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2017-ben úgy döntöttem, hogy a mesterképzésen lévő kötelező szakmai gyakorlatomat 
külföldön töltöm, az Erasmus program keretein belül. Csehországra esett a választásom, azon 
belül is Ranch Srbsko-ra. Két Bsc-s csoporttársam már volt itt előzőleg, így az ő 
élménybeszámolójuk és az angol nyelv gyakorlásának lehetősége segítette a gyakorlati helyem 
kiválasztását.  

A farm Prágától kb. 85 km-re található. Én vonattal utaztam Prágába, ahol egy kis metrózás 
után elértem az egyik buszállomáshoz, ami Cerny Most-nál volt, ahonnan még egy órás buszút 
várt rám Sobotka-ig. 

 

A közlekedés a farmig/farmtól kicsit nehézkes, ugyanis csak korán reggel és délután megy 
egy busz, más tömegközlekedési eszköz lehetősége nem áll rendelkezésre, így autóhoz van 
kötve az ember. Szerencsére a farm tulajdonosa Justin, igen segítőkész volt, így amikor 
megérkeztem nagy bőrönddel, kijött elém két kislányával, Sobotkáig ahol a busz letett.  

A farmon permakultúrát alkalmaznak. 
Nem használnak vegyszereket a 
növénytermesztés során. Többféle állatot is 
tartanak: tyúkot, libát, kacsát, pávát, pulykát, 
lovakat, teheneket és házikedvencként pedig 
néhány cicát és egy kutyát. 
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A család nagyon kedves volt, Justinnak és Michaelanak a két kislánya, Sarah és Sophia 
pedig mindig próbált segíteni a rám szabott feladatok elvégzésében. A beilleszkedés könnyen 
ment, a család nagyon nyitott és mindenkit szeretettel fogadnak. A farm tulajdonosa amerikai, 
így angolul folyt a kommunikáció a család minden tagjával.  

A farm egy 10 ha-os terület, ahol állatok tartása, növények 
termesztése folyik, és egy részén erdő található. A feladatom igen 
sokszínű volt: fűnyírás, faaprítás, zöldségek gyümölcsök betakarítása, 
gyomlálás, kapálás, állatok etetése, kiengedése és bezárása, faházak 
korlátjainak lefestése, növények ültetése stb.  
Kipróbálhattam láncfűrésszel való favágást életemben először, persze 
csak kellő tájékoztatás- bemutató után és felügyelet mellett. Minden 
reggel az állatok kiengedését én végeztem, illetve esténként az 
etetésüket és a bezárásukat is. Ez egy igen vicces feladat volt, egyik 
nap 20 perc alatt végeztem, másiknap akár egy órába is beletelt a 
makacs kacsák és tyúkok bezárása. Egy holland pár egy rövid ideig a 
farmon volt, ők is besegítettek az ott létük idején az állatok 
beterelésében is.  
A lovakat és teheneket délutánonként a nagyapa etette, előbbieket 
pedig hosszabb sétákra is elvitték.  

A munkaidő reggel 9-től kezdődött, déltől egyig ebédidő, utána délután 4- ig pedig további 
munkavégzés. A délutánok szabad programmal teltek, így lehetőségem adódott, hogy a helyi 
nevezetességeket megnézzem. A két kislány pedig biciklivel elkísért a közeli tóhoz, 
megmutatták a közeli sziklákat, erdőt, helyi fagyizót.  
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A farmon nem messze a családi 

háztól, két kis faház áll rendelkezésre 
az oda utazó diákok/önkéntesek 
számára. Igen egyszerű felszereltségű, 
a házon belül egy légtérbe található a 
konyha, ágy és zuhanyzó, kint pedig a 
komposzt wc. A házak az 
alapfelszereltséggel rendelkeznek, 
mint pl. lábas, tányér, evőeszközök, mosógép, mikrohullámsütő stb. A közelben bolt nincs, de 
a család mindig megkérdezte mire van szükségem, és a Tescoból házhozszállítással meg is 
hozták, amit épp enni szerettem volna. 

Amit érdemes vinni: elemlámpa, ugyanis sötétedés után, nincs kint villany, illetve meleg 
ruházat, gumicsizma, mert még nyáron borús, esős időben is kellőképp le tud hűlni a levegő.  

 
A fogadó hellyel meg voltam teljes mértékben elégedve, elegendő segítséget kaptam. Ez egy 

életre szóló emlék marad számomra. 
 

 

 


