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Az Erasmus Gyakorlati ösztöndíj elnyerésével 2010.04.19-08.20. között Németországban, Bad 
Zwischenahnban teljesíthettem gyakorlatot. Itt a vidéki élet nyugalmával és a faiskolai élet 
örömeivel, nehézségeivel egyaránt találkozhatsz. Főként fiúknak ajánlanám a helyet, akik 
szeretnék megismerni a német faiskolai termesztés menetét. De mielőtt a kiutazás mellett 
döntenél, nagyon ajánlom Neked a német nyelv minél alaposabb megismerését! Ez 
meghatározza az egész kint eltöltött idődet. 
 
Utazás 
 
A város Budapesttől kb. 1000 km-re, Brémától 66 km-re fekszik ÉNY-ra. A legegyszerűbb, de 
igencsak fárasztó utazási lehetőség a vonat. Ebben az esetben a menetrend a következő: a 
Berlinbe menő EC/IC-vel röpke 12 óra alatt kint találod magad a német fővárosban. Az út 
hosszúsága és a Berlin-Hauptbahnhof több szintes felépítése miatt legalább 1 órát hagyj az 
átszállásra. Innen a Deutsche Bahn járataival 3,5 óra utazás és 2 átszállás után érkezel Bad 
Zwischenahnba. Ha sok csomagod van, nagyon hasznos Kofferkuli-kat kölcsönözhetsz a 
pályaudvarokon, melyekkel a liftet is kényelmesen használhatod. Ha már eljutottál a 
célállomásig, onnan a faiskola egyik munkatársa vagy a szállásadó néni autóval elvisz az 
albérletig. Repülővel akkor ajánlanám az utat, ha nincs sok csomagod, mivel itt súlykorlátozás 
van életben. De így az utat Budapestre 17 óra helyett 12 óra alatt teheted meg, ami sokat számít. 
 
 
 
Szállás 
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Ez a ház, ami régen szélmalomként működött Elmendorf-ban fekszik. Szobát az épület 2. 
emeletén kaptam, ahol külön szobában másodmagammal laktam. A szoba jó állapotú, 1 főnek 
elegendő. Ezen az emeleten volt még egy jól felszerelt konyha és még egy 3. szoba, de azt nem 
adták ki, hogy kényelmesen el tudjunk férni. Az elsőn található egy tágas fürdőszoba WC-vel.  
A lakótársak (több is volt) mind egy közeli szakképző iskolában tanultak, akik között két 
kertész is volt. A malomtól a munkahelyem 15, a város 25 percre volt biciklivel. Vendéglátóim 
érkezésemkor adtak egy biciklit, amit kint tartózkodásom alatt szabadon használhattam. A 
szállásadó egy kedves, idős néni, aki a faiskola egyik munkatársának az édesanyja. Ő szívesen 
segített 1-2 nagyobb bevásárlásban, kivitt és elhozott a pályaudvarról és párszor vacsorával is 
megvendégelt.  
 
Munkahely, munka 
 
A faiskola 50 ha-on gazdálkodik szabadföldön és konténertelepen egyaránt. Szabadföldön 
márciustól május végéig a munka túlnyomó részét a növények összekötözése, földlabdázása, 
rakodása és szállítása adja. A maradék időben az átültetésre szánt növények földlabdázása, 
ültetése, valamint kapálás volt. Júniustól augusztus végéig már nincs akkora hajtás, de azért itt 
is elvárják a gyors és precíz munkát. Ilyenkor a következőket csináltuk: metszés, átültetés, 
kapálás, gyomlálás, bambusz karók kihelyeztünk, kicserepezés.  
 
Két főnök, apa és fia irányítják a faiskolát, akik szinte minden reggel ott voltak már az 
eligazításon is. A munkákat naponta többször is ellenőrzik és folyamatos munkát várnak az 
alkalmazottaktól és a gyakornokoktól is. Mivel itt pénzt kapsz a munkádért, elvárják az ehhez 
illő munkatempót is. De nem csak ők irányítják a munkát, van két kis főnök is. Az egyik 
szabadföldön, a másik a konténertelepen irányítja az embereket. A munkákat az ő irányításuk 
alatt végzed, így a főnökökkel ritkán kerülsz kapcsolatba. 
 
A munkatársak között vannak barátságos emberek, de mivel az északi emberek természetükből 
adódóan „hidegebbek”, lassan nyitnak feléd az első hetekben -kivétel Henning, a szabadföldi 
termesztés irányítója, aki a kezdetektől fogva nagyon barátságos és segítőkész volt-. De ha 
egyszer elfogadtak, utána már nagyon jó hangulatban telik a munka közöttük.  
 
A németek gyakran alkalmaznak lengyel idénymunkásokat is. Ők, néhány kivételtől eltekintve, 
inkább angolul beszélnek. Nyáron 3 egyetemistával dolgoztam együtt, akik már 2. éve 
dolgoztak itt és nagyon rendesek voltak. A gyakorlat második felében sokat voltunk együtt, így 
az angolt is tudtuk gyakorolni.  
 
Napi időbeosztás: 
 
Reggel 7 előtt 10 perccel kellett beérni a munkahelyre. Ez két szempontból fontos:  
1. a jelenléti ívet, ami sorszámozott és névre szóló, ekkor kell egy készülékbe dugni, ami 
rányomja a pontos időt és a dátumot  
2. ekkor osztanak be, hogy kivel, hol, milyen munkát fogsz végezni 
Ezután vagy Bullival (mikrobusz), vagy gyalog eljutsz a munka helyszínére és kezdődik a 
munka. Az első szünet 9kor van, ami 15 perc hosszú és ilyenkor lehet „kilencóraizni”. Ezután 
délig munka, majd következik az 1 órás ebédszünet. A központi épületben található hűtő, mikró 
és vízforraló, amiket nyugodtan használhatsz a szünetben. 1 előtt 10 perccel van még egy rövid 
eligazítás, majd normális esetben ¾ 5-ig, egyébként szezonban ¾ 6-ig tart a munka. 
Az időpontokat pontosan betartják. 
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Összegzés 
 
Sok új tapasztalattal gazdagodtam, amik biztos segítséget nyújtanak a későbbi munkahelyem 
kiválasztásában és a munkában egyaránt.  Németből nagyon hasznos volt a kint töltött idő, sok 
új szót, kifejezést tanultam meg. És jó volt egy másik nemzet hagyományait, kultúráját és 
szokásait megismerni. Ha a kiutazás mellett döntesz, azt ajánlom, hogy minél többet beszélj 
németül és használd ki az időt utazásra is. 


