
Leonardo da Vinci-tanulmányút a muttenzi (Basel) Gewerblich-industrielle 

Berufsfachschule szervezésében 

 

A 2014. június 22-28-ig tartó szakmai tanulmányúton a baseli iskola diákjain és tanárain kívül 

a belga, az osztrák, a német és a magyar partnerintézmények küldöttségei vettek részt.  

Mindannyian izgatottan készültünk az útra. Június 22-én hajnali fél négykor indultunk el 

Szentesről, hogy elérjük a 6.05-ös Basel Spezialt. Útközben csodálatos tájakon haladtunk 

keresztül, különösen az Osztrák Alpok nyűgöztek le bennünket. 

 

20 órára érkeztünk meg az iskolához. Gyors üdvözlés és zuhanyzás után máris buszra 

szálltunk és Franciaország, Luxemburg, valamint Belgium érintésével Hollandiába utaztunk.  

Az éjszakai utazás után kissé fáradtan szálltunk ki a buszból Naaldwijkben, ahol a virágbörze 

működését tanulmányozhattuk. A Flora Holland a világ legnagyobb dísznövény értékesítő 

szervezete, amelynek csaknem 10.000 nemzetközi beszállítója van, főként Kenyából, 

Etiópiából, Zimbabweből és Dél-Amerikából. Naponta 20.000 különböző fajtájú vágott és 

cserepes virágot szállítanak ide, amelyeket 5500, nagyrészt német, angol és francia 

nagykereskedő vásárol meg az úgy nevezett „holland árverésen” keresztül. A naaldwijki 

központ éves forgalma 895 millió Euro.  

    



Ezt követően a Van der Arendtben található „Innenbegrünung XXL” nevű kertészet 

üvegházaiban nagyméretű szoliter növényeket, valamint cserepes dísznövényeket 

láthattunk.  

     

A délután egy részét a trompenbugi arborétumban töltöttük. A nemzetközileg ismert, angol 

stílusban kialakított botanikus kert csaknem 7 hektáron terül el. A világ minden részéről 

származó 3500 fa-és cserjefajból álló arborétum Hollandia legszebb botanikus kertjeinek 

egyike. 

  

Ezt követően Rottardam utcáin és a folyóparton sétáltunk néhány órát, majd elfoglaltuk a 

den haag-i StayOkay-ben levő szállásunkat. Den Haag Hollandia kormányzati központja, Dél-

Hollandia tartományi fővárosa, valamint itt működik a Nemzetközi Bíróság is.  



   

 

06.24. Kedd 

Reggeli után a Best Bromelia, majd a Hazeu orchids üzemekbe látogattunk.  

A broméliatermesztő üzemben 15 dolgozó 25 fajtából évi 1 millió növényt állít elő, 

amelyeknek Kelet-Európa a legfőbb felvevő piaca, de Kínába is szállítanak. 3 héten keresztül 

etilén gázos kezeléssel indukálják. a növények virágzását.  

A broméliák Dél-Amerikából származnak, ahol sok nemzetségük epifita növényként él a 

magas fák ágain. A középső, tölcsérszerű leveleik felfogják az esővizet, így biztosítják a 

növény számára a szükséges nedvességet.  

 

Az orchideák Délkelet-Ázsia trópusi esőerdeiben honosak. Hazájukban fákon élnek és a 

tápanyagokat az elkorhadt lombból és a levegőből veszik fel.  



Az orchideatermesztő üzem 7,5 hektáron évi 7,5 millió cseréppel értékesítenek a világ 

minden részébe, főként az Aldi, a Lidl és az Ikea áruházláncokon keresztül.  

 

A diákoknak a szervezők által előre meghatározott kérdésekre kellett választ keresniük, amik 

alapján az esti megbeszélés és értékelés során a két üzemet az adott szempontok szerint 

összehasonlították.  

Délután Appeltern 200 meseszép kertjében gyönyörködtünk. Itt egy általunk tetszőlegesen 

kiválasztott kellett három lépésben lerajzolnunk. Az első fóliára a beültetett felületeket, 

ágyásokat, a másodikra a fásszárúakat, évelő lágyszárúakat és az egynyáriakat, a harmadikra 

pedig az egyéb elemeket, mint például a vizet, a kőfalat, a tipegőköveket és a berendezési 

tárgyakat rajzoltuk, így egy háromszintes helyszínrajzot kaptunk. Végül meg kellett 

határoznunk a kertben levő növényeket és az ott felhasznált egyéb anyagokat is.  

  

Aznap az apelndoorni StayOkay szállón éjszakáztunk. 

  



06.25. Szerda 

Kora reggel Goedegebuure-ben néztük meg az évelő lágyszárú kiültetéseket. Itt magassági 

szintenként 5-5 növényt kellett egy tetszőleges kertből kiválasztanunk, majd a latin nevüket, 

cm-ben kifejezett magasságukat, a textúrájukat, a virágzatuk színét és az előfordulási 

gyakoriságukat kellett a feladatlapra 

beírnunk.  

Ezt követően Meppelben, az AOC Terra 

holland partneriskolában tettünk látogatást, 

ahol tájékoztattak bennünket az intézmény 

működéséről és az ott folyó képzésekről, 

majd végig vezettek bennünket a különböző 

oktatási egységeken. A diákok ott kisállat-, 

ló- és egyéb haszonállat tenyésztést, 

virágkötészetet és térberendezést, 

kertészetet, kerttervezést és géptant tanulhatnak, de állatorvos-segédeket is képeznek. 

A képzés időtartama szakiránytól függően 2-4 év, de ettől a tanévtől ott is 3 évre 

csökkentették a maximális időkeretet.  

 

Aznap a Ter Borgh Pinetumban piknikeztünk, majd teljesítettük a fenyőfélékkel kapcsolatos 

feladatunkat: 3 különböző alakú fát kellett lerajzolnunk, a magasságukat és a növekedési 

formájukat meghatároznunk, a latin nevüket leírnunk, valamint a textúrájukat jellemeztük. 



       

Ezután egy rövid sétát tettünk az 1922 és 1930 között létesített fenyőerdőben.   

 

Este a németországi Westerstede-ben, a DEULA Képzési Központ kollégiumában szálltunk 

meg.  

 

06.26. Csütörtök 

Délelőtt a bad zwischenahni Bruns faiskolában jártunk. A tájékoztató filmből megtudtuk, 

hogy a faiskolát 1876-ban alapították, s hogy a művelésükben levő 500 ha-on 300-350 

dolgozó végzi a fák és a cserjék metszését, ápolását, négyévenkénti átiskolázását, valamint a 

azok kitermelését és szállításra való előkészítését.  Európa szinte minden nagyvárosában – 

például Moszkvában, Párizsban, Berlinben, Londonban, sőt, még Orosházán is – 

megtalálhatjuk az ott nagy szakértelemmel előállított fásszárúakat.   



  

Ezt követően autóbusszal körbejártuk a faiskola különböző részeit, gyalog átsétáltunk a 

Rhododendron erdőn, majd vendéglátóink meghívtak bennünket ebédre. 

 

Délután az Erdenwerk Wietinghausen GmbH közeg kitermelő és feldolgozó vállalatnál 

kaptunk tájékoztatást a fehér és a fekete tőzeg kialakulási folyamatáról, a kitermelés és a 

feldolgozás fázisairól, s mindezt a helyszínen meg is mutatták a csoportnak.  

 



A kitermelt és kiszárított tőzeget 80 C-on hőkezelik, majd lehűtik és rostálással méret 

szerint négy részre osztályozzák. A tőzeg alapú termesztő közegek előállításának következő 

lépéseként a tőzeget növényfajtól és termesztéstechnológiától függően különböző 

műtrágyákkal dúsítják, majd zsákokba töltik.  

Közlekedési dugó miatt sajnos nem tudtuk megnézni a herrenhauseni barokk kerteket, így 

Kassel felé folytattuk utunkat. 

 

06.27. Péntek 

Kasselből reggel Merkersbe utaztunk, ahol bepillantást nyerhettünk a kálisó-bányászat 

történetébe és a kitermelés folyamatába. Két és fél órát töltöttünk a bányában. Az 

élménytúra során 800 méteres mélységben láthattuk, hogyan bányászták a kálisó-gyártás 

alapanyagát csaknem 100 évvel ezelőtt, s hogy ez hogyan fejlődött napjainkig. 

Kísérőink bemutatták nekünk, hogy hogyan korszerűsödtek a kitermelő és a kőzeteket a 

felszínre szállító gépek, valamint azt is, hogy melyik eszközt mire használták.  

 

Naponta 14.000 tonna kálisót bányásznak ebben az üzemrészben, s a készterméket egész 

Európában, sőt, még a tengeren túl is értékesítik.  

Kálisó alatt a különböző, magas százalékban káliumvegyületeket tartalmazó só ásványokból 

álló keveréket értjük. A káliumvegyületek 250 millió évvel ezelőtt keletkeztek. A kálisókat 

főként műtrágyaként dolgozzák fel. A kertészetekben felhasznált formája 93%-os tisztaságú 

KCl-t tartalmaz. 

A bányában láthattuk a világon egyedülálló sókristály-kamrát és azt a hatalmas termet is, 

amelyben 1945-ben a Német Birodalom arany-és pénzkészletét, valamint a berlini és lipcsei 

képtárak gyűjteményének értékes darabjait őrizték.  

 



 

A járatok teljes hossza 4200 km, így az egyes szintek között speciális teherautókkal 

szállítottak bennünket.  

Délután több, egy több mint 400 km-es út állt előttünk, hiszen estére vissza kellett érnünk 

Muttenzbe. 

A szervezőknek, Rolf Zumbrunnak, Ursulának és Christinának megköszöntük a lehetőséget, 

hogy csatlakozhattunk tanulóik szakmai kirándulásához. Nagyon sok új dolgot tanultunk ez 

alatt az egy hét alatt. Ezeket az ismereteket hasznosítani tudjuk későbbi tanulmányaink és 

munkánk során, valamint az oktatásban. 

Sok kedves diákkal és kollégával ismerkedhettünk meg, s közben gyakorolhattuk mind a 

német, mind az angol nyelvet. Betekintést nyerhettünk a svájci és s holland oktatási és 

képzési rendszerbe is. Mivel több üzemben felajánlották, hogy szívesen fogadnának külföldi 

gyakornokokat is, a kiutazáson részt vett két tanuló szeretne egy néhány hónapos 

gyakornoki állást megpályázni.  

Köszönjük, hogy részt vehettünk a Leonardo da Vinci projektben. Sok szép és hasznos 

élménnyel gazdagodtunk. 

 

Kánvásiné Berényi Olga kísérőtanár 

Kun Mariann 12. A osztályos tanuló 

Remzső Roberta 13. T/P osztályos tanuló 

Gál Anikó kísérő és szervező tanár 


