 
parttól hazafele bementünk a városba nézelődni, de annyira fújt a szél, hogy inkább haza 
jöttünk. 

Nagyon gyorsan eltelt a szombat délután és alig bírtunk valamit csinálni, így este megint 
megnéztünk egy filmet. A filmezés után megírtam a munkanaplót, hogy ne legyen el 
maradásom.   

 

 

 

 



2014.08.17(Vasárnap) 

 

Időjárás: Reggel jó idő volt, de fújt a szél. Délután kicsit abba hagyta a szél fújást és ki 

sütött a nap. Estére megint le hűlt az idő. 

 

Reggel korán keltünk és el kezdtük csinálni a szendvicseket egész napra, mert kirándulni 

mentünk az állatkertbe. Villamossal mentünk a kis piacig és onnan tovább a busz vitt az 

állatkertbe. 

A tanár úr megvette a jegyeket és adott térképet, megbeszéltük, hogy mikor találkozunk a 

kijáratnál. Mindenki elindult nézelődni. 

Nagyon nagy volt és sok fajta állat lakott az állatkertben pl: pelikán, strucc, gólya, oroszlán, 

hiúz meg stb. Olyan állatokat is láttunk, amelyek a magyarországi állatkertben nem 

találhatóak meg. 

Délután haza értünk, és megint el kezdtük a szendvicseket gyártani, a holnapi munkába igy 

korábban le is kellet feküdni, hogy kibírjuk magunkat pihenni. 

 

 

 

 

 

 



2104.08.18(Hétfő) 

Időjárás: Délelőtt kicsit abba hagyta a szél fújást és ki sütött a nap. Estére megint le hült az 

idő. 

Reggel a megszokott időben keltünk. A 6:35-ös busszal indultuk. Reggel Nadi meg Birgit 

elvitték a két lányt máshova dolgozni.  

A minilendet gyomtalanítottuk továbbra is, de most már nem volt annyi gyom benne, mint 

eddig. 

Nagyon sokat megbírtunk csinálni, a rózsákat megint meg kellet metszeni kb. 20cm-re vágtuk 

vissza őket. 

Voltak olyan virágok is benne, amiket teljesen a tövéig le kellet vágni. A gyomokat ugyan úgy 

a konténerhez vittük, délelőtt nem nagyon haladt a munka, mert az eső 10 percenként el 

kezdett szakadni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.19(Kedd) 

 

Időjárás: Reggel nagyon fújt a szél és hideg volt. Délelőttre ki sütött a nap, de a szél nem 

hagyta abba a fújást. 

 

A mai napon bebírtuk fejezni a minilandet délelőttre nem sok munka volt már, csak 9 ágyást 

kellet kigyomtalanítani és megmetszeni. Ezekben az ágyásokban csak piros és fehér színű 

rózsa volt. 

A rózsákat kb. 20 cm-re vágtuk le a gyomokat ugyan úgy a kocsira hordtuk. A rózsák 3-as 

kötésben voltak ültetve. 

Megebédeltünk és a többiek is megérkeztek, így átmentünk a következő területre, ott csak 

rózsák voltak, amiket ugyan úgy meg kellet metszeni, azok is kötésben voltak ültetve ezeket 

nem nagyon metszettük meg, csak az elszáradt virágokat vettük le róluk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.20(Szerda) 

 

Időjárás: Reggel nagyon hideg volt és nagyon fujt a Széll Délután is fujt a szél nem hagyta 

abba  

Reggel a meg szokott időben keltünk, de nem éreztem magam valami jól, de ugyanúgy 

elmentem dolgozni. 

Délutánra viszont rosszabbul lettem és a 13:04-es villamossal indultunk a lányokkal az 

orvoshoz, hogy kivizsgáljon engem, azt mondta, hogy a mai napon maradjak otthon és 

pihenjek. 

Délután, ahogy haza értünk le is feküdtem aludni, mert nem éreztem valami jól magamat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2014.08.21(Csütörtök) 

 

Időjárás: Hűvös volt reggel. Délelőttre fel melegedett az idő. Délutánra feltámadt a szél és 
nem volt olyan meleg. Estére kellemes lett az idő. 

Reggel elindultam az IGA-parkba a többiekkel, sokkal jobban éreztem magam, mint tegnap. 

Nagyon jót tett a pihenés, valószínű, hogy valamivel elrontottam a gyomromat. 

Nagyon jól telt a nap a dolgozók is mondták, hogy ne erőltessem meg magamat, így csak 

könnyebb dolgokat csináltam. 

Ahogy végeztünk a munkával, a lányokkal bevásároltunk a vacsorához és filmeztünk este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014.08.22(Péntek) 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 
szél. Estefele szélcsend volt. 

Ma is az Iga-Parkban dolgoztunk, egyre jobban éreztem magamat, ma már nem csak könnyű 

munkákat bíztak rám. 

 Délutánra viszont elfáradtam elég rendesen. 

Délután bementünk Rostock-ba szétnézni és vásároltunk ajándékokat otthonra a családnak 

és a barátoknak. 

4 óra után értünk haza , ezután ettünk , ittunk és örültünk hogy ma már úgy kell lefeküdnünk 

hogy nem kell holnap menni dolgozni ! 

Ezután megírtam a munkanaplót és lefeküdtem aludni ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014.08.23(Szombat) 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután fújt a szél. 

Estefele a szél abba hagyta a fújást és szélcsend volt  

Reggel később keltünk, mint szoktunk. Reggeliztünk és megbeszéltünk a többiekkel, hogy 

délután lemegyünk a tengerpartra.  

Le is mentünk és éppen fociztak és azt néztünk nagyon jó volt. Elindultunk hazafelé és 

közben szétnéztünk még a városban ahol nem voltunk. Ahogy haza értünk, elmentünk 

bevásárolni a hétvégére meg a hétfői munkakezdésre. 

 

 

 

 



 

 

 

2014.08.24(Vasárnap) 

Időjárás: Reggel nagyon jó idő volt. Délelőtt fújt a szél és hűvösebb volt, de közben meg 
nagyon meleg a nap miatt. Délután kicsit esett az eső és feltámadt a szél. 

 

Reggel korán keltem, mert nem bírtam aludni. Délelőtt lementem internetezni és beszélgettem az 

ismerőseimmel. 

Ahogy haza értünk megnéztünk egy filmet.  

A filmnézés után megcsináltuk hétfőre a reggelit meg az ebédet, hogy ne reggel keljen vele 

foglalkozni és tovább tudjunk aludni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2014.08.25(Hétfő) 

Időjárás: Reggel nagyon hideg volt és nagyon fújt a szél. Délután is fújt a szél, és nem is állt 

el egészen estig. 
Reggel kicsit elaludtunk, de szerencsére elbírtuk érni a buszt. Mikor be értünk Nadine 

szétosztotta a csapatot. 

A lányokkal lementünk a kikötőhöz kapálni a gyomokat, meg az erdőben az út mellet ahol a 

gép nem bírta ki vágni a gyomot.  

Miután ezzel végeztünk vissza mentünk és metszettük a többiekkel a rózsákat. 

Munka után haza értünk és egyből megírtam a munkanaplót hogy mindent le bírjak írni, amit 

aznap csináltunk. Napló írás után meg elmentünk bevásárolni másnapra. 

 

 

 

 



 

 

2014.08.26(Kedd) 
Időjárás :Reggel nagyon fújt a szél, és hűvös idő volt . Délelőtt kicsit fel melegedett az idő 

de a szél nem csitult. Délutánra a szél lecsillapodott kicsit   

 

Reggel a megszokott időben indultunk a munkába. Mikor megérkeztünk Nadine mondta, 

hogy üljek be az autóba és elmentünk a kukákat kiüríteni. 

Utána neki kezdtünk a rózsák metszésének és a közök kigazolásának.  A mai napon végeztünk 

az összes rózsa metszésével.  A rózsákat kb. 20-30 cm-es magasságban vágtuk vissza amelyek 

kb. 60cm*60cm távolságra volt egymástól. 

Utána elmentünk az IGA-Park másik részére Máikkal kapálni az út szélét, amit a gép nem bírt 

kivágni. A mai napon kaptunk 2 új munkatársat, Krisztofert meg Lacit, akik Vácról érkeztek, 

de csak 2 hétig voltak itt. 

 

 

Munka után segítettünk neki, megmutattuk a boltokat, és hogy mit hol lehet olcsón venni. 

Miután haza értünk megírtuk a munkanaplót és elkészítettük a holnapi szendvicset és utána 

meg elmentünk a városba nézelődni. 

 

 

 



 

2014.08.27(Szerda) 
 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 
szél. Estefele szél csend volt. 

 

A mai napon mikor meg érkeztünk a munkahelyre Máik meg egy munkatársa már ott vártak 

minket a kapunál. Kiadták nekünk az aznapi munkákat és elindultunk megcsinálni azokat. 

A kikötőt kellet kigyomtalanítani, mert a munkagép nem bírt oda lemenni és már nagyon 

gyomos volt,utána bementünk egy erdőbe ahol folytattuk a gyomtalanítás az út mellet, ahol 

a gép nem vágta ki a gyomot. 

Miután ott végeztünk visszamentünk a kikötőhöz és a kis házak között is megkapáltuk és az 

utat is befejeztük. Miután végeztünk visszamentünk a többiekhez és segítettünk nekik. 

Ahogy haza értünk egyből megírtuk a munkanaplót és elkészítettük a szendvicseket. Utána 

meg elkísértük a 2 új gyereket a tengerpartra, mert nem tudták, hogy hogyan kell le menni.       

 

 

 

 



2014.08.28(Csütörtök) 

 
Időjárás: Reggel hideg volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 

szél. Estefele szél csend volt. 

 
Reggel mikor indultunk munkába nagyon hideg volt. Amikor megérkeztünk Maik megint várt 

minket, hogy kiadja aznapra a munkát. 

Padot kellet elpakolnunk, mert nagyon gyomos volt és nem fért oda a munkagép, utána meg 

a járda mellet kellet kigyomtalanítani. 

Miután ezzel végeztünk a bejárat mellet levő bokrot kellet megmetszeni és kigyomtalanítani. 

Itt nem is voltunk sokáig. Visszamentünk a kikötőbe és a fák körül is kigyomtalanítottunk.  

Mikor végeztünk visszamentünk a fiúkhoz dolgozni, ott a sövény közül kellet kihúzogatni a 

gyomokat utána meg az évelő ágyást raktuk rendbe. 

 

 

 

 

 



2014.08.29(Péntek) 
Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 

szél. Estefele szél csend volt. 

 

Reggel nagyon kellemes meleg szél fújt, de napközbe egyszer esett az eső, utána meg borús 

volt az idő egész nap.  

7-kor elkezdtünk dolgozni. Strauchrose Centenaire de Louders és a Rosa ceutifolia muscosa 

Nuits de Young Moosrose fajta rózsákat metszettünk.  

Volt, amelyiket teljesen lekellett vágni és volt, amelyiket csak 30-40 cm –re kellett 

lemetszeni. Fél 10-kor megreggeliztünk és 10-kor folytattuk a munkát.  A rózsákat 

metszettük tovább. Ebéd után is még ezeket a rózsákat metszettük. 4 kor mehettünk haza. 

 

 

 

 

 

 



2014. 08.30. Szombat 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 

szél. Estefele szélcsend volt. 

 

 Fél 8 körül felkeltünk , ekkor bejött Éva néni is hozzánk, hogy szóljon 9-re legyünk lent a 

földszinten.9-kor elindultunk a villamoshoz, 20 perc utazás után leszálltunk és sétáltuk 5 

percet, és már meg is érkeztünk a Magyar és Német estre.  

Elsőnek Edda Henze kezdte a beszédet, ezt követően még 3-an tartottak kisebb előadást . 

Délbe gulyásleves volt az ebéd zsemlében, amit Turi Tibor tanár úr készített el.3-kor 

elkezdődtek a prezentációk .  

Mi a kertészek a Begonia Semplenflorenset mutattuk be . A legvégén egy német gyakornok 

volt aki Magyarországon volt gyakorlaton, pék-cukrászként . Ezután kihívták a mi pékeinket , 

sorba állás után kaptak oklevelet és egy szerencsehozó követ amit ráfűztek egy német színes 

nyakláncra .  

Ezután minket, kertészeket is kihívtak mi is sorba álltunk, kaptunk oklevelet, piros baseball 

sapkát, meg egy kitűzőt! Megköszönték, hogy itt voltunk. Ezek után voltak még programok 

táncház meg egyebek, de mi már előbb eljöttünk, mert fáradtak voltunk.  

 

 



2014.08.31(Vasárnap) 

 

Időjárás: Hűvös volt reggel. Délelőttre felmelegedett az idő . Délutánra  feltámadt a szél és 

nem volt olyan meleg . Estére kellemes idő lett. 

 

Egésznap nagyon kellemes időnk volt. Ezen a napon jó volt kimenni a szabadba, mert se 

meleg nem volt se hideg.  

Ma már úgy keltünk fel végre, hogy egésznap pihenhetünk. Reggel 10 körül ébredtünk fel és 

azután megreggeliztünk . Kitakarítottunk , főztünk , beszélgettünk . Később elmentünk a 

városba szétnézni . 

 

Este értünk haza, megvacsoráztunk, Lefürödtünk, beszélgettünk és aludtunk. 

 

 

 

 



2014.09.01(Hétfő) 
 

Időjárás: Délelőtt nagyon meleg volt, de délutánra már lehűlt az idő. 

Ma reggel 7 órakor kezdtük a munkát. Folytattuk a rózsák metszését. Ezután a 30-40 cm-es 

sövényeket kellet ápolgatni, úgy hogy a kilógó fűszálakat ki kellet szedni.  

Fél 10-kor megreggeliztünk és az eső is el kezdett esni. De nem sokáig esett, mert olyan 10 

óra körül már el is állt. Ezután gyomtalanítottunk a sok fajta és nagyon szép virágok között. 

Ezután a 2 m-es sövények közötti virágokat gyomtalanítottuk.   

 

Fél 1 kor kezdtük az ebédet és nagyon jó volt a hangulat egész nap. Betti és én már most 

szomorúak vagyunk, hogy szombaton megyünk vissza Magyarországra. 

 4 órakor abba hagytuk a munkát és mentünk haza. Lefürödtünk és megírtuk a munkanaplót 

és utána meg elmentünk a boltba.  

 

 

 

 

 



2014. Szeptember 2. Kedd 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 
szél. Estefele szélcsend volt. 

  

7 kor elkezdtük a munkát és ott folytattuk ahol abba hagytuk tegnap.  Nadine és Birgit az 

autóval elmentek máshova dolgozni. Levágtuk a növények elszáradt szárát és összeszedtük 

az oda hullott fadarabokat is. 

 Átmentünk az IGA-park másik részébe. A minilen-be kb. 2 hete voltunk ott utoljára. Azóta 

sok kis gyom kinőtt, de viszont volt olyan rész is ahol egyáltalán nem volt gyom. Gereblyével 

ki szépítettük és olyan volt mintha most csináltuk volna meg. 

Ezután átmentünk megreggelizni és már Nadine és Birgit is megérkezett.Reggeli után 

megkezdtük ismét a munkálatokat. Fél 1-kor megálltunk ebédelni, 4 óráig folytattuk a 

munkát. Amikor haza értünk elmentünk a plázába meg a boltba is. 

Megcsináltuk a szendvicseket és utána megírtam a munkanaplót. 

 

 



2014.09.03(Szerda) 

 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fjt a 
szél. Estefele szélcsend volt. 

 
Ma reggel 6:30-kor felszálltunk a buszra és 7 órakor elkezdtük a munkát. 

 Fél óra elteltével a 4 fiút elvitte Maik máshova dolgozni. Így csak mi lányok maradtunk 

Nadine, Birgit és Doreen. A gyomtalanítóbot segítségével gyomtalanítottunk. 

 Fél 10-kor meg reggeliztünk. 10-kor folytattuk a munkát. 

 A befejezett területet a 3 ágú gereblyével Doreen elegyengette, fél 1 kor megebédeltünk, 

1kor folytattuk a gyomtalanítást. 4 kor befejeztük a munkát és a 4 óra 15-ös busszal 

elmentünk haza. Lefürödtünk hajat mostunk és ez után pihentünk egy nagyot.   

     

 



2014.09.04(Csütörtök) 

 

Időjárás: Reggel hűvös volt, de nagyon gyorsan felmelegedett az idő. Délután kicsit fújt a 
szél. Estefele szélcsend volt. 

 

Reggel a megszokott időben mentünk a munkába. A fiúk ma sem voltak velünk így ismét csak 

mi lányok dolgoztunk együtt. Fél 10 kor megálltunk ebédelni 11ig folytattuk a gyomtalanítást 

lazítóbot segítségével, fél 1 kor meg ebédeltünk és már 1 kor kezdtük.  

A munka közben sok dolgozóval meg ismerkedtünk. Flórian 14 órakor meg látogatott minket, 

de hamar el is ment. Ez után nagy sárga szirmú leveleket kellett le vágni derékmagasságig.  

4 kor befejeztük a munkát és hosszas ölelkezés után elköszöntünk, de azért volt rossz, mert 

tudtuk, hogy holnap lesz az utolsó napunk. Miután haza értünk megfürödtünk és megírtuk a 

munkanaplót.  

 

 

 



2014.09.05(Péntek) 

 

 

Időjárás: Délelőtt sütött a nap meleg volt. Délután feltámadt jobban a szél és felhős volt 
így nem volt meleg. Estére lehűlt az idő. 

 

Hát el érkezett az utolsó nap. A fiúk ma is elmentek Maik-al máshova dolgozni. Ők az IGA-
park másik végén dolgoztak közel a tengerparthoz. Mi ugyanott és ugyanúgy kezdtük el a 
munkát ahol abba hagytuk tegnap.  

Fél 10 kor megreggeliztünk és 11 kor már kezdtük is a munkát. A gyomtalanítóbot 
segítségével kiszedtük a különféle virágok közül a gyomokat. Egy-két virág nagyon magas volt 
2-2.5 m magas is lehetett közöttük, de ezeket a magas virágokat nem kellet le vágnunk. 

 Ez után át mentünk az IGA-park másik oldalára ahol az út mellet kellet gyomtalanítani. Ez 
után beültünk az autóba és elvittek minket oda ahol a fiúk dolgoztak.  

Ott volt az összes ALPINA dolgozó, csináltak nekünk egy grill partit. Míg sütötték a húsokat 
addig Birgitt-el elmentünk és mutatott sok szép látnivalót. Miután visszamentünk már meg is 
volt terítve.  

Nagyon finom volt a hús, meg a virsli és a steak is. Ez után kijött hozzánk a nagy főnök 
elbúcsúzni. Flórian egész végig ott volt velünk, és a végén átadta nekünk az ajándékokat. Ma 
egy kicsit hamarabb elengedtek minket. Miután haza értünk a maradék dolgainkat 
összepakoltuk és készülődtünk a holnapi utazásra.    

 

 



2014.09.06(Szombat) 

 
Időjárás: Hajnalban hideg volt és kicsit fújt a szél. Délelőtt kicsit abba hagyta a szél fújást 

és ki sütött a nap. Estére megint lehűlt az idő. 

 

Reggel 7 óra körül keltünk, mert nem tudtuk biztosan hogy mikor indulunk, mert a vonatok 

sztrájkoltak.  

Mielőtt elindultunk lefele még egyszer át néztük a cuccunkat, hogy mindent elraktunke 

kitakarítottuk a szobát és levittük a csomagunkat, hogy biztos,  hogy bele essen ebbe a 20 kg-

os határba.   

Éva néni tanárnő mondta, hogy taxival kell menni Berlinbe a repülőtérre, mert a vonatok 

sztrájkolnak, és nem biztos, hogy időben odaértünk volna. Így taxival mentünk, ami 2 órás 

utat vett igénybe.  

A repülőtérre érve elmentünk leadni a csomagunkat és beálltunk a sorba, nem is kellett 

sokáig várakoznunk. 

A repülés 2 órát vett igénybe miután haza értünk a Liszt Ferenc repülőtérre felvettük a 

csomagokat, és elbúcsúztunk egymástól. 

 


