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Erasmus+  szakmai  gyakorlat  –  beszámoló  

A  szakmai  gyakorlatomat  mindenképp  külföldön  szerettem  volna  végezni,  hosszas  
gondolkodás  után  végül  Csehországra  esett  a  választás,  mivel  hasonló  az  éghajlat  és  közel  is  
van.  Mivel  sikerült  egy  csoporttársamat  is  meggyőzni,  hogy  tartson  velem,  így  nem  kellett  
egyedül  belevágnom  ebbe  a  kalandba.  Olyan  helyet  kerestünk,  amit  mindkettőnk  választott  
szakiránya  támogatott,  hosszas  keresgélés  után  a  Wwoof  nemzetközi  szervezetnél  találtunk  
egy  ökofarmot  Liberecben.    

  

Megérkeztünk  Liberecbe  

Egy  nagyon  kedves  családnál  találtunk  helyet,  Alena  és  Hynek  mindketten  szociológusként  
végeztek,  majd  úgy  döntöttek,  hogy  inkább  a  mezőgazdaság  felé  mozdulnak  el.  9  éve  
költöztek  Liberec  egyik  legmagasabban  fekvő  külterületére,  mely  a  Katerinky  nevet  viseli,  itt  
nevelik  három  gyermeküket,  akik  már  most  jól  értenek  a  gazdálkodáshoz.  A  ház  mellé  öt  
hektár  földet  is  vettek,  ennek  nagyja  erdő,  kaszáló  és  kisebb  szántóföldek.  A  terület  nagyja  
nagyon  meredek,  ennek  ellenére  nagyon  praktikus  a  terület  kialakítása,  a  traktorral  és  az  
elektromos  talicskával  pedig  még  könnyebbé  teszik  a  munkát.  

A  ház  közvetlen  környezetében  található  a  veteményeskert,  egy  kisebb  víztározóként  
használt  medence,  sziklakertek,  gyümölcsfák  és  bokrok,  tűzifatároló,  legelő,  egy  üvegház,  egy  
fóliasátor,  műhely  és  istálló,  itt  tartják  a  kecskéket,  teheneket  és  nyulakat.  Egy  terasszal  
feljebb  építettek  egy  pajtát,  ahol  télen  juhokat  és  egy  lovat  tartanak.  Mellette  helyezkedik  el  
a  disznóól,  még  egy  zöldségeskert,  az  egyik  eperágyás  és  egy  patak.  Ezektől  feljebb  már  csak  
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erdő  és  legelő  van.  A  ház  alatti  területen  tartják  a  szárnyasokat,  tyúkokat  és  libákat,  valamint  
ide  telepítettek  egy  fiatal  gyümölcsöst  is,  ennek  az  aljába  építették  a  méhkaptárakat.  

  

A  napkollektorokkal  és  napelemekkel  felszerelt  ház.  

  

A  kisebbik  lány,  Ida  és  a  zöldségeskert.  
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A  munkáltatóink  nagyon  korrektek  voltak,  előre  meghatározott  munkaidővel  dolgoztunk  és  
mivel  a  gyerekeket  otthon  iskolázták,  ezért  a  velük  való  foglalkozás  is  munkának  számított,  
hamar  jóban  lettünk  velük.  A  szálláshelyünk  is  nagyon  szép  volt,  az  emeleten  kaptunk  egy  kis  
szobát,  saját  fürdővel.  A  mellettünk  lévő  helységben  a  nyár  folyamán  jógatermet  alakítottak  
ki,  a  padláson  pedig  játszószobát  a  gyerekeknek.  

A  munkák  során  rengeteg  új  dolgot  tanultunk,  számomra  nagyon  élvezetes  volt  a  nezéz-‐
gépek  használata,  megtanultam  traktort  vezetni  és  különböző  tartozékait  használni,  mint  
például  a  villásemelő,  földfúró,  borona,  késes  kapa,  talajmaró,  mulcsoló  és  markoló.  
Kéziszerszámokkal  is  sokat  dolgoztunk,  Hynek  megtanított  a  vonókés,  a  csiszoló,  a  
csavarhúzó,  a  körfűrész,  a  fúrógép  és  egyéb  szerszámok  használatára.    

  

Zetor  7245  

Természetesen  sok  szakmához  kapcsolódó  munkát  is  végeztünk,  ezek  között  volt  vetés,  
palántázás,  gyümölcsfák  és  bokrok  kitányérozása,  gyomlálás,  ásás,  kaszálás,  gereblyézés,  
istállótakarítás,  kecske-‐  és  tehénfejés,  sajtkészítés,  szárnyasok  levágása  és  feldolgozása.    

Szabadidőnkben  bejártuk  a  környéket,  ellátogattunk  a  libereci  botanikus  kertbe  és  
rengeteget  kirándultunk,  jó  volt,  hogy  a  jelzett  turistautak  öt  perc  sétára  voltak  a  háztól,  így  
munka  után  is  sok  helyre  el  tudtunk  látogatni.    Nekem  annyira  megtetszett  a  hely,  hogy  
végül  úgy  döntöttem,  hogy  meghosszabbítom  a  gyakorlatom  és  egészen  szeptemberig  
maradok,  ennek  köszönhetően  részt  vettem  sok  általunk  termesztett  zöldség  és  gyümölcs  
betakarításában,  egy  mobil  csirkeól  készítésében,  dombágyások  építésében  és  még  több  új  
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helyre  sikerült  ellátogatnom.  Három  héttel  a  hazaérkezésem  után  pedig  ismét  ellátogattam  a  
farmra,  mivel  egy  gyönyörű  boci  jött  a  világra,  akit  a  család  Pitypang  névre  keresztelt.    

  

Julie,  Pitypang  anyukája.  

  

Pitypang  itt  öt  napos.  
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Az  összes  élményemet  leírni  lehetetlen  lenne,  mindent  összevetve  én  nagyon  jól  éreztem  
magam,  mindenképp  vissza  fogok  menni  és  mindenkinek  csak  ajánlani  tudom,  hogy  
külföldön  töltse  el  a  gyakorlatát.  


