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Celje (Szlovénia) 

Az idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre az Európai Kertésztanárok 

Szövetségének találkozója, melynek a celjei Sola za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Kertészeti Szakközépiskola adott otthont. Ebben az oktatási intézményben betekintést 

nyerhettünk az ott folyó képzésről, és meggyőződhettünk annak magas színvonaláról. 

A Szövetség Európa különböző országaiban levő kertészeti szakképző iskolák tanárainak 

segítségével szervezi meg az évenkénti szemináriumokat. A Szervezet célja a tanárok 

kölcsönös megismerésének és az iskolák közötti diákcserék elősegítése. 

A Szövetség kétévenként más-más európai országban rendezi meg az Ifjú Kertészek Európai 

Szakmai Versenyét a kertész-ifjúság szakmai tudásának növelése érdekében. 

A négy nap során gazdag szakmai és kulturális programban vehettünk részt.  

Április 10. Megtekintettük Celje óvárosát és Régi Várat. Este a megnyitó ünnepségre került 

sor. 

 



 

 



Április 11. A celjei Sola za hortikulturo in vizualne umetnosti Kertészeti Szakközépiskolában 

nemzetközi konzultáción és előadásokon vettünk részt. Minden küldött bemutatta saját 

országának kertészeti oktatási rendszerét angol nyelven, vázolva az ottani szakközépiskolai 

képzés előnyeit és hátrányait, a nehézségeket, valamint az egyes iskolák hasznos ötleteit és 

hagyományait. Ezt követően együtt emlékeztünk meg arról, hogy 40 évvel ezelőtt nyílt meg 

az iskola parkjában az első kiállítás, majd az egyik tanárnő vezetésével végigsétáltunk a 

parkon és az iskolán. Sok értékes szakmai tapasztalattal gazdagodtunk e rendezvénynek 

köszönhetően. 

 

  



Április 12. Reggeli után a volcji potok-i arborétumba indultunk, Radomlje-be. Szerencsére 

napsütéses időben csodálhattuk meg e rendkívüli természeti adottságokkal rendelkező 85 

hektáros arborétum gazdag növényállományát. E hely kiválóan alkalmas mind a botanika 

iránt érdeklődők szakmai igényének kielégítésére, mind pihenésre a szemet gyönyörködtető 

környezetben. A szlovén helyi borokat egy tengerparthoz közeli pincében kóstolhattuk meg. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Április 13. Busszal Dobrovnikba utaztunk, ahol az Ocean Orchids kertészeti üzemben tettünk 

látogatást. Szakavatott kísérőnknek köszönhetően végigkísérhettük az orchideatermesztés 

fázisait, s betekintést nyerhettünk az értékesítésbe. 

 



Ebéd után a radenci-i Kurbus kertészeti üzembe és Gardencenterbe folytattuk utunkat. 

 

Este az ünnepélyes záró vacsorán Johannes Peperhove úr, a Nemzetközi Kertésztanárok 

Szövetségének elnöke összegezte a szeminárium tapasztalatait és a Szövetség jövőbeli terveit. 

 



Ezt követően a svédországi tagiskola küldöttei képes beszámolót tartottak országuk 

történelméről, nevezetességeiről és híres embereiről, majd meghívták a találkozó résztvevőit a 

jövőre Svédországban rendezendő 9. szemináriumra.  

Április 14. Reggeli után mindenki hazautazott. 

 

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a szakmai találkozón, mert azon túl, hogy 

csodálatos emberekkel ismerkedhettem meg és szakmailag sokat tanulhattam, részese 

lehettem az európai kertészeti iskolák további együttműködését érintő megbeszéléseknek is, 

amelyek hozzájárulhatnak az intézmények oktatói és diákjai közötti nemzetközi kapcsolatok 

szorosabbá tételéhez. 


