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Bordeaux, mint város 

Bordeaux a derűs Dél-Franciaország északi határa, ritkulnak a pálmafák, 
zárkózottabbak az emberek. Ugyan gyakran itt mérik a legmagasabb hőmérsékletet az 
országban, eső is van jócskán, és télen havazás. Bordeaux az óceántól 60 km-re fekszik, de jó 
az összeköttetés óránként járnak vonatok és buszok az arcachon-i öböl különböző pontjaira.  A 
belváros étteremmel, bárral és üzlettel övezett mediterrán hangulatú sétálóutcái és a Garonne 
folyó bal partján sokak által kedvelt hosszú sétány 2007 óta a világörökség része. A város persze 
a borai révén a legismertebb, számos bortúra és kóstolási lehetőség kínálkozik az év minden 
szakában.  

Bordeaux nagyváros, több külvárossal, kiterjedt nappali és éjszakai 
tömegközlekedéssel, sok turistával, élénk, de közepesen biztonságos éjszakai élettel. Van 3 
villamos vonal és sok busz. A jegy a buszon készpénzért (apró!), vagy a villamosmegállókban 
francia bankkártyával is vásárolható egy útra (1,40€) vagy 10 alkalomra (10,10€).  A nappali 
közlekedésben a 20-as és 21-es busz visz az INRA-hoz, az éjszakai busz (S8) nem túl gyakori, 
de legalább van. Sokan vesznek vagy kölcsönöznek biciklit, ez elég praktikus csak vigyázni 
kell rá, mert gyakran ellopják. A városban sok bicikliút, és biciklitároló van.  

A város környékén is érdemes körülnézni, több szép egynapos (autós) kirándulást lehet 
tenni középkori városokat, szép természeti jelenségeket megtekintve. Ha valaki vonatos 
közlekedésre szánja rá magát, feltétlenül váltsa ki a Carte 12-25 nevű félárú kedvezményt 
nyújtó kártyát (bármely SNCF állmáson). A vonatközlekedés nem olcsó, de gyors (persze ha 
nincs sztrájk) és kulturált.   

 

A gyakorlat színhelye, INRA  

Az INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) Európa legnagyobb, a világ 
második legnagyobb mezőgazdasági kutatóintézete. Sok világ méretű projektben vesz részt, jó 
kapcsolatokat ápol mind a magán, mind más állami kutatóintézetekkel a mezőgazdaság minden 
területén.  

A különböző egyetemekről gyakorlatra érkező diákok munkája nagyon fontos az 
intézet életében, ezért megválogatják a jelentkezőket a CV-k és olykor telefonos vagy 
személyes interjú alapján. Színvonalas munkát várnak el. A franciáknál az egyetemi képzés 
során több gyakorlatra is sor kerül:  

•   a BSC képzés (Lisance) 2. évének végén 2-3 hónap kötelező,  
•   a BSC (Lisance) 3. évében választható, 
•   a Master képzés első évében (M1) 3-4 hónap kötelező,  
•   a Master képzés 2.évében (M2) 6 hónap kötelező (ez a diplomamunkájuk).  
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A 3 hónapos vagy annál hosszabb gyakorlatokért fizetnek (2010-től: 2-6 hónapos 
360€/hó, 6 hónap fölött egy rendes francia minimálbér ~1000€/hó). DE ha máshonnan kapunk 
ösztöndíjat, akkor ez nem jár teljes egészében! Tehát ez egy jó lehetőség azoknak is, akik 
nem kapnak Erasmus ösztöndíjat a gyakorlatukhoz!    

A témavezetőtől függ, hogy a gyakorlat nyelve lehet-e az angol, de mivel itt kutatókról 
van szó, általában ez nem szokott problémát okozni, sok külföldi diák, doktorandusz, poszt 
doktorizó dolgozik az INRA-nál.   

 

Szállás:  

 Francia viszonylatban a bordeauxi, belvárosi lakások nem olcsók. Az INRA legtöbbször 
tud adni egy szálláslehetőséget a gyakornokoknak (max 6 hónapra), amivel szerintem érdemes 
élni. A Rouquette egy nagy kert közepén áll 10 percnyire van az intézettől gyalog, így sajnos a 
belvárostól kissé távol esik. Az épület nemrég lett felújítva, a szobák nem nagyok, de elég jó 
állapotúak, egy kis fürdőszobát is magukba foglalnak (nem nagyobb 2 nm-nél). Egy nagy, jól 
felszerelt közös konyha van a ház összesen 9 szobájára. Igazán családias a hangulat, és ha jó a 
társaság, remek vacsikat és kerti partykat lehet szervezni. Gyalogos távolságban 3 nagy 
szupermarket is van, meg egy nagy park. Kellemes kertvárosi hangulatú környék. Patika 
minden sarkon található, és pékség is sok van. Figyelem, vasárnap minden zárva van! A 
szállásról csak 2 dolog hiányzik igazán, az internet és a mosógép… Ezen kívül az épület 
felelősei erősen ragaszkodnak néhány szabályhoz, (nem lehet vendéget látni, a szobában enni 
vagy átrendezni a bútorokat), de azért ez nem keserítette meg az ott töltött napokat. Ez a szállás 
nagyon olcsó, 140€ egy hónapra, míg ha egy pici apartmant bérel az ember akár itt a 
külvárosban, az inkább 450€-nál kezdődik.  

 

Praktikus: 

 Az ügyintézésről azt kell tudni, hogy minden elérhető, csak alaposan utána kell járni. 
Érdemes például francia bankszámlát nyitni. Ez szükséges egyféle lakástámogatáshoz 
(CAF), amivel minden egyetemista élhet, és kb felére csökkenti a lakbért. Aki jól kitölti az 
űrlapot és csatol minden szükséges dokumentumot, az biztosan megkapja (persze komplikáció 
mindig adódhat, de ilyenkor be kell menni az irodába, és rákérdezni, mi a baj, de végül minden 
megoldható). Hogyha bankszámlánk már van, érdemes az adott bankban szállásbiztosítást 
kötni, mert ezt kérik ha lakást bérelsz, és egy responsabilité civil nevezetű felelősség biztosítást, 
ami a gyakorlat ideje alatt KÖTELEZŐ. Ezt nem mindig lehet a banknál, ilyenkor utána kell 
járni egy kicsit, legjobb a fogadóintézet titkárnőjétől érdeklődni. Célszerű francia mobil 
elérhetőséget vásárolni. 3 nagy szolgáltató van (SFR, Orange, Bouygues), de általánosságban 
elmondható, hogy mind kissé drágák.  

 A mindennapi élet kb. másfélszer annyiba kerül, mint otthon. A többi Erasmus 
országhoz képest itt elég sok támogatást meg lehet pályázni, több kedvezmény is jár a 
diákságunkra vagy a korunkra való tekintettel. A mozi és szórakozás talán még így is egy kicsit 
drágább. Fontos tudni, hogy Franciaországban az összes szórakozóhelyen, étteremben (belső 
térben) valamint a vasútállomáson, a peronon tilos a dohányzás.  
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Hogy találsz gyakorlati helyet? 

Az interneten megtalálható az INRA valamennyi központja, illetve más kutatóintézetek 
is. Meg lehet nézni, hogy mivel foglalkoznak, milyen kutatási programok vannak folyamatban, 
és ki a felelős kutató, aki felkereshető további érdeklődés végett. Neki kell levelet írni, 
önéletrajzzal, és elmagyarázni, hogy milyen gyakorlatot keresel, mihez kell, mi érdekel az ő és 
csapata munkájában. Utána jó esetben válaszol, elmondja, hogy mik a lehetőségek, és elindul a 
párbeszéd.  

Az én esetem 

Erasmus tanulmányútra mentem ki Montpellierbe 2008 őszén, és mindenképpen haza 
akartam jönni egy félév után, hogy lediplomázzak időben (mivel 5. éves voltam). A képzés a 
franciák utolsó éves szakirányos éve volt, ami 6 hónap tantermi oktatásból és 6 hónap (M2) 
gyakorlatból állt. A tanórák nagyon érdekesek voltak, de nehéz volt követni őket, még nem 
voltam olyan erős franciából, hogy e nyelven tudjak gondolkozni, érteni, tanulni a modern 
növénynemesítésről és genetikáról.  

Viszont az M2 gyakorlat kezdte felkelteni az érdeklődésemet. Folyamatosan érkeztek 
téma ajánlatok a szakirányos listára, érdekes témákról, az ország más részeiben, vagy külföldön, 
és ami nagyon fontos, elég rendes fizetéseket ajánlottak, gyakran szálást is. Ezen érveket 
felsorakoztatva eldöntöttem, hogy belevágok egy ilyen gyakorlatba! Az egyik csoporttársam 
segített megírni az életrajzomat, és ellenőrizte az összes levelemet, telefonos interjúm is volt, 
ami előtt persze remegett a lábam…  

A kint maradásom anyagi és jogi hátterének biztosításáról is gondolkoznom kellett, 
hogy meghosszabbítsam az Erasmus tanulmányos félévemet, vagy megpályázzak inkább egy 
Erasmus gyakorlatot. Végül ez utóbbit választottuk, mert ez biztos ösztöndíjjal ját (persze ha 
jók a tanulmányi eredmények), és ha végül nem kapok semmit a gyakorlati helyen, akkor se 
maradok fedél nélkül. Utóbb kiderült, hogy a franciák csak finanszírozott gyakorlatokat 
ajánlottak fel, így nem volt szükségem az Erasmus ösztöndíjra, csak a státuszra.  

December végén felvettek Bordeauxba, az INRA egyik központjában, a Grande 
Ferrade állomáson, ami a belvárostól délre fekszik a Villenave d’Ornon nevezetű külvárosban 
(busszal 20-25 perc a belvárostól). A cseresznye genomjának térképezése és 4 fontos 
agronómiai tulajdonságot (súly, keménység, repedési hajlam, érési idő) meghatározó genom-
szakaszok megállapítása volt a témám. A gyakorlatom 2 helyszínen zajlott: a Grande Ferrade-
on a gyümölcstermő fajokat kutatóintézet laborjaiban és az intézet Bordeaux-tól 60 km-re délre 
eső kísérleti gyümölcsösében (Toulenne) ahová kocsival vittek ki reggelente. A témavezetőm 
egy nagyon szimpatikus és lelkes fiatal kutató volt, aki mindent elmagyarázott, amit nem 
értettem. A munka során több csapattal és más gyakornokokkal is dolgoztam együtt a laborban 
és a terepen. Sok jó szakmai kapcsolatot és barátságot köszönhetek ennek a 6 hónapnak! A 
franciatudásom is nagyon sokat fejlődött.  

A montpellieri egyetemem is kijelölt mellém egy témavezetőt, bár én magyaráztam 
nekik, hogy ez már egy másik Erasmus szerződés, ők nincsenek is benne. Itt történhetett egy 
félreértés, mert ők továbbra is a hallgatójuknak tekintettek és elvárták, hogy a gyakorlatból 30 
oldalas beszámolót írjak, mint a diplomázó franciák, és ezt szóban meg is védjem. Kemény 
munkával és a bordeaux-i témavezetőm rengeteg segítségével meg is született a beszámoló, le 
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is szóbeliztem, jegyet és 30 kreditet is kaptam rá, ami itthon szerintem senkit nem érdekel, de 
a végeredmény, hogy elvégeztem Franciaország második legerősebb agráriskolájának diploma 
évét. És közben kedvem támadt egy francia doktorihoz!  

Én tudományos pályán szeretném folytatni tanulmányaimat, és úgy érzem, ehhez 
kihagyhatatlan volt a külföldi tanulmányút. De azt gondolom, a látókör szélesítése és a külföldi 
tapasztalatszerzés mindenkinek javára válik, akkor is, ha csak élvezni akarja az életet, és 
újdonságokra vágyik!  

Csak ajánlani tudom mindenkinek!   


