Beszámoló
2016.05.23-án szállt fel a repülő a Liszt Ferenc
repülőtérről, nagy várakozással. Késő éjjel érkeztünk
meg Malmöbe, ahonnan taxi vitt minket
szálláshelyünkre Akarpba. A Hvilan Utbildning-ben egy
kertészeti iskolában és kollégiumban kaptunk
elhelyezést.
Megmutatták a szobáinkat, ahol 2 hétig laktunk.
Beköltözés után pihenni mentünk. Első napunkat az
iskola rövid ismertetése után spárgakötözéssel
folytattuk. Munka végeztével hamar pihenni tértünk.
Második nap Danuta az iskola dolgozója ismertette
velünk aznapi feladatunkat, ami az iskola területéhez
tartozó földeken, újhagyma szedése, pucolása,
kötegelése volt. Ebéd után rebarbarát szedtünk, aminek
a nagy leveleit levágtuk és megmostuk. A napi
feladatunk elvégzése után Staffanstorpba mentünk
városnézésre. Harmadik nap reggel ismét Danuta
ismertette a napi teendőinket. Salátát szedtünk, aminek
a torzsáját ki kellet vágni majd megmosni és ládákba
rakni. A munka befejeztével vacsorázni mentünk, majd
pihentünk. Negyedik napon Helennel a cserepes
virágok gondozásával foglalkoztunk, ami azt jelentette,
hogy rácsot raktunk a cserepek köré, hogy a virág
felfelé fejlődjön. Ötödik napon a Svéd diákokkal
mentünk Garden Showra (kert bemutatóra), ami egy
minden évben megrendezett nagy kertészeti kiállítás és
ahol az iskola is kiállít. Sok érdekességet láttunk. A

kiállítás után Malmöbe mentünk a helyi
nevezetességeket megnézni. Gyönyörű templomokat és
szökőkutat láttunk, ezután pedig egy kicsit vásároltunk.
Szombaton Lundban voltunk, ahol szintén a helyi
látnivalókat néztük meg. Egy hatalmas sétáló utcán
mentünk végig, ami teli volt régi épületekkel és
templomokkal. Majd egy kis souvenir vásárlás a
családtagoknak. Este vacsora majd pihenés következett.
A vasárnapi napot pihenéssel töltöttük.
A nyolcadik napon Andreassal az iskola mögött fákat és
bozótot irtottunk. A kilencedik napon az időjárási
viszonyok miatt egy üvegház látogatáson voltunk, ahol
gyönyörű orchideákkal, kaktuszokkal, mimózával,
húsevő növénnyel és érdekes fákkal foglalkoztunk.
Azután Andreassal az iskola üvegházaiban a liliomok
szárát és gyökerét távolítottuk el. A tizedik nap egy
próba tűzriadóval kezdődött majd Helennel a muskátli
elvirágzott virágait vágtuk le. Ez után napvirágot
dugványoztunk, amiket bepakoltunk az üvegházba.
Tizenegyedik napon Danutával ismét kimentünk az
iskolához tartozó földekre, ahol a dughagymát
kiszedtük, majd megpucoltuk és ötösével kötöztük őket.
Tizenkettedik napi feladatunk az volt, hogy az évelő
növények elszáradt leveleit és virágait kellett
leszednünk, majd megöntöztük őket. Tizenharmadik
napon Andreassal gyomot irtottunk, majd a fák köré
mulcsot terítettünk.

Szombaton a tengerhez mentünk helyi busz járattal
Malmőn keresztül. Az egész napot a tenger parton
töltöttük, ahol sok szép kikötőt, és sétahajót láttunk.
Vasárnap ismét kirándulni indultunk, vonatra szálltunk
és Dániába mentünk. A hazautazás napja ismét nagy
izgalommal és teli várakozással töltöttük. Taxi vitt
minket a Malmői repülőtérre. Sajnos a repülőgép
meghibásodása miatt 2 órás késéssel szálltunk fel.
Szerencsésen hazaérkezünk.
Köszönöm az iskolának, hogy egy ilyen kiváló
lehetőséget nyújtott számomra és köszönöm a
tanáraimnak, hogy támogatásukkal részt vehettem ezen
az utazáson.
Köszönettel: Csapucha János.

