
Jakabovics Viktória beszámolója a „Gyakorlatszerzés bajor gazdaságokban 

2015-ben” projekthez 

 

Jakabovics Viktóriának hívnak. A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium 9. l osztályos tanulójaként jöttem ki a németországi bajor erdőbe gyakorlatszerzési 

projekt céljából, öt másik pályázótársammal együtt. 

 

Magamról: 

 

Ilinyben lakom, egy 250 fős faluban. Édesapámmal és édesanyámmal élek, akik nagyon 

szeretnek mezőgazdasággal foglalkozni. Rengeteg állatot tartottunk már, földjeink is vannak, 

habár nem túl nagyok. Mivel ebbe a környezetbe születtem bele, így én is rajongok a 

mezőgazdaságért. Amikor megtudtam, hogy lehet ilyen útra jelentkezni, kaptam a 

lehetőségen. Nagyon örültem neki, amikor kiderült, hogy én lehetek az egyik kiutazó. 

 

Felkészítés: 

 

A kiutazás előtt német nyelvi, gyakorlati, illetve lélektani felkészítésen vettünk részt. A nyelvi 

felkészítésemet Királyné Bartus Nikoletta tanárnő és Király Tibor tanár úr, a gyakorlati 

felkészítésemet Véghné Turányi Éva tanárnő, a lélektani felkészítésemet Faludi László tanár 

úr végezte. Ez számomra kulcsfontosságú volt a projekt sikeres teljesítéséhez. Június 21-én 

elérkezett a kiutazás napja. 

 

Kiérkezés: 

 

Neukirchenben a Hotel Reiterhofban voltam elszállásolva egyik gyakorlatozó lánnyal, Paulik 

Anettel. Ezt a hotelt egy nagyon kedves és munkaszerető család irányítja. A hotel mellett egy 

lovarda található, amiben 37 ló, és 15 km-rel arrébb van egy rancs, ahol 29 ló van. Ez szintén 

a családé. A családfő Alex Schober és felesége Ulrike a főnökeim. Nekik van két gyerekük, 

egy fiuk Michi Schober és egy lányuk Anna Schober. Mindannyian nagyon szívélyesen 

fogadtak minket. Ugyan Alex és Ulrike a főnököm, de leginkább az alkalmazottak segítettek 

belelendülni a munka menetébe. Viszont nem egyszer előfordult az is, hogy a főnök és a 

főnökasszony is beállt segíteni a munkába. Az egész család igen lelkes ló szerető. Az itt 



dolgozók is nagyon kedvesek és összetartóak. Azt is észrevettem, hogy itt szinte mindenhez 

ért mindenki. Például egy ember, egyszerre vendéglátósodik, ért a lovakhoz, tud traktort 

vezetni. Ez mind két nemnél így van. Az első 1-2 hét volt nehézkesebb, mert nem tudtam 

magam megértetni. Aztán egyre jobban ment minden. 

 

 

 

Munka menete: 

 

Minden reggel a lovak kiengedése a karámokba volt az első feladat. Utána a bokszok 

kitrágyázása, bealmozása, és minden bokszba a lótól függően fű és széna hordás. A lehullott 

alom (ami fűrészpor), fű és széna összesöprése. Karámokba vizet vinni, kitakarítani őket. 

Közben az érkező lovas vendégeknek elővezetni a lovakat, általában a patakaparásban 

segíteni, majd felnyergelni és kantározni. Miközben a lovas oktatás folyik, előkészíteni a 

következő oktatáshoz a lovakat. Mikor elérkezik az ideje, beengedjük a lovakat a bokszba. A 

pónik karámjába és még egy karámba bekészíteni a másnapi takarmányt. Ezután, ha a lovak 

elfogyasztották a széna nagy részét a bokszokból, újat vinni nekik és kiszedni a friss trágyát. 

Általában ezután vége a munkaidőmnek. 

 



 

 

A hotel melletti istállóban található lovak neve: 

1.Pónik: 

- Maja: nagyobb termetű deres póni 

- Prinzessin: kistermetű világos deres póni 

- Prinz: nagyobb termetű sárgatarka póni 

- Schoko: kistermetű fekete póni 

- Biene: kistermetű fekete póni 

- Froni: kistermetű fekete póni 

- Franzi: nagyobb termetű sárgatarka póni 

- Michl: nagyobb termetű krémszínű póni 

- Lizerl: nagyobb termetű szürkederes póni 

- Jessi: kistermetű sárga póni 

2. Középnagy lovak: 

- Moritz: sárga csődör 

- Fiona: sárga kanca 

- Bella: sárga kanca 

- Lucke: sárga csődör 

- Istra: sötétpej 

- Gusti: világos pej csődör 

- Maxl: sárga csődör 

- Bessy: sötétpej kanca 

- Lisa: sárga kanca 

- La luna: sötétpej kanca 

- Fenja: sárga kanca 



- Peppino: világos pej csődör 

- Varesca és Winny-Varesca: sárga kanca, Winny: sárga csikó 

- Bertzl: sötétpej csődör 

- Escudo: világos pej csődör 

- Schila: sötétpej kanca 

- Rosche: sötétpej kanca 

- Alex: sárga csődör 

- Gerda: világos pej kanca 

- Ramira: sötétpej kanca 

- Sterni: sötétpej kanca 

- Tiffany: sötétpej kanca 

- Corfu: világospej csődör 

- Sunny Boy: sárga csődör 

3. Nagytermetű lovak: 

- La’mie: fekete-sötétpej kanca 

- Fee: sötétpej kanca 

- Goliath: sötétpej csődör 

- Qentin: sötétpej kanca 

- Wolleby: világos pej csődör  

- Pinoccio: világos pej csődör 

- Careful: szürkederes csődör 

 

Kirándulás, kulturális programok: 

 



 

06.21: A legelső hely, amelyet meglátogattuk, az a melki bencés apátság. 

06.27: A második hely Münchenben az Allianz Arena és a BMW Múzeum volt, és este 

Landauba mentünk sörfesztiválra. 

06.28: Straubingi strandolás. 

07.04: Passauba utaztunk ahol, hajóútra indultunk a Dunán és elmentünk a három folyó, Inn, 

Ilz és Duna találkozásához. A hajóút után meglátogattuk Boldog Gizella sírját. A nap végén 

várost néztünk. 

07.05: Straubingi strandolás. 

07-11: Elmentünk egy vadasparkba a Bajor erdőben, utána boboztunk, majd felmentünk egy 

kilátóhoz. 

07.12:  Straubingi strandolás. 

07.18: Városnézés Regensburgban, Duna-parti séta, Kőhíd és a Dóm megtekintése. 

07.19: Straubingi strandolás. 

07.25: Straubingi állatkert, városnézés. 

07.26: Bajor erdei séta, focizás. 

08.01: Bodenmaisban elmentünk a Joska üveggyárba, utána libegővel felmentünk egy 

kilátóhoz. 

08.02: Boboztunk 

08.07: Straubingi sörfesztivál felvonulásának megtekintése. 

08.08: Kelet-bajorországi Mezőgazdasági Kiállítás 

08.09: Neukircheni kirándulás 

 

Jakabovics Viktória 


