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Élménybeszámoló  a  15  hetes  szakmai  gyakorlatomról  

Az  Erasmus  programnak  köszönhetően  a  kötelező  gyakorlatomat  Franciaországban,  egy  kis  városban,  

Angersban  töltöttem.  Ezalatt  a  3  és  fél  hónap  alatt  a  nyelv  és  a  faiskolai  munkafolyamatok  gyakorlása  

mellett,  kipróbálhattam,  hogyan  boldogulok  egy  idegen  országban,  mire  elegendő  az  angol  és  a  

francia  nyelvtudásom  és  hogyan  tudom  ellátni  egyedül  a  háztartási  feladatokat.  Úgy  gondolom,  hogy  

egy  örökre  szóló  élménnyel  és  tapasztalattal  gazdagodhattam,  és  nagyon  örülök,  hogy  élhettem  ezzel  

a  lehetőséggel.  Tehát  megpróbálom  elmesélni  a  történteket  a  pályázat  megnyerésétől  a  

hazaérkezésem  napjáig.  

Az  első  legfontosabb  feladatom  az  volt,  hogy  találjak  egy  olyan  céget,  akik  alkalmaznak  

gyakornokként.  Mivel  Franciaországban  van  egy  törvény,  ami  megszabja,  hogy  a  3  hónapnál  többet  

dolgozó  gyakornokoknak  fizetést  kell  biztosítani,  ez  a  rész  nem  volt  könnyű.  Kértem  a  tanszék  vezető,  

és  az  erasmusos  koordinátor  segítségét,  és  én  is  elkezdtem  keresgélni  az  interneten.  Nagyon  sok  

cégnek  írtam,  elküldtem  az  önéletrajzomat,  de  ezek  közül  négyen,  ha  válaszoltak,  és  ebből  csak  egy  

volt  pozitív.  Eközben  a  tanszék  vezető  ajánlott  egy  nagy  faiskolát,  és  felvettük  a  kapcsolatot  a  céggel.    

Néhány  e-‐mail  után  letisztáztuk  a  részleteket,  és  a  szerződés  megkötése  után  már  csak  számolni  

kellett  a  napokat  az  indulásig.  

Végül  a  márciusi  vizsgák  után  április  2.-‐

án  utaztam  ki  Franciaországba  az  egyik  

évfolyamtársammal,  Laurával,  aki  

szintén  Franciaországban  csinálta  a  

gyakorlatát.  Nagyon  jó  volt,  hogy  nem  

egyedül  kellett  neki  vágni  a  nagy  

útnak,  bár  a  reptéri  búcsúzkodás  így  is  

nehéz  volt.  Repülővel  Párizsig  

utaztunk,  ott  felszálltunk  a  vonatra,  és  

estére  meg  is  érkeztünk  Angersba.  

Az  első  négy  napomat  egy  francia  lánynál  töltöttem,  akivel  a  couchsurfing  internetes  oldalon  

ismerkedtem  meg.  Nagyon  jó  választás  volt,  mert  sokat  segített  a  kezdeti  nehézségekben,  és  közel  

lakott  a  központhoz.  Egyébként  itt  megjegyezném,  hogy  a  couchsurfing  egy  nagyon  hasznos  oldal,  

ennek  is  vannak  hátrányai,  de  mindent  egybe  vetve,  sok  pénzt  lehet  vele  spórolni  és  igazi  

egyéniségeket  lehet  megismerni  vele.  

Ekkor  következett  a  második  komolyabb  feladat,  amikor  lakást  kellett  keresni  a  következő  három  és  

fél  hónapra.  Mivel  már  a  kiutazás  előtt  nézegettem  az  internetes  oldalakat,  könnyebb  volt  a  dolgom,  

1.  ábra  Angers  legszebb  hídja  kivilágítva  
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mert  tisztában  voltam  az  ár-‐érték  aránnyal.  Azonban  így  is  3  stresszes  napom  volt  vele.  Angers  egy  

nagyon  szép  kis  város,  150000  lakossal.  Nagyon  sok  munkát  és  pénzt  fektetnek  a  közterek,  parkok  

fenntartásában,  így  a  kerttel  nem  rendelkező  családok  is  tudják  élvezni  a  szabad  levegőt.  Igen  

elterjedt  a  pique-‐nique-‐ezés,  vagyis  sokan  kiviszik  az  ebédjüket  a  folyópartra  vagy  a  parkba.  A  

városban  nagyon  szép  régi  épületek  vannak,  azonban  a  kastély  és  a  katedrális  az  igazi  turisztikai  

látványosság.    A  központban  esténként  mindig  nagy  élet  volt,  és  nagyon  megtetszett  a  kisvárosi  

hangulat.  Végül  egy  igen  szép  lakást  választottam,  ami  a  centerben  helyezkedett  el,  és  ahol  két  másik  

lánnyal  kellett  megosztani  a  konyhát  és  a  fürdőszobát.    Nagyon  jó  döntés  volt  odaköltözni,  mert  

egész  idő  alatt  segítettek  a  lányok,  és  mindig  kényelmesen  éreztem  magam  otthon.  A  szobám  elég  

nagy  volt,  ahhoz,  hogy  vendégeket  fogadjak,  és  az  ablakom  egy  csodaszép  templomra  nyílt.    A  

költözésre  következő  napon  kezdtem  el  

dolgozni  az  André  Briant  Jeunes  Plantes  cégnél  

április  7.-‐én  reggel  nyolc  órakor.    

Mivel  a  cég  a  külvárosban  helyezkedik  el,  

általában  busszal  mentem  dolgozni,  de  

néhányszor  kaptam  pár  fuvart  a  kollégáktól.  

Így  havi  bérletet  kellett,  hogy  vegyek,  ami  a  

diák  kedvezménnyel  volt  30  euró.  Tehát  első  

nap  is  busszal  mentem,  és  10  perc  keresgélés  

után  megtaláltam  a  céget.  Egyenesen  a  

cégvezetőhöz  mentem,  Eric  

Vandembempthez,  akivel  a  szerződést  is  

kötöttük.  Eric  elmagyarázta,  hogy  működnek  a  

különböző  szektorok,  kihez  forduljak,  ha  

segítség  kell,  hányra  menjek  dolgozni  és  még  

pár  hasznos  dolgot.  Ezután  kezdhettem  is  

dolgozni.    Az  első  két  héten  a  rempotage  

épületében  dolgoztam,  ahol  a  gyökeres  

dugványokat  ültették  nagyobb  cserepekbe.  Ez  

a  két  hét  volt  a  legnehezebb  számomra,  mert  nehezen  ment  a  francia,  meg  kellett  szokjam  a  korán  

kelést,  délutánonként  mindig  kellett  valami  papírt  intézni,  ráadásul  a  munkafolyamat  is  itt  volt  a  

legfárasztóbb.    Itt  apróbb  munkák  mellett  főként  az  ültetőgép  mellett  kellett  állni,  és  igen  gyors  

tempóban  (4  másodperc/  2  db  növény)  ültetni  kellett  a  különböző  fajta  növényeket.  Így  volt,  hogy  

napi  33000  növényt  ültettünk  át  öten.  Viszont  nagyon  jó,  összeszokott  társaság  volt  ebben  a  

2.  ábra  Az  első  reggel,  már  csak  a  látványért  érdemes  volt  
felkelni  
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szektorban,  és  én  is  tudtam  velük  beszélgetni,  így  volt  egy  kis  vidámság  is.    

A  következő  napokban  a  rendelések  

összerakásában  kellett,  hogy  segítsek.  Itt  

faládákba  pakoltuk  a  letisztított  és  

kiválogatott  egészséges  növényeket.  

Általában  33  növény  kerül  egy  ládába,  

amiket  a  címkézés  után  egyből  abba  a  

raktárba  szállították,  ahonnan  a  kamionokra  

pakolták  az  árut.    Ez  a  munkafeladat  sokkal  

egyszerűbb  volt,  de  unalmasabb  is.  Miután  

eltelt  egy  hónap,  át  kellett  menjek  az  

in  vitro  szektorba.  Ez  a  szektor  állt  

hozzám  a  legközelebb,  mivel  itt  a  

mikroszaporítással  foglalkoztak,  és  a  

szakdolgozat  témám  az  évelő  

dísznövények  mikroszaporítása.  Tehát,  

az  az  egy  hét,  amit  a  laborban  

dolgozhattam,  volt  a  leghasznosabb  a  

számomra.  Nagyon  nagy  laborja  van  a  

cégnek,  több  mint  7  lamináris  box-‐szal  

rendelkeznek,  amikbe  2-‐2  ember  tud  

dolgozni.  A  labor  tisztaságára  nagyon  

kellett  ügyelni,  és  a  megfelelő  sterilitást  

is  nagy  odafigyeléssel  kellett  végezni.  Ez  

azonban  csak  egy  hétig  tartott,  és  utána  

főként  a  dugványok  tisztítását  kellett  

végeznem,  ami  unalmas  volt  és  meleg,  

mert  üvegházba  voltak  lerakva  a  tálcák.  

Viszont  az  egy  hónap  itt  is  hamar  eltelt,  

és  mehettem  a  harmadik  szektorba,  

ahol  dugványokat  készítettünk.  Itt  télen  

oltással  foglalkoznak,  de  sajnos  arról  én  

már  lemaradtam.  Viszont  a  dugvány  

4.  ábra  A  labor  felszerelésem:  maszk,  sapka  és  köpeny  

5.  ábra  Ezeket  a  növényeket  kellett  megtisztítani  a  gyomoktól,  hogy  
aztán  átültethessék  őket  

3.  ábra  Címke  adatok  
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vágást  hetekig  gyakorolhattam,  és  úgy  gondolom,  hogy  ezt  a  munkafolyamatot  tudtam  elsajátítani  a  

legjobban  a  3  és  fél  hónap  alatt,  habár  kicsit  unalmas  volt  6  hétig  ugyanazt  csinálni.  Az  utolsó  

hetekben  már  én  is  tudtam  370  dugványt  vágni  óránként,  ami  napi  több  mint  2000  dugványt  jelent.  

Ez  büszkeséggel  töltött  el,  mert  tudom,  hogy  csak  hosszas  gyakorlással  lehet  ilyen  sokat  vágni.  

Emellett  a  dugvány  ültetést  is  kipróbálhattam,  ami  a  hormon  kezelés  után  történt.  Ezt  üvegházban,  

szivacson  ülve  végeztük.  Nagyon  tetszett  a  

változás,  viszont  július  közepe  táján  volt  néhány  

nap,  amikor  annyira  meleg  volt,  hogy  folyt  az  

izzadság  a  homlokunkról,  és  most  nem  túlzok.  

Itt  óránként  körül-‐belül  1500  dugványt  ültet  egy  

ember,  de  ez  lehet  kevesebb  is  vagy  több,  a  

növény  típusától,  és  az  ember  gyakorlottságától  

függően.    Néha  elvittek  szaporítóanyagot  is  

vágni,  ekkor  lényegében  meg  kellett  metszeni  az  

anyanövényeket,  hogy  legyen  alapanyag  a  

dugványokhoz.  Ilyenkor  azért  volt  jó,  mert  a  

levegőn  lehettem  és  megint  csak  új  dolgot  

tanulhattam.  Voltak  még  kisebb  feladatok  is,  

egyszer  elmentünk  méhészkedni,  volt,  hogy  le  

kellett  fordítanom  magyar  nyelvre  egy  kis  

prospektust  és  egyszer  egy  „üzleti”  ebéden  is  

részt  vehettem.  Végül  július  18.-‐án  befejeztem  a  

gyakorlatomat,  és  búcsút  vettem  a  kollégáktól  és  a  cégtől.  

A  munka  mellett  azonban  a  hétvégenként  sem  ültem  otthon.  A  lakótársaimnak  köszönhetően,  

nagyon  sok  külföldi  és  francia  fiatalt  ismerhettem  meg,  ezzel  vidámabbá  téve  az  ottani  

tartózkodásomat.  Sokat  megtudtam  a  mexikói  kultúráról,  mert  főként  mexikói  lányok  társaságában  

voltam,  így  tanultam  néhány  spanyol  szót  is.  Azonban  találkoztam  olaszokkal,  brazilokkal,  

amerikaiakkal,  oroszokkal  és  németekkel  is.    A  legtöbb  időt  mégis  franciákkal  töltöttem,  így  tudtam  

még  többet  gyakorolni  a  nyelvet.    Mivel  Angerstól  2-‐3  órára  van  az  óceán  így  több  hétvégén  is  

eltudtunk  menni,  kirándulni,  meg  fürdeni.  Így  mindig  pihenni  magam  a  hétvégéken.    Volt,  amikor  a  

szomszéd  városokat  néztük  meg,  de  Angersban  is  voltak  hétvégi  programok,  mint  a  zene  ünnepe,  így  

megérte  otthon  is  maradni.  Szerencsére  a  testvérem,  a  barátom  és  az  unokatesóm  is  megtudott  

látogatni,  így  nem  éreztem  magam  annyira  egyedül,  nekik  is  megmutattam  a  várost  és  együtt  tudtuk  

tölteni  a  hétvégét.  A  nagyobb  utazásoknál  a  telekocsit  használtam,  mivel  a  vonat  nem  túl  olcsó  

6.  ábra  Méhész  védőruhában  
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Franciaországban.  Kint  nagyon  jól  működik  ez  a  rendszer,  a  blablacar  internetes  oldalon  kell  lefoglalni  

az  utat,  és  megbeszélni  a  találkozót.  Ezeken  a  kis  utakon  is  új  embereket,  új  felfogásokat  ismertem  

meg,  így  még  tágabb  látókört  kaptam  a  világról.  

Igaz  már  nagyon  vártam,  hogy  haza  

érkezzek,  találkozzak  a  családdal,  és  újra  

egy  ismert  környezetbe  legyek,  de  ez  a  3  

és  fél  hónap  életemnek  egy  fontos  

szakasza  volt,  amit  sose  fogok  elfelejteni.  

Nagyon  sok  dolgot  tanultam  a  faiskolában  

a  növényekről,  a  munkákról,  az  

ültetőgépekről,  a  minden  napi  teendőkről.  

Ezek  mellett  a  francia  tudásom  is  gyorsan  

fejlődött,  és  megtanultam,  hogyan  kell  

dolgozni,  milyen  egy  dolgozó  ember  élete.  Ugyanakkor  az  önálló  életet  is  megtapasztalhattam,  ami  

szintén  fontos  dolog  így  21  évesen.  Egy  nagyon  pozitív  rálátást  kaptam  Franciaországról,  lényegében  

mindenki  kedves  és  segítőkész  volt  velem,  beleértve  a  sarki  péket,  a  buszvezetőket,  a  főnökömet  és  

az  angevine-‐eket.  Megismerkedtem  a  francia  kultúrával,  ételekkel,  helyi  specialitásokkal,  mint  a  

„flan”,  a  baguette,  és  megkóstolhattam  a  francia  sajtokat,  amik  olykor  igen  „erős”  ízűek.  

Nagyon  hálás  vagyok,  hogy  részt  vehettem  ezen  a  programon,  egy  percig  se  bántam  meg,  hogy  

belevágtam  ebbe  a  nagy  utazásba.  Remélem,  sokan  mások  is  megtapasztalhatják  ezeket  a  dolgokat,  

mert  egy  életre  szóló  élmény.  


