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Első hét 

Reggel 5-kor indultam Kétegyházáról, nagyon szép tájakon vezetett az utunk. Az első 

megálló egy benzinkútnál volt. Miután a magyar határt elhagyta a csapat, ehhez képest 

viszonylag hamar átléptük a szlovák-lengyel határt. Este értem a kollégiumba, ahol már 

vacsorával fogadtak minket.  

A gyakorlat előtti napon kiment a csoport megnézni a ménest. Ma még csak pihenőnapot 

tartunk, megismerkedtem a kisvárossal, Lesna Podlaskaval és a csapatom tagjaival is, mivel 4 

iskolából jöttünk.  

 

Reggel 6-kor ébresztettek tanáraim. Elkészültem, majd 7:00 órától reggeliztem. Reggeli után 

elindultam a csapattal Janow Podlaskiba, ahol egy nagyon híres állami ménesbe töltöttem a 

három hét szakmai gyakorlatomat. 

 



Első napon a ménesben takarmánykiosztás volt a feladatom. Zabot kellett bezsákolni a 

takarmánykeverő gépből. Minden héten, kedden történik az abrak kiosztása, ami nem kevés 

munka, mert majdnem 600 ló van a ménesben. 

 

Másnap a fedett lovardát kellett takarítani. A fedet lovarda előtt össze kellet sepregetni ez volt 

a napi feladatom. 

 

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

Ebéd után szabad foglakozás volt mindenkinek. 



Délután ellátogattam egy gyümölcsös gazdához, megnéztem a gyümölcsösét és a gépeit. 

Sajnos elkapott minket az eső, így nem maradtunk sokáig. 

A következő napi feladatom az volt, hogy a levágott füvet gereblyézem össze. A részünkre 

biztosított eszközök segítségével alapos munkát tudtam végezni. 

 

Ezen a napon, szombat lévén nem gyakorlaton voltam, hanem Biala Podlaskában városnézés, 

kulturális program. Itt nagyobb bevásárló központok is vannak, ajándékok vásárlását is meg 

tudtam oldani. Pihenéssel és takarítással töltöttem a nap hátra levő részét. 

Második hét 

A reggel 06:30-órai kelés után megreggeliztem, majd elindultam gyakorlatra a ménesbe, ahol 

éppen tenyész szemle volt. Nagyon érdekes volt, hiszen ilyen eseményben még nem volt 

részem. 

 

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



Másnap a fedett lovardát készítettem elő rendezvényre, a homokot gereblyéztem, fellocsoltam 

vízzel és a díjugrató pályát is átrendeztem. 

 

Délután Zachopkiba ment a csoport és megtekintettem egy vállalkozót, akinek rengeteg 

hatalmas gépe volt. Agro Farm volt a neve. 

 

Nagyon tetszettek a hatalmas gépek. 

Másnap a ménesben egy kis gyomlálás után, megkérdezték, hogy szeretnénk-e lovagolni. Én 

még nem ültem lovon, de a többiek lovagoltak. 



Délután végre megnézhettem a Lesnai szakközépiskolát is, bementem a gyakorlati 

műhelyekbe és az iskola tantermeibe is, sőt matek órára is beültem a többiekkel együtt. 

 

Nagyon tetszett ez az iskola, jól felszerelt, szívesen járnék ide. 

Majd ellátogattam egy közelben lévő gazdához, aki tejelő teheneket tart. Elmondta, hogy a 

földjén termeli meg a takarmány nagy részét és mivel erre fele nem érik be a kukorica, siló 

kukoricát termel. 

 

 



Este a kollégium diákjai meghívtak bennünket grillezni. 

 

Nagyon jól éreztem magam, megismerkedtem néhány itt tanuló fiúval és lánnyal. Habár nem 

értettük egymást, kézzel-lábbal mégiscsak sikerült elmagyarázni a dolgokat. 

Hétvégén kilátogattam a helyi piacra, ahol lengyel édességeket vásároltam. Miután 

visszamentem, megebédeltem takarítanom kellett egy kicsit, levittem a szemetet és pihenéssel 

töltöttem a nap további részét. Vasárnap, aki akart ismét elmehetett Bialába. 

Harmadik hét 

A hetet a ménesben parkrendezéssel kezdtem. A levágott füvet kupacokba gereblyéztem. 

Mivel nagyon jól dolgozott a csapat, a helyi dolgozók egyszer csak egy hintóval érkeztek és 

elvittek mindenkit egy körre. Nagyon szuper volt! 

 



 

A következő nap az volt a feladatom, hogy a fedett lovardában a székeket le kellet törülni, 

tiszta homok volt mindegyik, elég sok szék volt, ezért kitartott egész nap. 

 

Ezután grillezés, sütögetés volt. Ez hagyomány a ménesben, hogy a diákokat megvendégelik 

az ott dolgozók. Nagyon jó volt, jól éreztem magam. Sokat hülyéskedtünk, nagyon jó kis 

közösség alakult ki. 

 

Délután, aki akart elmehetett focizni, meghívtak a lengyelek minket. 



Utolsó napunk a ménesben. Körbe jártunk még utoljára és elköszöntünk mindenkitől. 

 

Három hétig tartó itt tartózkodás után nagyon hiányozni fog a ménes.  

A kollégiumban is elbúcsúztam mindenkitől, mivel hétvége következett. Kitakarítottam a 

szobatársaimmal a szobát. Reggel ébresztő volt, a csomagjaimat előző este össze készítettem, 

így csak le kellett vinni és elindultam hazafelé. Az úton egészen hazáig a még friss 

élményekről beszélgettem, és azt mondtam, de jó is lenne vissza jönni még ide! 

 

        …………………………………… 

         Nedreu Flórián 


