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Oláh Enikő vagyok, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 10. f 

osztályos tanulója. Amikor ebbe az iskolába kerültem, megtudtam, hogy a diákok lehetőséget 

kapnak arra, hogy 8 hetet külföldön töltsenek, és ott sajátítsanak el minden szakmájukhoz tartozó 

tudást. Nekem mindig nagy vágyam volt megnézni, hogyan élnek más országokban az emberek, 

szóval beszéltem az osztályfőnökömmel, ő felvilágosított minden tudnivalóról, többek között 

arról, hogy pályázni kell rá. Én is pályáztam és nagyon vártam már, hogy megtudjam sikerült-e. 

Amikor megtudtam, hogy én is a kiutazók közé kerültem, nagyon örültem. Rengeteg segítséget 

kaptam a tanáraimtól, volt nyelvi, lélektani és szakmai felkészítés. A nyelvi felkészítést Királyné 

Bartus Nikoletta tanárnő, a lélektani részét pedig Kiály Tibor és Faludi László tanár úr tartotta. A 

szakmai felkészítést Ispán Lászlóné tanárnő tartotta. Mindenre felkészítettek, amire szükségem 

volt a 8 hétig tartó gyakorlatom során. 

2015. június 21-én kezdtük meg az utazást. Útközben tettünk kisebb pihenőket. Ausztriában, 

Melkben megnéztük a bencés apátságot. Vasárnap délután 4 órakor érkeztem meg a gyakorlati 

helyemre, ahol már nagyon vártak. Király Tibor bemutatott a főnökömnek, Ludwig Murrer úrnak 

és a feleségének. Nagyon aranyosak voltak, bemutatkoztunk egymásnak, beszélgettünk egy 

kicsit, aztán elvittek a szállásomra, ahol 8 hétig fogok lakni. A gyakorlatom alatt szobákat 

takarítottam, ami két részből állt: voltak az elutazó vendégek és a bentlakó vendégek. Az elutazó 

vendégek után ágyneműt cseréltem, a párnát háromszög alakúvá hajtottam, az ágyra cukorkát és 

névjegykártyát tettem, portalanítottam, ablakot pucoltam és erkélyt takarítottam. Fürdőszobát 

takarítottam, amit mindig a mosdókagylók takarításával kezdtem, majd a tükrök és csempék 

jöttek. Utána a zuhanyzókat, fürdőkádat fertőtlenítettem és fényesre töröltem. Minden 

munkafolyamathoz más tisztítószert használtam és más törlőkendőt. És végül a padlók, 

szőnyegek fürdőszobák porszívózása és felmosása történt. Minden nap 30 percig szellőztettem a 

szobákat. Minden nap rám tartozott a lépcsők söprése, felmosása és a lépcsőház portalanítása. Az 

ágyneműk tisztítását külső céggel végeztetik, amit minden hétfőn vittek el. Ami kedden, szerdán 

és csütörtökön képződött szennyes, azt egy külön helyiségben gyűjtöttük. Pénteken, szombaton 



és vasárnap helyben mostuk ki, és minden hétfőn vasaltuk ki vasalógéppel, amihez két ember 

kellett. Megtanultam a gyakorlatom alatt a vegyszerek használatát és a hulladékok szelektív 

gyűjtését. A munkaidőm minden nap reggel 07:00-től 16:00-ig tartott. 

 

 

 

 

 

A szabadidős programjaink alatt rengeteg sok szép helyen jártam. Voltunk Münchenben ahol 

megnéztük az Allianz Arénát, a BMW múzeumot és a főteret. Voltunk Passauban ahol 

megnéztük Gizella királyné síremlékét. Hajókiránduláson is voltunk, ahol megnéztük ahogyan a 

három folyó összefolyik, a Duna, az Inn és az Ilz. Nagyon szép látvány volt. Regensburg egy 

gyönyörű szép történelmi város. Itt megnéztük a Dómot a Kőhidat és több templomot. 



Straubingban többször jártunk városnézésen és a strandon. A Bajor erdőben kipróbáltuk a nyári 

bobpályát, ami nagyon tetszett. Bodenmaisban is jártunk, ott megnéztük az üveg dísztárgy készítő 

üzemet, ahol még üvegfújásra is volt lehetőségünk. Silberbergben libegővel mentünk fel a 

kilátóhoz, ahol volt egy ezüstbánya. Részt vettünk a Volksfesten, ami nagyon nagy élmény volt 

számomra. A felvonulás nagyon szép volt, sok érdekes dolgot láttam. A fesztiválon rengeteg 

játék volt, amiből párat kipróbáltunk a társaimmal. Elmondhatom, hogy felejthetetlen élmény 

marad számunkra. Elmentünk az Ostbayernschau kiállításra, ahol rengeteg érdekes dologgal 

találkozhattunk. Voltak kiállítva mezőgazdasági gépek, amikbe bele is ülhettünk, és még jó pár 

kiállítás. Megnéztük a fodrászati kiállítást, ahol megcsinálták a hajunkat. Olyan részen is voltunk, 

ahol szakácsok különböző szószokat készítettek, természetesen ezt is megkóstolhattuk. A 8 hetes 

gyakorlatom alatt nem csak nagyon jó szakmai ismeretekkel gazdagodtam, hanem jó barátokkal 

is. Nagyon jól éreztem magam, a társaimmal átsegítettük egymást a nehezebb időkben, amikor a 

honvággyal küzködtünk. A nyelvtanulás szempontjából óriási lehetőség volt ez a külföldi 

gyakorlat. A hazautazást 2015.08.15-én a hajnali órákban kezdtük meg. 

 

 

 

Örülök, hogy itt lehettem, sok szép élménnyel gazdagodtam! Ezt a lehetőséget köszönöm 

mindenkinek! 

Aiterhofen, 2015.08.12. 

Oláh Enikő 


