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Erasmus  Szakmai  gyakorlatról  szóló  beszámoló  

A  szakmai  gyakorlatomat  a  németországi  Erfurt  városához  tartozó  Mittelhausenben  töltöttem  2009.  
július  6.-‐tól  2009.  október  16.-‐ig.  Mittelhausenben  több  dísznövényekkel  foglalkozócég  is  van.  
Mindegyik  cég  más-‐más  növény  foglalkozott.  A  Palinske  Zierpflanzen  Mittelhausen  (PZM)  főleg  
cserepes  krizantémokat  (kis  és  nagyvirágú),  többféle  színű  mikulásvirágokat  és  árvácskákat  
termesztettek  mialatt  ott  tartózkodtam.  

Megérkezésünkkor  elfoglaltuk  a  szállást,  ami  az  ottani  főiskola  kollégiuma  volt.  A  kollégium  jó  helyen  
fekszik,  közel  van  hozzá  nagy  bevásárlóközpont  (3-‐4  villamosmegállónyira)  és  a  központ  és  a  
pályaudvar  is  3-‐4  megállóra  található.  A  szállás  az  1970-‐es  években  épült,  igazi  szocialista  vonásokat  
tükröz.  A  szoba  egy  előtérből  és  a  hálószobából  áll,  valamint  a  szobához  tartozik  egy  zuhanyzó  is  
mosdóval  és  WC-‐vel.  A  konyha  a  folyosón  található,  tehát  a  többi  lakóval  közösen  használtuk.  

A  szoba  berendezése  nem  volt  rossz,  az  előtérben  a  beépített  szekrények  megfelelően  nagyon  voltak,  
tehát  elfértek  benne  3,5  hónap  holmijai.  A  zuhanyzó  lejtése  nem  volt  megfelelő,  így  mindig  megállt  
valamennyire  a  víz  a  tálcában.  A  konyhában  abszolút  látszott  a  felújítás  hiánya.    Az  egész  folyosóra  3  
régi  hűtő  jutott.  Ezen  kívül  egy  tűzhely,  egy  mosogató  és  szekrények  voltak  még  a  konyhában.  A  
tűzhelyet  próbálgatás  során  sikerült  megtudni,  hogy  működik.  A  sütő  része  is  kísérletezésre  szorult.  
Amire  szükség  lett  volna  az  egy  mikrohullámú  sűtő  és  egy  vízforraló.  Valamint  fontos,  hogy  
edényeket  és  az  ehhez  szükséges  használati  tárgyakat  a  kiutazó  magával  vigye  vagy  ott  lehetőség  
nyílik  ezek  beszerzésére  is  (IKEA).  

A  közelben  van  több  kisebb  bolt,  köztük  biobolt  is.  A  központban  két  hosszú  bevásárló  utca  van  a  
villamosvonalak  mentén,  tehát  a  megközelítésük  nagyon  jó.  10  perc  sétára  található  egy  stadion,  ahol  
focimeccseket  szoktak  tartania  közeli  városok  között.  1  villamosmegállónyira  található  egy  uszoda.  

Sok  jó  beülős  hely  is  van  a  környéken:  Itt  elsősorban  a  sörözőkre  gondolok.  Kb  3  Euróért  kapható  1  
korsó  sör,  ami  0,6-‐0,8  Euró  körül  van  a  bevásárlócentrumban.  

Valamint  szórakozóhely  is  van  a  városban  (Musik  Park),  a  pályaudvar  szomszédságában.  Itt  több  
tánctér  is  található.  

Aki  a  kultúrát  részesíti  előnyben,  annak  sok  templom  megtekintésére  van  lehetősége.  Köztük  az  egyik  
legszebb  a  Dóm.  Valamint  érdemes  felmenni  az  ottani  Citadellára  is,  szép  a  kilátás  fentről  a  városra.  
Ha  a  városban  sétál  valaki,  akkor  biztos,  hogy  felfedez  pár  templomot  a  séta  során.  

Internetezésre  is  volt  lehetőség  kétféleképpen.  Egyrészt  internet  café  van  a  közelben,  ahol  
fénymásolni,  nyomtatni  is  lehetett  (pl:  vonatjegyet,  amit  online  rendeltem).  Másrészt  az  O2-‐ben  egy  
internet  sticket  lehetett  vásárolni  és  havonta  kellett  feltölteni  15-‐20  Euróval.  

A  közlekedés  a  városban  jól  megoldott.  Volt  szerencsém  villamossal  és  busszal  is  közlekedni.  
Mindkettő  tiszta  volt  (minden  este  takarítás  volt,  ahogy  hallottam).  Legnagyobb  előnye,  hogy  minden  
járat  pontosan  indul.  Ami  munkába  menet  elég  fontos  szempont.  A  buszon  mindig  elkérték  a  
bérletet,  anélkül  nem  lehetett  felszállni.  

Kertészeti  szempontból  jó  programokat  kínálhat  az  EGA  Park,  ahol  a  nyár  végén  kertészeti  kiállítást  is  
tartottak.  Nagy  területen,  szép  környezetben  került  megrendezésre.  Sok  környéki  kertészeti  cég,  
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faiskola  mutatta  be  termékeit.  Lehetőség  nyílt  virághagymák,  kaktuszok,  cserepes  dísznövények,  
konténeres  díszcserjék  megvásárlására  is.  Egy  nagy  meglepetés,  hogy  lángost  is  lehetett  kapni  a  
kiállításon.  

A  környék  lehetőséget  kínál  jó  kirándulásokra.  Környező  városok  közül  érdemes  megnézni  Weimart,  
Jénát,  Eisenachot,  Wartburg  várát.  Ha  valaki  távolabbi  programra  vágyik,  akkor  tapasztalataim  szerint  
mindenképp  érdemes  elutazni  Heidelbergbe,  Mainzba,  Düsseldorfba,  Kölnbe,Neussba,  valamint  
Berlinbe  és  Dresdába  is.    

A  munkámat  kellemes  környezetben  végezhettem.  A  főnököm  kedves  és  segítőkész  volt,  habár  vele  
nem  sokat  találkoztam.  Helyette  a  napi  teendőket  a  kis  főnökömmel  beszéltem  meg.  Ő  adta  ki  a  
feladatokat,  s  ő  is  ellenőrizte,  hogy  a  kiadott  feladatokat  sikeresen  elvégeztük-‐e.  A  gyakorlat  elején  
voltak  komunikációs  problémák  a  szaknyelvvel  kapcsolatban,  de  ezt  pár  héten  belül  sikerült  áthidalni.  
A  kollégáim  4  hölgy  és  3  diák  voltak.  Mindenki  segítségemre  volt  abban,  hogy  minél  hamarabb  
beilleszkedjek  és  elsajátíthassam  az  üvegházban  végzendő  feladatokat.  

Munkám  során  megismerkedhettem  a  krizantémok,  a  mikulásvirágok  és  az  árvácskák  termesztésével.  
Legtöbbet  azonban  a  krizantémmal  foglalkoztam.    A  krizantém  teljes  fejlődését  végigkövethettem.  
Először  a  10-‐es  cserepeket  töltöttük  meg  termőfölddel  egy  cserepező  gép  segítségével.  Villával  kellett  
ezeket  az  asztalokra  hordani.  A  dugványszedés  az  anyanövényekről  történt,  melyeket  műanyag  
zacskókba  raktunk,  s  ezeket  papírdobozokba.  Ezután  kerültek  a  hűtőházba  a  dugványok  
felhasználásáig.  Ezután  egyesével  a  cserepekbe  dugványoztuk  őket  fajtánként.  Majd  beöntöztük  és  
fátyolfóliával  takartuk  le.2-‐3  hét  elteltével  visszacsíptük  őket  a  jobb  elágazás  érdekében.  Majd  újabb  
2  hét  elteltével  térállásba  raktuk  őket,  hogy  szépen  fejlődhessenek.,  amint  pár  hét  múlva  a  növény  
virágzott,  csomagolni  kellett  őket.  Két  féle  képpen  lehetséges:  a  bevásárlóközpontnak  celofánba,  
majd  műanyag  tálcába  raktunk.  Másik  cégnek  pedig  csak  műanyag  tálcába  kellett  rakni.  Ezután  CC  
kocsira  raktuk  őket,  majd  így  kerültek  a  hűtőházba.    

A  mikulásvirágok  egy  másik  cégtől  érkeztek  gyökeres  dugványként,  ezeket  csak  a  cseerepekbe  kellett  
rakni,  majd  amikor  begyökeresedtek,  akkor  visszacsíptük  őket  kés  és  kesztyű  segítségével,  hogy  a  
tejnedv  ne  a  kezünkre  folyjon.  Kb.  3  hét  elteltével  térállásba  raktuk  őket,  hogy  megfelelően  
fejlődhessenek.  Amelyik  tövek  erősebben  voltak,  azokat  külön  válogattuk.  3  kategóriát  alakítottunk  
ki:  kicsi,  közepes  és  nagy.  Ezekbe  a  csoportokba  osztottuk  szét  őket.  Mikor  végeztem  a  gyakorlattal,  
akkor  a  fellevelek  már  színesedni  kezdtek.  

Az  árvácskákkal  sajnos  csak  nagyon  keveset  foglalkozhattam,  mert  1,5-‐2  héttel  a  gyakorlatom  vége  
előtt  érkeztek  meg  a  dugványok.  Ezeket  a  cserepekbe  dugványoztuk.  

Mindenekelőtt  fontosnak  tartom,  aki  ilyen  időszakra  megy,  hogy  az  időjárásra  jól  felkészüljön:  nyáron  
füllesztő  meleg  volt  az  üvegházakban,  októberben  megy  voltak  minuszok  is,  sőt  hó  is  esett.  S  akkor  az  
üvegházakban  „nagyon”  hideg  volt.  

Szakmailag  nagyon  pozítívnak  láttam  a  kinn  töltött  időt.  Megismerkedhettem  az  előbb  felsorolt  
kultúrákkal,  amire  eddig  nem  volt  lehetőségem.  Nagyon  jó  kis  csapat  alakult  ki  a  munkahelyen,  öröm  
volt  velük  együtt  dolgozni.  Van  olyan,  akivel  most  is  tartom  a  kapcsolatot.    

Önállóságra,  kitartásra  tanított  meg  engem  a  kint  töltött  3,5  hónap.  


