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Erasmus szakmai gyakorlati beszámoló 

Erasmus szakmai gyakorlat helye: Jork, Németország 

Fogadó cég: Obsthof Ahrend Schuback, Osterjork 101, D-21635 

Szakmai gyakorlat időtartama: 2009. 06. 16. - 2009. 09. 30. 

Helyszín 

A gyakorlatom helyszíne egy gyümölcstermesztő családi vállalkozás volt Észak-Németország 
Alsó-Szászország szövetségi államának Jork nevű kisvárosában.   

Város  

Jork városa az ún. Altes Land régió központja. 
Kellemes hangulatú, csendes kisváros régi építésű 
épületekkel, a környék gondozott mezőgazdasági 
jellegű. Gyümölcsösök végeláthatatlan sorai 
mindenütt.  

Fogadó fél 

A cég neve „Obsthof Ahrend Schuback”. Gyümölcstermesztéssel foglalkozó családi gazdaság, 
melyet 1880 körül alapítottak. A család tagjai mind nagyon kedvesek, segítőkészek, 
barátságosak. A német nyelv jó ismerete mindenképpen hatalmas előny annak ellenére, hogy 
angolul is értenek valamelyest. A cégnek a nyári és őszi hónapokban rendszerint közel tíz 
alkalmazottja van. A török vendégmunkások angolul nem, csak németül lehet szót érteni. A 
lengyel vendégmunkások esetében lengyelül (vagy valamely más szláv nyelvvel érdemes csak 
próbálkozni, mert a nagyon ritka kivétellel nem beszélnek idegen nyelvet. Ez sokszor okozott 
nekem fejfájást, hiszen nekem kellett irányítanom az almaszüretelő csapatot, melyhez előbb föl 
kellett szednem egy kb. 100-200 szavas lengyel „szókincset”, hogy valamire jussak a 
munkatársakkal. 

Megközelítőleg 20 ha alma, 5 ha cseresznye (és meggy), 0,3 ha szilva és kevés körte teszi ki a 
gazdaság gyümölcsös részét. Ami a gazdaság többi részét illeti: 8 traktor, 2 villás emelő, 
permetezőgépek, fűnyírók, 1-1 alma- és cseresznye/szilvaválogató-gépsor, 3 hűtőház, 1 ULO-
tároló. Ami a választékot illeti, cseresznyéből kb. 5-7 (pl. ’Valesca’, ’Cordia’), körtéből 2 (pl. 
’Bürgermeister’), almából pedig megközelítően 15 fajta (pl. ’Braeburn’, ’Cox Orange’, ’Kanzi’, 
’Gala’, ’Elstar’, ’Boskoop’, ’Jonagored’, ’Jonagold’, ’Delba’, ’Gloster’, ’Jonica’, ’Red Prince’) 
található a gazdaságban. 

Szállás 

Jorktól kb. 3,5 km-re, csöndes, nyugodt környezetben, a fogadó cég egyik, idénymunkásoknak, 
gyakornokoknak fenntartott házában, a falu szélén van a szállás. Általában 4-7 ember lakik a 
házban, főleg lengyel és ukrán vendégmunkások. Egyágyas szoba sajnos csak egy van, a többi 
2, illetve 3 ágyas. Egy tágas, közös konyha két hűtőszekrénnyel, két különálló fürdőszoba, egy 
nappali tévével. A szállásdíj számomra havi 90 euróba került.   
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Kiutazás 

Hamburgba érdemes jegyet váltani, legyen az vonat, busz vagy repülőgép. Onnan pedig további 
átszállással (vonat) közelíthető meg Jork. Én vonattal érkeztem, s távoztam is (a vonatjegy-
vásárlásnál érdemes a www.db.de honlapra látogatni. A Budapest-Hamburg közötti fapados 
járatok - tudomásom szerint már nem közlekednek, így a repülőjegy-árak igen magasak. 

Helyi közlekedés 

A cégtől kölcsönkapott kerékpárokkal kb. 15-20 percnyire fekszik a gazdaság központja, ahol 
általában dolgozni szoktunk.  

Szabadidő 

Helybeli szórakozási lehetőség a labdarúgáson, 
kerékpározáson kívül a mi korosztályunknak nem 
igazán adott. Talán a félórányi kerékpárútra található 
kis erdő, valamint a vonattal (11,5 €-ba kerül az oda-
vissza jegy) egy órányira fekvő, csodálatos 
Hamburg városa kínálhat külön szabadidős 
programokat. A közelben folyó Elba mentén fekvő 
kerékpárutak is kellemes terepként szolgálhatnak a 
kikapcsolódáshoz. 

Időjárás 

Nyáron meleg van, s főleg a szabadban, tűző napon ez néha próbára teszi az embert. Gyakran 
esik az eső, ez pedig az érem másik oldala, amikor az ember éppen a létra tetején szedi a 
cseresznyét. A szeptember már hűvös, de a reggelek kivételével kellemes az idő, ami 
összességébe véve elmondható a helyi időjárás átlagáról. 

Munkaruházat 

Gondolván a gyakori esőzésekre, a gumicsizma, esőkabát-és nadrág elengedhetetlen kiegészítői 
a munkának. Habár ezeket a cég biztosítja, gumicsizmát azért érdemes otthonról hozni, ha van, 
mert nem biztos, hogy akad itt megfelelő méret, vagy ha mégis, akkor netán éppen lyukas a 
lábbeli, ami a néha heves záporesőben igencsak megszegheti a munkakedvet. A nyári 
hónapokra mindenképpen ajánlott a napellenző sapka, napolaj stb. Saját metszőollót is érdemes 
hozni a szeptemberi zöldmetszéshez, bár ezt is biztosítja a főnök. A nyári melegre könnyen 
szellőző munkacipő, a szeptemberi hónapra pedig már akár 2 melegítőfölső is bekívánkozhat 
az esőkabát alá. 

Munka 

A kezdés általában reggel 8 órakor. Ebédszünet déltől 13 óráig. Heti 40 óra, de rugalmasnak 
kell lenni úgy az időjárás, mint a munkacsúcsok miatt. A munka tempója sokszor feszített, de 
az embernek erre mindenképpen számítania kell, ha Németországot választja munka/gyakorlat 
helyszínéül. Persze nem kell megijedni, hiszen, ha az ember lelkiismeretesen dolgozik, akkor 
abból nem lehet baj. 
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Ami a június-júliusi hónapokat illeti, a munka döntő hányadát a cseresznyeszüret- és válogatás 
tette ki. A szedés fonott kosarakba történt, majd a futószalagon átválogattuk, s beládáztuk, majd 
raklapokra helyeztük a gyümölcsöket a viszonteladók számára. Ez utóbbi munka sok 
odafigyelést és gyorsaságot igényelt. Előbbi pedig a gyakori esőzések vagy az éppen tűző nyári 
nap, hőség és a gyakori létrázás miatt volt kissé fárasztó, de a frissen szedett gyümölcsből azért 
persze mindnyájunknak jutott bőven a gyomorba is. Nehéz is lett volna ellenállni a friss, 
ropogós, édes mannának.  

Augusztus folyamán, a szezon elmúlásával lehúztuk a cseresznye- és meggyfák fölé még késő 
tavasszal kifeszített, madárkárosítás ellen védő hálókat, melyeket a következő hetek folyamán 
lassanként befoltoztunk. E hónapban már megkezdődőtt a szilvaszedés is, valamint a július 
végébe nyúló gyümölcsritkítás az almafákon. A gyümölcsválogatáshoz hasonlóan itt is 
előnyére válik az embernek, ha rendelkezik jó egyhangúság-tűréssel, netán napellenző sapkával 
vagy éppen gumicsizmával, esőkabáttal. Ami ezt a mindennapos rutint megtörte, az augusztus 
közepe tájt volt 2 nap, amikor speciális festékanyaggal kimázoltam másodmagammal (egy 
szerb gyakornoksráccal) az ULO-tárolót, mivel a 
szigetelés már nem szolgált kielégítően. Ez 
felüdülés volt a nyári kánikulában.  

Szeptemberben (egy-két fajtánál már augusztus 
végén) megkezdődik az almaszüret, s ezzel 
egyidejűleg érkeznek erre a vidékre a főleg lengyel 
vendégmunkások százai. A szedés mellett még 
folytatódott a gyümölcsritkítás is a később érő 
fajtákon, s almaválogatás is gyakran napirendre 
került. Ez utóbbi június közepétől folyamatosan 
zajlott az egyéb teendők mellett. Szeptember elején zöldmetszést hajtottunk végre néhány 
almafajtán. 

A 3,5 hónap egészét tekintve, - érzésem, valamint a visszajelzések szerint is - sokat fejlődtem 
nyelvi és szakmai téren, különösképpen a munkaszervezés területén. 


