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Az ERASMUS + Szakképzési Mobilitási Pályázat keretein belül lehetőségem volt az ausztriai 
güssingi mezőgazdasági iskolában szakmai gyakorlaton részt venni. 2019 novemberében két 
hetet töltöttem el az intézményben, ahol megismerkedtem az osztrák iskola tangazdaságával, 
akik az ökológiai gazdálkodásra helyezik a hangsúlyt. 

 

Az iskola környezete nagyon szép és rendezett volt, a kollégiumi szobák jó felszereltek voltak, 
szinte már egy hotelszobának számítottak. Az ott tanító tanárok és nevelők is kedvesek és 
segítőkészek voltak, a német nyelvi ismeretek miatt kicsit nehézkesen indult a gyakorlat, de 
utána már bele jöttünk a kommunikációba is. Az iskola fő profilja az ökológiai gazdálkodás, 
erre fekteti a legnagyobb hangsúlyt.  Az iskolába jelentkező diákok választhatnak, hogy vagy 
mezőgazdász, lovasgazda vagy ökogazda szakirányon tanulnak. Ezek 3 éves képzések, melyek 
elvégzésével a diákok érettségit tehetnek. A telephely nagyon modern, van egy saját gyakorló 
műhely, méhészeti helyiség, fejőház. A tanulók elsajátíthatják a szarvasmarhák, lovak, juhok, 
baromfiak körüli mindennapos ápolási feladatokat is. A diákok az iskola kereteken belül 
felkészítés kapnak a traktoros jogosítvány megszerzéséhez.  

1. nap. 2019. 11. 04 

Miután megérkeztünk, volt egy kis eligazítás az igazgatói irodában. Átbeszéltük a házirendet, 
utána megmutatták hol fogunk lenni az elkövetkezendő két hétben. Lepakoltuk a cuccainkat és 
elmentünk ebédeli a menzára.  

Ebéd után megismerkedtünk az ottani kísérőkkel. Megmutatták az öltözőket és átbeszéltük, 
hogy ki melyik hellyel fog már aznap megismerkedni. A délutáni gyakorlaton a telep 
bemutatására került sor, és az egyes munkaműveleteket ismertük meg.  Az esti vacsorát 
követően kicsit beszélgettünk, ismerkedtünk a többiekkel és lefeküdtünk aludni. 

 

 



 

2. nap 2019.11.05  

Reggel 6:45-kor volt ébresztő, utána 7 órakor reggeli, majd 8 órakor kezdődött a diákoknak a 
tanítás, nekünk a gyakorlat. Az első hétben nagy részben Herr Wiener-el vagy Markus-al 
voltunk. Délben ebéd volt, utána egy két órás szünet, amit így a második nap alvással töltöttünk 
el. Utána kettőtől este hatig tartott a gyakorlat. Igazából kipucoltuk a szarvasmarhákat meg a 
malacokat utána a telep körüli rendrakás volt a dolgunk. 

Este vacsora után körül néztünk a közelben.  

 
3. nap 2019.11.06. 

A reggel 7 órás reggelit követően, 8 órára fent kellet lenni a telepen, és kezdődött a reggeli 
eligazítás. Itt tudtuk, meg, hogy aznap milyen aktuális feladatok várnak ránk. Ezen a napon is 
a szarvasmarhák körüli feladatokat láttam el. Utána ugyan úgy délig munka volt, amit igazából 
elég hamar el lehetett végezni és utána maradt a jó öreg seprés.  

Az ebédet követően kettőkor felmentünk a telepre és a kiosztott munkát hamar teljesítettük 
utána találkoztunk egy ott tanuló magyar lánnyal, az osztályával gyakorlatra jött és sok mindent 
mesélt az iskoláról, és arról, hogy milyen jó idejárni. Az esti vacsorát követően egy kicsit még 
beszélgettünk, aztán lepihentünk. 

 



 

4. nap 2019.11.07 

 Reggel a szokásos kelés és reggeli után 8-kor fent voltunk a telepen, miután végeztünk az 
aznapi munkákkal, lehetőségünk nyílt más dolgokba is betekintést nyerni. Ezen a napon nyírták 
a birkákat, így gyakorlatban is segíthettünk ebben a feladatban. Egész délelőtt ott voltunk, és 
pakoltuk a gyapjút is. Ebéd előtt Igazgató Úr egyeztettet velünk a hétvégi programokkal 
kapcsolatosan. Ebéd és a délutáni pihenés után újra felmentünk a telepre, ahol a telepet raktuk 
rendbe. Este a vacsorát követően kimentünk sétálni egyet, nagyon szép és aranyos a város. a 
hegyen kimagasló várral.   

 

5. nap 2019.11.08 

Ezen a napon volt a nyíltnap, így reggel nem kellet gyakorlatra mennünk. Mi is részt vehettünk 
a programokon. Miután megérkeztek a vendégek, egy ottani magyar lány megmutatta az 
iskolát, a telephelyet és a tantermeket. Minden teremben volt egy kis program, hogy odacsábítsa 
a diákokat. Fent a telephelyen pedig az iskola saját készítésű termékeit lehetett kóstolni 
(sajtokat, füstölt húskészítményeket) megvásárolni. Kaptunk ebédet, majd elköszöntünk a 
Kaposváriaktól. Később felmentünk a telephelyre segíteni elpakolni a nyílt napot követően. 
Este vacsora után lefekvésig kártyáztunk. 

 

 

 

 

 



      6. nap 2019.11.09 

Ezen a hosszúhétvégén csak mi tartózkodtunk a kollégium területén. A hétvégére programokat 
szervezetek nekünk. Épp ezért a hosszúhétvége folyamán minden nap reggel 5 órakor kellett 
felkelnünk, mert 6 órától 9-ig az állatok körül dolgoztunk. Ezt követően az Igazgató Úr  jött 
értünk, először elmentünk egy volt határmenti múzeumba és emlékhelyeket látogattunk meg 
Bildein-ban. Délután borszentelésen, majd borkóstolón vettünk részt. Este visszatértünk a 
kollégiumi szállásra. Nagyon izgalmas és érdekes nap volt egyben. 

 

      

 

      7. nap 2019.11.10 

A reggeli gyakorlat után 10 órakor jött értünk az Igazgató, Herr Müllner. Majd autóval 
elindultunk Oberwart-ba a helyi termelői vásárba, ahol nem csak a helyi termelőktől lehetett 
vásárolni. Hanem a helyi tűzoltóság is kijött, és eljátszottak egy autóbalesetet. Nagyon 
érdekesnek találtuk. Az Igazgató Úrral együtt itt ebédeltünk. Visszafelé az iskola egyik 
tanárának tekintettük meg a szarvasmarha-telepét. Este elmentünk várost nézni. 

 

 

 



      8. nap 2019.11.11 

A szokásos reggeli időpontban foglalkoztunk az állatokkal. Miután végeztünk, 10-kor jött 
értünk az Igazgató Úr, hogy Márton-nap alkalmából egy liba ebédre hívjon minket. Délután 2 
órára elmentünk egy mezőgazdasági gép múzeumba St. Michael-ben, ahol kaptunk 
idegenvezetést. A visszafele úton a Güssing-i várat látogattuk meg. Délután 4 órakor 
visszavittek bennünket a kollégiumi szobánkba. 

 

 

     

 

 

      9. nap 2019.11.12 

A reggeli készülődést követően felmentünk a telepre, ahol megkaptuk az aznapi feladatokat. 
Ezen a napon az anya és újszülött állat ápolását végeztük el. Az újszülött állat ápolása során 
megtörtént a köldökzsinór elvágása és az orr,- illetve szájüreg kitisztítása.  Az anyaállatnál a 
méhlepény eltávolítását követően megtörtént a fertőtlenítés és az elkülönített elhelyezése az 
állatnak. A szarvasmarhák tartása legelőre alapozva, illetve kötött zárt tartásban valósult meg. 

A délutáni ebédet és pihenést követően a teleprendezési feladatokat végeztük el. Az esti 
vacsorát követően beszélgettünk a többiekkel. 



      10. nap 2019.11.13 

A reggeli készülődést követően felmentünk a telepre, ahol megkaptuk az aznapi feladatokat. 
Ezen a napon az újszülött malacok körüli gondozási, ápolási feladatokat hajtottunk végre. 
Megtörtént a fogazás, a herélés és fertőtlenítés is. Az állatok elhelyezését is elvégeztük 
korcsoportok szerint (hízó, kocaszállás, ellető). A délután folyamán teleprendezési feladatokat 
végeztünk el. Az esti vacsorát követően beszélgettünk a többiekkel. 

 

      11. nap 2019. 11.14 

A reggeli készülődési feladatokat követően kimentünk a telepre.  Ezen a napon lóápolási 
munkákat végeztünk. A patapucolást követően, a sörény fésülése történt meg. Ezt követően 
almoltunk, majd az etetését végeztük el az állatoknak. Az iskolában többen lovagolnak, így 
betekintést nyerhettünk ezekbe a gyakorlatokba is. 

 

     12. nap 2019. 11.15 

Az utolsó naphoz érkeztünk ahol reggel 6-tól dolgoztunk a telepen.  Kitakarítottunk minden 
állatot és megettük őket. 

Az ebédet követően kipakoltunk a szobából, és elköszöntünk Igazgató Úrtól, valamint a velünk 
foglalkozó tanároktól. 

 


