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Előkészületek.  

Fél  évvel  a  kiutazás  előtt  ismerős  révén  felvettem  a  kapcsolatot  a  faiskola  üzemeltetőjével,  

aki  készségesen  biztosított  arról,  hogy  van  számomra  hely  gyakornokként  a  faiskolájukban.  A  

kiutazás  előtt  még  e-‐mailben  egyeztettük  a  részleteket  és  a  feltételeket  a  munkakezdésről.  A  

szállást  és  étkezést  nem  tudták  biztosítani,  viszont  gyakornoki  fizetést  igen,  ami  500  euró  

havonta.  Ez  az  összeg  növelhető  a  túlórák  vállalásával.    A  időjárás  miatt  csak  áprilisban  

kezdődött  a  munka  de  révén,  hogy  egyelőre  nem  volt  fix  szállásom  egy  héttel  előtte  

kiutaztam  megfelelő  szállást  keresni.  

  

Kiutazás  

  Az  utat  busszal  tettem  meg  a  Budapest-‐Bécs-‐Klagenfurt  útvonalon.  A  jegyeket  előre  

interneten  keresztül  váltottam  meg,  hogy  biztosan  legyen  helyem.  Az  út  körülbelül  7  óra  

volt.  A  jegyek  ára  összesen  kb.  10  000  forint  volt.    Klagenfurtban  márt  várt  az  ismerősöm,  

akinél  pár  napig  megszálltam,  míg  saját  szállást  nem  találtam.  

  

Szállás  

Ausztriában  csak  az  vállalhat  legális  munkát,  aki  a  helyi  hivataloknál  legális  tartózkodási  

hellyel  rendelkezik.  Az  albérlet  árak  nem  alacsonyak,  Klagenfurtban  500  euro  havi  bérleti  díj  

alatt  nem  is  nagyon  lehet  találni  lakást,  nem  beszélve  a  kaucióról,  ami  általában  a  

többszöröse  a  bérleti  díjnak.  Én  a  faiskolától  kb.  2  km-‐re  lévő  faluban  béreltem  ki  egy  szobát  

170  euróért  egy  vendégházban  Wölfnitzben.    A  vendégházban  volt  lehetőség  napi  7  euróért  

menüt  rendelni,  ami  az  ottani  árakhoz  képest  alacsony  összeg  egy  reggeliért  és  egy  ebédért,  

viszont  a  WC  és  a  fürdő  a  folyosón  volt.  Én  anyagi  megfontolásból  inkább  az  önellátást  

választottam.  Egy  hónappal  később  az  ismerősöm,  aki  szintén  a  faiskolában  dolgozott  

hazautazott  Magyarországra  így  szabaddá  vált  az  a  lakás  amelyet  ő  bérelt  nagyjából  egy  

utcányira  a  vendégháztól.    A  bérleti  díja  ennek  a  lakásnak  200  euró  volt,  de  itt  már  zuhanyzó  

konyha  és  wc  és  kert  is  tartozott  a  lakáshoz.  A  háziak  nagyon  kedvesek  voltak.    
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A  cégről.  

A  cégnek  két  telephelye  van  egymástól  kb.  4  km-‐re  ugyanabban  a  faluban  Emmersdorfban.  A  

felső  telephely  egy  hegy  tetején  volt  kb  4-‐500  méteren,  ahol  főként  évelő  lágyszárúak  

termesztésével  foglalkoznak.  A  felső  telephely  érdekessége,  hogy  itt  található  Ausztria  

legazdagabb  Iris  és  Hemerocallis  gyűjteménye.  A  felső  terület  kb.  6-‐7  hektár  összesen  melyen  

parcellákra  osztva  találhatóak  a  növények  szabadföldben.  Itt  található  még  egy  nagyjából  

300  négyzetméteres  üvegház  is  ahol  kitermelt  növényeket  cserepezik.    Az  alsó  telephelyen  

főként  fás  szárú  örökzöldekkel  lombhullatókkal  cserjékkel  és  gyümölcstermő  növényekkel  

foglalkoznak.  Itt  tulajdonképpeni  termesztés  nem  folyik.  A  növényeket  termelőktől  

vásárolják  majd  tovább  nevelés  után  vagy  anélkül  értékesítik.  A  növények  nagy  részét  

szabadföldben  nevelik  kisebb  részét  pedig  konténerekben  (kb.  70-‐30  százalékos  arányban).  A  

növények  vízellátására  esőztető  és  mikro  öntözést  alkalmaznak.  Az  értékesítésen  és  

lágyszárúak  termesztésén  kívül  kertépítéssel  és  fenntartással  is  foglalkoznak.  A  faiskola  kb.  

14-‐5  dolgozót  foglalkoztat  folyamatosan.  Nagyon  sok  a  környékbeli  kertészeti  szakiskolákból  

érkező  gyakornok  is  így  egész  fiatalos  a  légkör  a  munkásokat  tekintve.    

Munka  a  faiskolában.  

A  munka  rendje  hétfőtől  péntekig  reggel  fél  8-‐tól  délután  5-‐ig  tart.  A  kezdés  és  a  végzés  

időpontja  nyáron  a  forró  napokon/heteken  egy-‐fél  órával  csúszhat  így  a  heti  minimum  

munkaidő  40  óra.  Alkalmanként,  ha  szükség  van  rá  hét  közben  tovább  is  lehet  maradni,  

illetve  kötelezően  ajánlott  módon  egy  hónapba  két  szombaton  8-‐tól  1-‐ig  is  szükséges  

dolgozni.  A  túlórák  természetesen  minden  esetben  kifizetésre  kerülnek  magasabb  óradíjjal  

(7-‐9  euro).  Napközben  a  faiskolában  dolgozóknak  összesen  1,5  óra  szünet  áll  

rendelkezésükre,  míg  az  aktuális  kertépítős  brigádoknak  1  óra  ebben  az  esetben  

természetesen  a  munkát  egy  fél  órával  korábban  zárhatják.  Mind  az  alsó  mind  a  felső  

telephelyen  a  főbb  faiskolai  munkák  a  gyomlálás  (főként  kézzel,  esetenként  gyomirtóval),  

cserepezés,  metszés,  pakolás,  öntözés,  terület  karbantartása  (fűnyírás,  takarítás),  

szerszámok  javítása  (törött  szerszámok,  elromlott  gépek,  öntözőrendszer  stb.),  

növényvédelmi  munkák  (permetezés  háti  permetezővel,  gyomirtás).  Azt,  hogy  éppen  kire  

van  szükség  a  kertépítési,  fenntartási  munkáknál  a  vezetőség  határozza  meg,  és  általában  

reggel  derül  ki  a  munka  megkezdése  előtt.  Mindent  összevetve  a  cég  a  jelenlegi  faiskolai  
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technológiával  elmaradottságot  mutat  és  mint  családi  vállalkozás  működik,  a  fő  jövedelem  

forrásuk  a  kertépítés.  
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Szabadidő  

Ha  az  idő  és  energia  engedi  érdemes  körülnézni  Klagenfurtban  és  a  Wörti-‐tó  környékén.  A  

legalkalmasabb  eszköz  erre  a  bicikli,  mivel  Klagenfurt  és  környéke  jól  kiépített  bicikli  

úthálózattal  rendelkezik.  Én  egy  kölcsön  kapott  biciklivel  jártam  munkába  is  és  a  környéken  

is.  A  városban  minden  megtalálható,  ami  a  kulturális  étvágy  kielégítésére  szolgál  mozi,  
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múzeum,  színház,  állandó  kiállítások,  bolhapiacok,  cirkusz  -‐  igaz  az  árak  azért  jóval  

magasabbak,  mint  itthon.  A  tóról  is  érdemes  említést  tenni,  mivel  nyáron  kiválóan  alkalmas  

strandolásra.  A  víz  kb.  24-‐5  fokra  is  felmelegszik,  nagyon  tiszta  és  a  strandok  is  szépen  

gondozottak  és  infrastrukturáltak.  Egy  egész  napos  strandbelépő  a  fő  strandon  kb.  10-‐15  

euro  körül  van.  Ha  az  ember  teheti  érdemes  körbejárni  a  tavat  biciklivel  vagy  autóval.  

                                Wörti-‐tó                 Maria  Wörth  kápolna  és  a  tó    

  


