
Mag Dávid Tibor beszámolója a „Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságokban 

2015-ben” projekthez 

 

Mag Dávid Tibor vagyok, a szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium gépész tanulója. Már kiskorom óta nagyon érdekel a mezőgazdaság. Otthon mi is 

foglalkozunk mezőgazdasággal, jobbára állatokkal, de van egy kevés földünk is, amit 

művelünk. Ez év nyarán töltöttem 8 hetet gyakorlaton Németországban. Az iskolába az 

osztályfőnököm hívta föl a figyelmemet erre a lehetőségre, amelyet jó lehetőségnek 

gondoltam, hogy új embereket, kultúrát, technikákat ismerjek meg. A januárban megjelent 

pályázatra készítettem egy önéletrajzot és az elvárásom a gyakorlatról pályázatot. Nagyon 

megörültem, mikor megtudtam, hogy részt vehetek a felkészítésen. A nyelvi és szakmai 

felkészítő órákat Király Tibor tanár úr és Királyné Bartus Nikoletta tanárnő tartotta, leginkább 

hétköznapi és szakmai szavakat tanulhattunk. A szakmai felkészítésemet Gyulavári Zoltán 

tanár úr tartotta. A lélektani felkészítést Faludi László tanár úr végezte. A felkészítés során 

rengeteg képeket mutattak a gazdaságról és a gépekről. Nagyon boldog lettem, amikor 

megtudtam, hogy a kiutazók között lehetek. 

Ezután elérkezett a kiutazás napja, 2015. junius 21. Az út során megálltunk Melkben 

megnézni Közép-Európa egyik legszebb barokk stílusban épült bencés apátságát. Vasárnap 

délután 5 óra körül értünk Aholfingba. A tanár úr bemutatott a családnak. A gyakorlat során 

burgonya, búza és árpa betakarítási munkálatokban vettem részt. A burgonya betakarítást egy 

GRIMME SE 150 60 típusú kétsoros burgonya betakarító-kombájnnal végeztük. Ennek a 

kombájnnak a működését megismerhettem közelebbről is. Burgonyát egy késes kiszedővel 

ássa ki, a művelési mélységet profil görgő beállításával lehet beállítani. Föld burgonya 

keverék egy pálcás felhordó rostélyra kerül, utána a földleválasztóra. A felhordó rostély 

rostáló hatását a felső ágba épített rázókerékkel fokozzák. A felhordó rostély végén található a 

keresztléces leválasztó és a gumi tüskés szalag. Egy szállító szalag segítségével a gépnek a 

felső szintjére kerül a burgonya, ahol egy tüskés szalag segítségével az apróbb 

szennyeződések, szármaradványok a gördülékenység elvén leválasztásra kerülnek, innen egy 

pálcás szalagra kerül a burgonya. Kézi erővel kerül kiszedésre a romlott burgonya, kő, föld 

maradvány és egyéb idegen anyagok. A válogató szalagról kerül a burgonya a gép tartályába, 

a megtelt tartály pótkocsira kerül ürítésre. A megtelt pótkocsi beszállításra kerül a tárolóba, 

ahol a válogató gépsor segítségével kiválasztásra kerül az étkezési burgonya. Kézi erővel 

kiválasztásra kerül a romlott burgonya és kőmaradványok. A vevő igényeihez igazodóan 5 és 



10 kg-os zsákokba csomagoljuk a burgonyát automata mérleg segítségével. Tarlóhantást egy 

Fendt 820 Vario erőgéppel végeztem és egy Lemken Throit 8 típusú kombinátorral, ahol egy 

merev szerszámszáron vannak rögzítve a kapák, van a gépen egy tárcsás egyengető egység, 

hengerborona, amely a talaj lezárását végzi. Nagyon nagy élmény volt számomra ilyen 

modern traktorral dolgozni. Ezek mellett végeztem még cukorrépa és burgonya kézi 

gyomlálást is. 

 

 

 

 

 

Hétvégenként kirándulni jártunk, nagyon sok érdekességeket tekinthettünk meg. 

Megismerkedhettem München, Passau, Regensburg, Digolfing, Bogen és Straubing 

nevezetességivel. Münchenben az Alianz Aréna stadinon szép látványt nyújtott. Nagyon nagy 

érdekesség volt számomra a BMW múzeumban megtekintett autók, motorok. Passauban 

pedig az Ilz, az Inn és a Duna összefolyásánál hajókiránduláson vettünk részt. Nagy élmény 

volt részt venni a bajor vidék második legnagyobb sörfesztiválján. Ezek után elérkezett a 

hazautazás időpontja, 2015.08.15 hajnali 2 óra. Szécsénybe 12 óra körül érkeztünk meg. 



Nagyon sok tapasztalatot szereztem sok újdonsággal ismerkedtem meg. Sokat fogok mesélni 

ismerőseimnek az itteni gyakorlatról és kirándulásokról. Jövőre, aki szeretne kijönni, fogom 

neki ajánlani, hogy ne szalassza el ezt a lehetőséget. 

 

 

 

Aholfing, 2015.08.14. 

 

Mag Dávid Tibor 


