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Első hét 

Reggel 6-kor indultam Magyarországról Gyomaendrődön szálltam fel a buszra, nagyon jó 

utunk volt, szikrázó napsütés. Az első megállónk egy benzinkútnál volt, ahol meg is 

reggeliztem. (Encs-Forró között a MOL töltőállomáson). A magyar határt 10:00-kor hagyta el 

a busz, Szlovákián hamar keresztülutaztam és a következő megálló már Lengyelországban 

volt. Este 18:30-kor értem a kollégiumba, ahol már vacsorával fogadtak minket. Nagyon 

finom volt a vacsora, sonka, sajt, tea, vaj. 

Az első napon még nem volt gyakorlatom. Ma még csak pihenőnapot tartunk, 

megismerkedtem a helyi diákokkal, Lesna Podlaskával. 

 

Reggel fél 7 kor ébresztettek tanáraim. Elkészültem, majd 7:00 órától reggeliztem. Reggeli 

után elindult a csapat Janow Podlaskiba, ahol egy nagyon híres ménesbe mentünk, itt 

töltöttem a három hét szakmai gyakorlatomat.  

 



Az első nap a feladatom az volt, hogy zabot kellett bezsákolni és felpakolni a pótkocsira. 

Minden héten kedden történik az abrak kihordása a központi tárolóból az istállók 

takarmánytárolójába. Ez egész napos elfoglaltságot jelent ilyenkor, hiszen a több mint 600 

lónak a különböző istállókba eljuttatni a takarmányt nem kis munka. 

 

12-órakkor elindultunk vissza a kollégiumba. 14-órakkor ebédeltünk, ami nagyon finom volt. 

Ebéd után szabad foglakozás volt mindenkinek.  

Másnap a napi feladat az volt, hogy a hétvégi eseményhez előkészítsük a pályát. 

Díjlovagláshoz és díjugratáshoz vittem akadályokat és vissza kellett gereblyézni a homokot a 

fedett lovardában. 

 



A következő napon a szokásos reggeli ébresztő és étkezés után elindultam a lovardába. A 

feladat megvolt, a fedett lovarda előtti részt kellett feltakarítani, a kövek közül kiszedni a 

gyomokat. Ezt nem egyedül csináltam szerencsére, mert egy hónap meg kellett volna toldani a 

gyakorlatot. 

 

De már reggel közölték velünk tanáraink, hogy délután kimegyünk egy gyümölcsöse, egy 

helyi gazdához.  

 

A gyümölcsösbe jól eláztam, mert szakadt az eső. Viszont megnéztük a fákat és a gazda 

elmesélte, hogy nem csak gyümölcsökkel foglalkozik, hanem búza földjei is vannak. 



Hétvégén Bialában voltam, ami egy nagyobb város sok nagy bolt van és a hazai árakhoz 

képest minden olcsóbb. Vasárnap kitakarítottam a szobát a többiekkel. 

 

Második hét 

A reggel 6:30-as kelés után megreggeliztem, majd a ménesbe mentem tenyéssz szemlére, ahol 

nagyon szép lovakat láttam. Nem tudom mit kellett figyelni a lovakon, de érdekes esemény 

volt.  

  

Nagyon jól éreztem magam, jól telt ez a nap is. 

Másnap a napi programom az volt, hogy a fedett lovardában a pálya széléről elhúztam a 

homokot, aztán meglocsoljam és jött a traktor, ami meghengerezte. 

 



Ebéd után elmentünk Zachopkiba, egy nagy vállalkozóhoz az Agro Farmra.  

 

Ahol minden gépen egyedi rendszám volt. Nagyon tetszett ez a hely, ennyi hatalmas gépet 

még nem láttam egy helyen. Szívesen itt maradtam volna. 

Másnap a ménesben egy kis gyomlálás után lovagoltam a lovász tanulók segítségével. 

 



Délután pedig megtekintettem a Lesnai szakközépiskolát, az iskola szakmai tantermeit és a 

gyakorlati műhelyeket is. 

      

Ellátogattam egy marha telepre is, ahol rengeteg tehenet láttam.  

Este a lengyel diákokkal közösen grilleztem. Nagyon jó volt a hangulat a tűz körül.  

 

Hétvégén, szombat lévén nem gyakorlaton voltam, hanem Biala Podlaskában, városnézés, 

kulturális program. Voltam bevásárló központban is és tanáraim elvittek ajándékot vásárolni a 

szexshopba. 

 



Harmadik hét 

A ménesben a fűnyírás után, parkrendezési feladatom volt. Kupacokat készítettem és utána 

azokat segítettem felpakolni pótkocsira. 

      

Az itt található kocsi múzeumot is megnéztem. Régi korokból találhatók itt különböző kocsi 

típusok, szánkók, hintók. Mindezek mellett lószerszámok is vannak, szintén különböző 

típusúak.  

        

Mivel jól dolgozott a csapat, ezért a ménesben dolgozók hintózással köszönték ezt meg. 

Másnap a fedett lovardában a homokot locsoltam Richivel. Valamilyen rendezvényre 

készülhettek, mert a csoport másik fele a székeket takarította. 

 



A következő nap ismét a fedett lovarda takarítása volt a napi feladatom. Majd a ménes 

dolgozói meghívtak egy grillpartira. Nagyon kedvesek voltak, mi jól éreztük magunkat. 

       

Délután, aki akart elmehetett focizni, a lengyelek meghívtak minket. Én inkább kondizni 

mentem néhány barátommal. 

 

Utolsó napom a ménesben. Három hétig tartó itt tartózkodás után nagyon hiányozni fog. A 

szokásos napi munkák után elbúcsúztam mindenkitől, majd elindultam az utolsó ebédemet 

elfogyasztani Lengyelországban. Aláírtam mindenki zászlóját is. 

 



Reggel 6 órakor ébresztő volt, a csomagjaimat előző este össze készítettem, így csak le kellett 

vinni, a szobát még utoljára rendbe raktam, és 7:30 órakor elindult a csapat hazafelé.  

 

Nagyon jó barátságba kerültem Végh Benedekkel, ami otthon sem fog megszakadni. Örülök, 

hogy itt lehettem és szívesen visszajönnék még, ha lehet. 

 

        …………………………………… 

         Farkas Ádám 


