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2012. augusztusában alkalmam volt részt venni a hamburgi partneriskolánk, a Staatliche 
Gewerbeschule Chemie-Pharmazie-Agrarwirtschaft által felkínált szemináriumon, melynek 
keretében Hamburg temetőit és kertészeti üzemeket tekinthettem meg, valamint 
betekintést nyerhettem az ottani képzési rendszerbe. 

Azzal a szándékkal is utaztam Hamburgba, hogy olyan gyakorlati helyeket szerezzek diákjaink 
számára, amelyek vállalnák a magyar kertésztanulók alkalmazását és szakmai oktatását. 



Augusztus 2. 
Az intézmény tanévnyitó ünnepségen vettem részt, amelyen az iskola vezetői, tanárai és a 
Mezőgazdasági Kamara képviselői köszöntötték a régi és új diákokat és mutatták be az iskola 
képzési rendszerét. 

 
Ezután osztályonként egyesével szólították őket, és az osztályfőnökök vezetésével 
szakirányonként tájékoztató megbeszélésekre mentek. Ezt követően az egyes 
szakmacsoportok általános és szakmai tantárgyakat oktató tanárai értekezleteket tartottak. 
Minden nagyon szervezetten történt, a tanárok részletes leírást kaptak az év eleji 
osztályfőnöki és a tantárgyaikkal kapcsolatos feladataikról. Végül a hét programját beszéltük 
meg. 

 



2011-ben Hamburgban elindítottak egy „Duális képzésre felkészítő”, a szakmai orientációt 
segítő oktatást azoknak a 10. osztályt elvégzett diákoknak a számára, akik még nem kezdtek 
el szakmát tanulni. Az ebben résztvevő tanulók hetente három napot töltenek egy üzemben, 
ahol a szakma gyakorlati részével ismerkednek; két napon pedig az iskolában mélyítik el és 
bővítik a szakmával kapcsolatos elméleti ismereteiket. 
A késő délutáni órákban Hamburg nevezetességeivel ismerkedtünk. 

 



Augusztus 3.  
A Sannmann kertészeti üzemet többek 
között a svájci szemináriumról ismert ifjú 
szakemberek mutatták be. Ott a növények 
termesztését, ápolását és betakarítását 
főként kézi erővel végzik. 
A kémiai növényvédő szerek és a műtrágyák 
helyett biológiai növényvédelmet és olyan 
módszereket alkalmaznak, amelyek 
természetes módon pótolják vissza a 
talajból kivont tápanyagokat. 

Különböző fűszernövényeket, zöldségféléket 
termesztenek ebben az üzemben, de 
igyekeznek újra meghonosítani és tovább 
nemesíteni a régen termesztett 
zöldségféléket, többek között egyes 
paradicsom-, padlizsán- és paprikafajtákat, 
továbbá mediterrán fajokat is. 
Termékeiket bio-boltokban és a hamburgi 
bio-heti piacon értékesítik. Van egy 
Hereford tehenészetük is. 

Augusztus 4.  
A hamburgi Mezőgazdasági Kamara Képzési és Információs Központjában az ott oktatott 
szakmákról – temetőkertészet, kert- és tájépítészet, zöldségtermesztés, évelő lágyszárúak 
termesztése, dísznövénytermesztés és faiskola -, valamint a képzés feltételeiről és 
körülményeiről tartottak előadást, majd bemutatták a Központ minden egységét. A 
kertészképzés időtartama 3 év. Jelenleg 17.000 fiatal vesz részt valamilyen 
kertészképzésben, 20%-uk nő. Az elmélet és a gyakorlat aránya 20% : 80%. A sikeres 
záróvizsga után a tanulók többségét a gyakorlóhelyük alkalmazza, de aki szeretne 
továbbtanulni, annak lehetősége van részt venni a mester-, illetve a technikusképzésben, 
továbbá egyetemi diplomát is szerezhet kertész, vagy tájépítész szakon.  
A város terjeszkedése miatt az ősz folyamán új helyre kell áttelepülniük. Szívesen 
fogadnának németül jól beszélő magyar diákokat szakmai gyakorlatra. 
Délután a Neuer Botanischer Garten-be mentünk.  
Augusztus 5. 
Kora reggel a Fischmarktra mentünk, ahol elképzelhetetlen mennyiségű hal- és húsárut, 
zöldséget, gyümölcsöt és sok egyéb terméket kínálnak. Az idegenforgalmi látványosságnak 
számító „Halpiacot” a kikötőben tartják minden vasárnap hajnalban, melyre sok ezer ember 
érkezik a környező településekről is.  



Ezt követően az Alter Botanischer Garten-t csodáltuk meg. A Botanikus Kertet Johann Georg 
Christian Lehmann professzor alapította 1821-ben. A 2800 összterületű 5 üvegházban 
szubtrópusi, trópusi és szukkulens növények, valamint páfrányok találhatók. A kertben 
többek között rózsák, orchideák, begóniák, broméliák, cikászok és különféle gyógynövények 
ejtik ámulatba a látogatót.  



Augusztus 6. 
Ohlsdorfer Friedhof – A világ legnagyobb park-temetője 391 ha-on terül el. Ez Hamburg 
legtágasabb parkja is, ahol 800 plasztika és történelmi sírok is találhatók. Ez a csodálatos 
park-temető egyúttal Hamburg történelmét is dokumentálja.  

 
Az ó-hamburgi emléktemetőtől az 1918-1920-ban elesett katonák és bombatámadások 
tömegsírján át a két világháborúban német katonák emlékhelyéig sok minden emlékeztet a 
múltra. A magyarországitól eltérő temetőkultúra bemutatja a német társadalomnak a 
haláloz való viszonyát is. 
A délutánt a Stadtparkban (Városi park) és a kikötőben töltöttük. 
Augusztus 7. 
Délelőtt az iskolában voltunk, ahol az új igazgató fogadott bennünket. Nagyon támogatná, ha 
sikerülne kialakítani egy szorosabb partneri kapcsolatot a két intézmény között. 

 
Délután a 98,7 ha-os Diebsteich temetőt tekintettük meg. A tájkert-stílusú, 1868-ban 
létesített parkszerű temetőben betekintést kaphattunk a sírok kialakításának 
változatosságába és a különböző sírkő-kultúrákba. 
Augusztus 8. 
Hazautazás. 


