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2017. 05. 17. szerda       

Délután 12:25-kor a repülőtéren volt a találkozó.  A becsekolással sok gond volt, nem voltunk sokan, 

de  nem  nagyon tudtuk mit kell csinálni, mindig a biztonsági őrt kérdeztem. Mikor átléptünk a kapun 

még a szülőket láttuk és utána mentünk tovább, ott már lehetett vásárolni innivalót. Még ott 

elmentünk mosdóba, meg kinéztünk az ablakon, ahol láttuk a repülőket. Nemsokára elindultunk a 

kapu felé. 14:25-kor megnyitották a kaput és nagy izgalommal szálltunk fel a repülőre. Egy élmény 

volt, amikor elindult, elsőnek lassan ment, majd kezdett felgyorsulni és már emelkedett feljebb és 

feljebb, valami gyönyörű látvány volt odafentről  . Lengyelország  felett is elhaladtunk, sok sárga 

földet láttunk odafentről és az mind repce volt. Lassacskán megérkeztünk Malmö fölé. Amikor 

lenéztem a tengert lehetett látni, eszméletlen gyönyörű volt odafentről minden. Leszállás után várt 

minket a taxis, aki elvitt a kollégiumba magyarul mondtam a Gabinak hogy milyen nehéz a bőröndöm 

és a taxis elvette a bőröndömet és kivitte a kocsihoz . Megvártuk a tanárt mert átváltotta az eurókat. 

Odavitt a taxis a kollégiumba, ahol Petra várt minket és körbevezette az iskola körül és az udvaron. 

Utána mentünk vacsorázni és a vacsora garnélarák volt rizzsel meg zöldségfélékkel. Volt egy svéd fiú 

akit Lukásznak hívtak és az első nap ott állt az ajtóba és kérdezte hogy tudunk-e  angolul. 

 

2017.05. 18. csütörtök 

 

 

Reggel felkeltünk és 8 órakor reggelizni mentünk. Ahogy befejeztük a reggelit, megérkezett Helén és 

bemutatkoztunk és elmondta, mi lesz a mai program. Megmutatta azokat a termeket vagy 

helyiséget, ahol még nem jártunk, vagyis amit nem mutatott meg Petra. Bemutatta Helén az igazgató 

urat, aki mindig mosolygott és mondta bármikor oda mehetünk hozzá, ha valami baj van vagy ha 

segítség kell. Kimentünk a gyakorlati helyiségbe, ahol bemutatta a tanárainkat akikkel leszünk. 

Mindig úgy voltak megszervezve  a gyakorlati napok, hogy egyik nap együtt van a csoport, a másik 

nap meg külön más tanárral. Hákán volt a mi tanárunk, aki megmutatta,  hol fogunk dolgozni. 



Bementünk az üvegházba, mikor beléptem nagyon meglepődtem olyannak képzeltem el, mint a 

Magyar Gyulában de közel sem volt olyan. Nagyon szép paradicsomok voltak, volt egy vas, amin egy 

gépszerű állvány volt, amire felmentek és onnan igazgatták a növényeket. Ők nem használnak 

semmilyen veszélyes vegyszert, saját módszereik vannak a biotermelésre. A paradicsomnak kisebb 

cserepe volt és alatta volt egy nagyobb cserép, a paradicsomba volt dugva egy cső, amin keresztül 

táplálták a növényt, meg rá kellett önteni egy olyan folyadékot, ami kipusztítja a rovarokat. Mikor túl 

sok volt a víz a paradicsomban ki kellett húzni az öntözőcsövet és a nagy cserépbe átrakni. 

Magyarországon sok vegyszert használnak az emberek és azt eszi meg, odakint nem így működik, 

jobban figyelnek egymásra. Mikor befejeztük az üvegházban az öntözést, átmentünk az áfonyásba és 

ott meg az áfonya szárától nem messze ki kellett szórni egy granulátumot. Ez segíti a növény 

továbbfejlődését és nem lesz semmi baja, mert nem mérgező anyag. Amit rászórtunk az áfonyára 

olyan volt mint a só és cukor kinézetre és ez a sóféle arra szolgált, hogy ne égjen ki a növény. 

Rengeteg régi áfonya állt ott, de nem olyan rég ültettek fiatal áfonyákat is. 16:30-kor volt a vacsora, 

17:00-kor egy busszal  elmentünk Malmö citybe és sétáltunk. Volt útközben egy világító torony, 

onnan elmentünk a tengerparthoz. Útközben volt egy csavaros toronyház, amit felhőkarcolónak 

hívnak. Onnan nem messze volt a tengerpart. Lesétáltunk és csináltunk egy pár képet, majd 

továbbmentünk. Utána hazamentünk jól el is fáradtunk.  

 

 

 

 

 

 

2017. 05. 19. péntek 

Ma reggel 8 órakor elmentünk reggelizni és 8:30-kor a gyakorlati helyen voltunk és vártuk a 

feladatainkat. Egy másik tanárral voltunk, akit Danuténak hívtak, elmentünk egy olyan részre, ahol 

spárgákat kellett szedni, ami vastag és nagy volt.  Amikor végeztünk a szedéssel bevittük egy garázsba 

és ott kiegyenlítettük a spárga végét. Miután végeztünk megmostuk és berakták egy hűtőházba. 

Kimentünk a földre repcét szedni, amikor befejeztük a repceszedést leadtuk. Bementünk  a 

szerszámos raktárba és elővettük a horolókapát és mentünk a másik oldalra, ahol mindenféle 

növényt ültettek és fátyollal volt letakarva, azt felemeltük és kapáltuk a káposztát.  

 

 

 



2017. 05. 20. Szombat 

Reggeli után elmentünk busszal Malmö cityig utána vonattal mentünk, majd mikor Dániába értünk, 

átszálltunk a Kopenhagen vonatra. Leszálltunk és kimentünk az utcára és mikor jobbra néztem, ott 

volt rögvest mellettünk a botanikus kert, de mielőtt bementünk volna elmentünk pénzt átváltani dán 

koronává, majd utána mentünk a botanikus kertbe: eszméletlen gyönyörű virágok voltak. Bementünk 

a házba és ott volt egy csigalépcső, azon 

felmentünk és ott körbejártuk a felső szintet. 

Mikor lementünk kimentünk és volt egy 

orchidea üvegház, ami  csak 14:00-kor nyitott, 

de azt már nem vártuk meg, így 

továbbmentünk. Volt egy óriási fenyőtoboz, 

olyat se látni minden nap! Még ekkora 

fenyőtobozt soha nem láttam, meg is 

lepődtem, hogy létezik ilyen. Mikor 

kimentünk a botanikus kertből elmentünk a 

kastélyba és utána tovább mentünk a kis 

hableányt megnézni. Nyhavn kikötőben is 

voltunk. 

 

2017. 05. 21. vasárnap 

Ma Malmőbe mentünk el, egy nagy park felé indultunk 

el. Útközben megálltunk egy könyvtár előtt, ahová 

bement a tanár és fotózott. Továbbmentünk a 

templomba, evangélikus volt. A parkban mindenféle 

játékot lehetett kipróbálni mini golftól kezdve minden 

volt, lehetett fagyit, palacsintát is fogyasztani.  

2017. 05. 22. hétfő 

A tanár, akivel lettünk volna az lebetegedet, így műszaki óra volt, amin füvet vágtunk fűnyíróval, de 

nem akármilyennel: egyszerűen nagyon jól nézett ki, nem volt kormánya, hanem karral lehetett 

elindulni. Mielőtt kipróbáltuk volna, a tanár megmutatta hogyan kell használni. Nem volt olyan nehéz 

beindítani. Nehéz volt vele az elején, de a végére egész jól belejöttem, mikor ki akartam volna szállni 

azt mondta a tanár, hogy maradjak benne, mert olyan jól áll. Miközben ő elment keresni fül- és 

kézvédőt aközben tanárokat is kaptunk. Én egy olyan tanárt kaptam, aki nagyon kedves volt, mert 

mindig biztatott, hogy jól vezettem, miközben tudtuk, hogy nem vagyok jó benne. Utána cseréltünk, 

megkaptam a kis fűnyírót: az sem volt könnyebb, el se tudtam indítani. A tanár segített nekem, meg 

is köszöntem. Amikor volt kávészünet visszamentünk a tanárokhoz, nagyon megdicsértek minket, 

hogy milyen jól dolgoztunk, körülbelül úgy, mint az ottaniak. Vissza kellett vinni és letakarítani, be 

kellett állni a garázsba persze nekem kellett beállni, de háttal, ami nem volt könnyű, de azt mondta 

egész jól beálltam vele. 



 

2017. 05. 23. kedd 

Hákánnal voltunk és elmentünk az áfonyásba és a csepegtető berendezést csináltuk: a csepegtetőre 

egy fekete műanyagot rá kellett rakni, hogy tartsa a csövet. Egy icipici lyuk volt rajta és azon keresztül 

ment a növényre a víz. Nagyon praktikus, mert a növény se nem szárad ki, se nem ázik el, pont jó. 

Utána a málnából szedtük ki a gyomokat, hárman kipróbálták Danuténak a traktorát, azt mondták 

nem volt könnyű vezetni  ilyen nagy gépet. 

 

2017. 05. 24. szerda 

Paradicsom hónaljhajtásait kellett leszedni, majd rögzíteni műanyag rögzítővel. Mikor befejeztük a 

paradicsom rögzítést a nagy hajtások leszedésével, mentünk az uborkához az uborkát is rögzíteni 

kellett és megigazgatni, hogy úgy nőjön egyenesen és ne görbén. Paradicsom alsó leveleit le kellett 

vágni ameddig a zsinór tartott. A nagy cserépbe bele kellett tenni a cserepes dinnyéket és felkötni, 

majd egy pálcikát le kellett szúrni a gyökerétől nem messze és ahhoz rögzíteni kellett egy műanyag 

kapocs félét, a zsinórt bele kellett rakni a kapcsos részébe és úgy összepattintani. Mikor a növényt 

rögzítettük, a vizet bele kellett rakni a dinnyés cserépbe. Délután idegen vezetőnk elvitt Lundba a 

botanikus kertbe. Mindenféle növény volt , volt egy olyan fa, amit úgy neveztek zsebkendő fa, mert 

mikor kinyílt, olyan volt, mint egy zsebkendő. Utána elmentünk templomba, majd egy nagy 

könyvtárba és ott voltunk egy kis ideig. Miközben mentünk haza mondta az idegenvezetőnk, hogy 

Lund az 1000 éves város, egy szóval az a város a legöregebbik város. 



 

2017.05. 25. csütörtök 

Ma munka után Malmőben egy cirkuszba voltunk, ahol lóverseny volt, bohócok énekeltek, meg egy 

énekes. Elsétáltunk egy parkba, ahol egy szobor volt és körülötte őzikék. Sétáltunk és egy étterembe 

tévedtünk, ahol átléptünk egy kiskaput és megláttam jövetelünk fő célját, a virágokat: mindenütt 

tulipánok pompáztak, egyszerűen meseszépek voltak. 

 

2017. 05. 26. péntek 

Munka után Kopenhagenba voltunk és elmentünk biciklit bérelni. Elindultunk a tengercsatornájához 

és onnan tovább a hippik területére. Utána egy templomot néztünk meg, majd bementünk és ott volt 

egy lónak a karámja és onnantól a botanikus kertig mentünk. Körbe bicikliztük a kastélyt, mikor 

visszafele tartottunk a Gabi bicikliének a belső gumija kidurrant és onnantól tolni kellett a biciklit és 

még ki is kellett fizetni. 

 

 

 

 

 

 

 



2017. 05. 27. szombat 

 

 

 

 

Ma Lommában is voltunk és megnéztük a Vikingeket ,meg megmutatták hogyan éltek akkoriban a 

vikingek: harcoltak egymással, majd  volt baltadobálás és íjászat. Továbbmentünk a Balti- 

tengerpartra és bele mentünk a tengerbe. Térdem felett is csupa víz voltam, nehezen száradt meg, 

kagylókat is szedtünk (egy kicsit büdös volt a tengernek a partja).  

017. 05. 28. vasárnap 

Ma elmentünk a Balti-tengerpartra fürdeni, de nem volt fürdés, mert esett az eső. 

Mikor elindultunk visszafelé elállt, mielőtt visszamentünk volna megnéztük a 

világítótoronyhoz hasonlító épületet. Ott néztük mekkora hullámok közelednek 

felénk. Továbbmentünk és addigra kisütött a nap és jó idő lett.  

2017. 05. 29. hétfő 

A szokásos helyre kellett menni és ott megmondták mi lesz a mai program. Egy tanárral voltunk, 

akivel cserepekbe ültettünk mindenféle zöld növényt (a nevét nem mondták meg, így nem tudom mi 

volt a neve) és zöld golyót kellett beleszórni, hogy megvédje mindentől. Amikor kész volt sok adag, 

akkor vinnünk kellett az üvegházba, majd kipakolni. Délután vacsora után elmentünk Malmőbe 

szuvenírt venni, akkor volt az utolsó nap, hogy láttuk Malmőt, még egy utolsó kép is készült a 

buszmegállóban.  

 

 

 

 

 



2017. 05. 30. kedd 

Ma Hákánnal voltunk és gyomláltunk ágyásokat, nem sokkal később be is borult és esett az eső, így 

be kellett mennünk és ott adtak ki feladatot: virágokat kellett leszedni, vagyis az elszáradt leveleket 

vagy ha csúnya volt, ki lehetett dobni. Elmentünk ebédelni és utána visszamentünk a virágkötőket 

megnézni, hogyan készülnek a szombati versenyre. Aznap este pakoltunk be a bőröndbe és másnap 

készen álltunk a hazatérésre. Nagyon jól éreztem magam, a tanárok is nagyon kedvesek voltak, le a 

kalappal előttük. Köszönöm, hogy részt vehetem benne! 
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