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Első hét 

Reggel 6:30-kor indultam Magyarországról Mezőtúron szálltam fel a buszra, szép időnk volt, 

kellemes meleg. 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 dolgozott senki. 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. 

 

Ma még csak pihenőnapot tartunk, megismerkedtem a csoporttársaimmal és Lesna 

Podlaskával. Csináltunk egy közös selfit a táblánál. 

 



Másnap nap az volt a feladatom, hogy a zabot lapátoljam a takarmánykeverő gépbe, azaz 

töltsem a garatot. Minden héten kedden történik az abrak kihordása a központi tárolóból az 

istállók takarmánytárolójába.  

     

 

A gyakorlat végeztével 14-órakkor ebédeltem, ami nagyon finom volt: cékla leves. Ebéd után 

szabad foglakozás volt mindenkinek.  

Másnap a napi feladat az volt, hogy a hétvégi eseményhez előkészítsük a parkolót. A fedett 

lovarda melletti parkolót tisztára söpörtem, ami nem kis területű. 

 



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 sosem végeztem volna. 

 

Délután kiment csapatunk egy gyümölcsöse, egy helyi gazdához. Megnéztem a meggyfáit. 

 

A gyümölcsösbe jól eláztam, mert szakadt az eső. A gazda viszont 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. Vásárolta ajándékokat a családomnak és magamnak is vettem ezt-azt. 

Vasárnap kitakarítottam a szobát a többiekkel, mert a kísérő tanáraim nyaggattak. 

 

Második hét 

A második héten a ménesbe tenyéssz szemlére voltam hivatalos, már előre szóltak, hogy ne 

gyakszis ruhába menjek. A legszebb lovakat sorakoztatták fel. Megtudtam, hogy a lovak 

genetikáját figyelik a szemlén, a további tenyésztés miatt. Sajnos én nem értek a lovakhoz, 

mert nekem mindegyik szép 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. Utána fellocsoltam és az egyik csoporttársam traktorral lehengerezte. 

 



Ebéd után elutazott csapatunk a fehér orosz határ melletti Zachopkiba, egy vállalkozóhoz az 

Agro Farmra.  

 

A hatalmas traktorok és gépek is klasszak voltak, de nekem a tulaj hobbija tetszett nagyon, 

ugyanis sportautókat gyűjt. A felesége megengedte, hogy beleüljek egy Cabrioba. 

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

 

Sajnos csak futószáron lovagolhattam, de talán az nem is volt baj, mert nem tudok lovagolni. 



Délután pedig átment a csapatunk végre a Lesnai szakközépiskolába, már alig vártam, hogy 

megnézhessen a sulit, ami mellett laktam. Az iskola szakmai tantermeibe és a gyakorlati 

műhelyekbe is benéztem. 

      

Volt még egy szakmai programom a héten, elvittek tanáraim egy marha telepre is, ahol 

rengeteg tejelő tehenet láttam. Mint kiderült a gazda is a lesnei suliban végzett. 

 

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

 



Hétvégén, szombat lévén elvittek tanáraim Biala Podlaskában. Voltam bevásárló központban 

is és tanáraim elvittek ajándékot vásárolni a szexshopba. 

 

Harmadik hét 

A harmadik héten ménesben parkrendezési feladatom volt. A sövénykerítések megnyírása 

után a gallyakat összeszedtem egy vödörbe. 

   

Viszont a vödör túl kevésnek bizonyult, ezért szereztem egy talicskát, ezzel hordtam a 

továbbiakban a gallyakat egy kupacra, hogy a traktorosnak könnyebb legyen felpakolni a 

pótkocsira.  

 



Ezen a héten a kocsi múzeumot is megnéztem. Nagyon régi kocsik és hintók találhatók itt, 

amelyek közül a mai napig használnak néhányat a turisták kedvéért. Lószerszámok, hámok és 

kengyelek is voltak bőségesen.  

  

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

kkétféle hintóban is ültem. 

     

Másnap a fedett lovardában a homokot locsoltam. Valamilyen rendezvényre készülhettek, 

mert a csoport másik fele a székeket takarította. 

 



Az utolsó előtti napon a ménes dolgozói meghívtak egy grillpartira. Ez már hagyomány náluk, 

hogy minden magyar csoportot megvendégelnek. Nagyon kedvesek voltak, én jól éreztem 

magam. 

       

Délután kondiztam a barátommal. Fekve nyomó versenyt rendeztünk. 

 

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

szokásos napi munkák után elbúcsúztam mindenkitől, majd elindultam vissza a kollégiumba. 

Délután takarítottam és összepakoltam a csomagjaimat és aláírtam mindenki zászlóját. 

 



Reggel 6 órakor ébresztő volt, a csomagjaimat csak le kellett vinni, a szobát még utoljára 

rendbe raktam, és 7:30 órakor elindult a csapat hazafelé.  

 

Nagyon jól éreztem magam, már az első pillanattól örök barátság szövődött Farkas Ádámmal. 

Szeretnék még vissza jönni és ha lehetne, akkor ugyanezzel a csapattal. 

 

 

        …………………………………… 

         Végh Benedek 


