
Tóth Zoltán                                                                                                                          2015. szeptember 14. 

1 
 

 

 

Nyári gyakorlat 

Tulln, Ausztria 

2015.08.02-2015.08.23  

 

 

    08.02, Vasárnap: Az indulás napja. Délelőtt kilenc órakor gyülekeztünk az iskolában, majd 

egy rövid bemutatkozás után féltíz körül elindultunk Ausztria felé. Kísérőtanárunk a gyakorlat első 

felében Csanálosiné Simon Eszter tanárnő volt. 

 

 

 Vele együtt érkeztünk meg Tullnba a 

szálláshoz, a Tulln Mezőgazdasági 

Szakközépiskola kollégiumába. Itt Thomas 

Uibel, a külföldi koordinátor fogadott 

bennünket, bemutatta nekünk a szállást, és az 

iskola menzáját, ahol hétköznaponként 

reggeliztünk.  

   Néhány óra alatt elfoglaltuk a szobákat, 

majd az épület többi részét is felfedeztük. 

Szétosztottuk egymás közt a fürdőszobákat, 

majd a közös helyiségben megtaláltuk a 

hűtőt. Itt a tévét is azonnal kipróbáltunk, de 

német nyelvismeret hiányában szó szerint 

csak néztük a televíziót.  

   

  

   A kollégium megismerése után együtt indultunk el megkeresni munkahelyünket, ami röpke 

háromnegyed órás gyalogút megtétele után tárult a szemünk elé. Ezt az útvonalat később a konyhás 

javaslata szerint megváltoztattuk. Az új útvonal 2,6 kilométerét az első hét alatt napról napra 

gyorsabban tettük meg. Így a második héten már pontosabban érkeztünk a munkahelyre.  

 

   

 

 

 

Szállásunk 
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  A várost csak az első hét végére ismertük meg 

igazán. Ekkorra rutinnak számítottak a kitérők a 

belvárosba. Ilyenkor vásároltuk meg a szükséges 

élelmiszereket, és egyéb szükséges termékeket, mint 

például a kézi mosáshoz szükséges szereket (ugyanis a 

kollégiumban-minden ígéret ellenére-nem volt 

mosógép). 

   

 

 

 

 

   Tullnban közel 15 000 ember él és több mint 20 

körforgalma van. Ez a város már a római birodalom 

idejében keletkezett, erre utal az a negyedik századi 

torony, ami mellet rengetegszer elhaladtunk 

délutánonként. Rendelkezik egy cukorgyárral és egy 

Aubad nevű tóval. De legkiemelkedőbb turisztikai 

látványossága (és egyben a mi munkahelyünk három 

héten át) a Die Garten Tulln.   

 

 

 

    A Die Garten Tulln 2008-ban nyitotta meg 

kapuit. A parkot körülölelő dunai holtágat 

teljesen megtisztították, így biztosítva kellemes 

vízi túrákat a 7 hektáros botanikus kert körül. A 

botanikus kert 65 különböző cégek által 

támogatott bemutatókertet, a kertészek által 

létrehozott kertet, szövevényes utakat, kisebb-

nagyobb tavakat, játszóteret, és egy 30 méter 

magas kilátót is magába foglal, ahonnan 

lenyűgöző kilátás nyílik a területre. 

    

 

 

 

 

 

 
Emlékmű 

 
Városháza 

 
A kert kilátója 
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   A kert elhatározott célja, hogy egy élhető 

ökoszisztémát hozzanak létre. Ezért nem 

használnak tőzeget, műtrágyákat és növényvédő 

vegyszereket sem. 

   Elkötelezettek a fenntarthatóság mellett, ennek 

érdekében kizárólag komposzttal trágyáznak, 

figyelnek a növények kiültetési sorrendjére, és az 

itt élő állatok és növények közti harmóniára. 

 

    

 

   08.02, Hétfő: Az első munkanap. A reggeli után (a választék az itthoni menzákhoz képest 

meglepően sokféle volt, a konyhás pedig nagyon kedvesen fogadott minket) a gyalogút után nyolc 

óra tájt érkeztünk meg a kert bejáratához. Itt Thomas várt minket, és megmutatta a dolgozók 

„bázisát”. Itt voltak: az öltözők, konyha, szerszámos műhely, géppark, komposztáló terület, 

szaporító-ház. Átöltözés után Thomas megmutatta a kertet, és elmondta a történetét és a „természet 

a kertben” törekvéseit. 

 

   Ezek után kezdtük meg első munkánkat. Egy régi 

évelőágyat gyommentesítettünk és készítettük elő 

növénypótláshoz. Később a piros úton haladva tovább 

elvirágzott és száraz részeket távolítottunk el, 

valamint gyommentesítettük a virágágyakat. Fél 

egykor ebédeltünk a „brigádház mellett”, majd 

folytattuk az elnyílt virágok eltávolítását.  

   15:30-kor végeztünk, megálltunk a kert előtt wifizni 

kb. fél órát, majd visszatértünk a kollégiumba. Itt a 

délutánt pihenés, közös tévénézés, naplóírás 

jellemezte. Este tíz órakor lefeküdtünk. A napirend a 

továbbiakban is ez maradt. 

   A második napon már többfelé osztottak minket, én és Krisztián törperózsákat és cserjéket 

metszettünk, gyomot szedtünk. Ebéd után dáliák száraz virágait távolítottuk el, majd száraikat 

kötöztük fel, a töréseket, elhajlásokat megelőzve. 

    

 

 

 
Sziklakert  

 
A Stark bemutatókertje 
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    Az elkövetkező napokban már sokszor hagytak 

magunkra a kertészek, saját bevallásuk szerint 

bizalmat szavaztak nekünk, és örültek, hogy nem 

kell pátyolgatni bennünket. Szerdán levendulát és 

nyári orgonát metszettünk, valamint a 

kúszónövények kertjében gyűjtöttük össze a 

lekaszált vadvirágokat. 

 

   A hét utolsó két napján legfőbb feladatunk a 

rózsakert metszése és tisztítása volt. Pénteken a 

metszés végeztével megöntöztük rózsaágyakat, majd 

fűzfákat metszettünk és fontuk őket kerítés 

formájúra. 

   Hétvégén tartottuk meg a nagybevásárlást. 

Vasárnap elmentünk a mcdonald's-ba ebédelni, és 

elsétáltunk a Duna partra. Este játszottunk, 

megbeszéltük a hét eseményeit, majd lefeküdtünk. 

   

 

   Továbbiakban: gyommentesítettük a bejárat előtti burkolatot. Lemetszettük a labirintus-kert nem 

odaillő ágait. Megtisztítottuk a növényfalat. Begyűjtöttük az almakertekben lehullott terméseket. 

Gyommentesítettük a bejárati ösvényt és a színpad előtti ágyásokat. Szárazrészeket távolítottunk el 

a bejárat melletti tavak környezetében. Levendulabokrokat metszettünk, sásliliomokat tisztítottunk, 

évelőágyásokat gyomláltunk. 

   
Virágözön A dáliakertben Almakert 

   
Vas-kert Bio-tó Levendulák 

 
Látogatók a rózsakertben 
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   08.13, Csütörtök: ebéd után megérkezett Soós Andrea tanárnő, ettől fogva ő volt a 

kísérőtanárunk. Az itthon megbeszéltek alapján, szombaton ellátogattunk Bécsbe. Itt a Schönbrunni 

kastély parkjában valamint az állatkertben töltöttük az időt. Később visszamentünk a belvárosba, 

ahol ebédeltünk. Ezek után vonattal utaztunk vissza Tullnba. Vasárnap délután a Die Garten Tulln 

főnökének jóvoltából elmentünk a strandra, Tulln Aubad nevű tavához. 

   
Pálmaház Romok A park 

 

  

 

    A harmadik hét munkái: Az eső miatt a műhelyben magszedés, ebéd után zöldségeskertek 

gyommentesítése, paradicsomkötözés. Piros út teljes hosszának és a kilátó alatti ágyások 

gyommentesítése. Parkoló melletti kerítés tisztítása, fiatal fák erdejének gyommentesítése. 

Sövények gyommentesítése, szárazlevél eltávolítása. Szőlősorok gyomlálása. A kert végén lévő 

meredek domboldal gyomlálása, Fűtenger nevű kert tisztítása. 

 

 
 

  

„brigád-ház” Évelőágy Tó 

   
Fűtenger hajója Portugálkert Szőlősorok 
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  Pénteken ebédszünet után átadtuk az ajándékokat, a kertészek is megajándékoztak minket. Délután 

a kertészekkel közösen készítettünk fényképet, majd körbesétáltuk még egyszer utoljára a 

bemutatókerteket, és sütiztünk a kert étkezdéjében.  

  
Magas ágyások Zenélő Szökőkúk 

 

   

  A három hét alatt rengeteg tapasztalatot 

szereztünk. Megismertük, hogyan működik egy 

állandóan fenntartott botanikus kert, és milyen 

munkákat kell elvégeznie az itt dolgozó tíz 

kertésznek nap, mint nap. Sok élményben volt 

részünk, a kertben és délutánonként is. Esténként 

játszottunk, csillagásztunk, fociztunk, és közben 

jobban megismertük egymást, így könnyebb volt 

elviselni szeretteink hiányát, és az otthonuktól 

való távolságot. 

   Az utolsó szombatot vásárlással, Duna parti 

sétával, vacsorával töltöttük. 

 

    

  08.23, Vasárnap: Az érkezés napja. Reggel összepakoltunk, és 

kitakarítottunk a kollégiumban. Az igazgató úr és az itthoni koordinátor 

érkezése után kora délután elindultunk haza. 

 

 

 

 

 
Főtéri szökőkút 

 

          Indulás 


