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„Hogyan irányíthat valaki egy olyan nemzetet, amelynek 246 féle sajtja van?” 

-Charles de Gaulle 
 
Életem egyik legjobb döntése volt, mikor elhatároztam, hogy belevágok az első pillantásra 
nagyon ijesztő, de mint később kiderült, rendkívül izgalmas kalandba, vagyis hogy a 
Kertészmérnök BSc.-n kötelező szakmai gyakorlatomat külföldön, pontosabban 
Franciaországban, Bordeaux-ban végzem el. 
Az ötlet egy régi ismerős képében bukkant fel, aki felajánlotta, hogy rákérdez, hogy vajon van-
e hely számomra az ő régebbi szakmai gyakorlati helyén, és az ő, valamint az Erasmus Iroda 
segítségével minden különösebb nehézség nélkül sikerült felvenni a kapcsolatot a későbbi 
főnökömmel, aki szintén nagyon segítőkész volt. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem már a 
papírmunka és az utazás megszervezésével is. Ha lehetséges, minél hamarabb el kell kezdeni a 
készülődést, mivel sok munkával jár, és minél közelebb van az indulás, annál nehezebb pótolni 
a dolgokat, ezért is fontos, hogy minél előbb részt vegyünk megpályázásban, és ne az utólagos 
pályázást válasszuk. Mindenképpen ki kell váltani még az utazás előtt az Európai Unióban is 
érvényes társadalombiztosítási kártyát, ugyanis csak ezzel tudnak kezelni, emellett érdemes 
megérdeklődni a gyakorlat helyszínén, hogy betegség esetén kihez lehet fordulni, és hogy 
mennyibe kerül. Franciaországban ugyanis eltérő az egészségügyi szolgáltatás: előbb ki kell 
fizetni a kezelés egy részét, amit később az egészségbiztosító vissza fog téríteni. Arra is 
számítani kell, hogy aki nem szokta meg az itteni klímát, szinte biztosan le fog betegedni, velem 
is ez történt, de három nap alatt túl voltam az egészen és megfelelő segítséget is kaptam. Fontos 
emellett, hogy vigyük minden hivatalos papírunkat, és a fénymásolataikat, mert nem lehet tudni, 
hogy éppen mikor mihez kellenek, ugyanis néha eltérő és nagyon bonyolult a francia 
ügyintézés. Érdemes kiváltani a nemzetközi diákigazolványt is, mert sokat spórolhatunk vele. 
Az egyéb elintézendő dolgokat, mint például a munkahelyi felelősségbiztosítás, az 
ideérkezésem után kötöttem meg, és ebben is sokat segítettek. 
Többféle módon el lehet jutni Bordeaux-ba, én a busszal való utazást választottam, sajnos. 
Nagyon kényelmetlen és hosszú az út, az átszállás Párizsban túlkomplikált, és a végén 
Bordeaux egyik elég rossz környékére futott be a busz. Egyetlen előnye volt, hogy sok 
csomagot vihettem magammal, nem úgy, mint repülés esetén. Ennek ellenére inkább ajánlanám 
a repülővel és vonattal való utazást, sokkal kevesebb gonddal jár, és ha időben foglaljuk le a 
jegyeket, egyáltalán nem drága az út. Ha van rá mód, mindenképpen kérjünk meg valakit, hogy 
fogadjon az érkezésnél, így sok problémát ki lehet kerülni az elején. 
Bordeaux-ról érdemes tudni, hogy már a római időktől kezdve fontos központi szerepet játszott, 
volt római provincia központja, a százéves háború fontos hídfőállása, a humanizmus fellegvára, 
transzatlanti kereskedelem csomópontja, a girondisták fészke a forradalom alatt, és fontos 
tengeralattjáró-bázis. Maga a város az akvitániai régióban, Gironde megyében helyezkedik el, 
a Garonne folyó torkolatánál. A város hosszú múltra tekint vissza, ezért számos látnivalóval 
találkozhatunk, mint például egy hatalmas tér, az Esplanade des Quinconces, a Grand Théâtre, 
a Jardin Public, egy gyönyörű park, emellett rengeteg katedrális, templom és múzeum várja, 
hogy felfedezzék. 
A szakmai gyakorlatom színhelye nem maga a város, hanem annak egy külvárosa, Villenave 
d’Ornon volt. Bordeaux felépítése kicsit hasonlít Budapestéhez, mivel a várost számos kisebb, 
közigazgatásilag önálló kisváros veszi körül, de gyakorlatilag össze vannak olvadva vele. 
Ebben a kisvárosban található meg maga az intézet, a l’Institut de National Recherche 
Agronomique, vagyis az INRA bordeaux-i alközpontja. Az intézet nagy múltra tekint vissza, 
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az elődjét még 1921-ben alapították, majd 1946-ban jött létre a végleges forma. Ma egy fő 
kutatóközpont és 19 regionális központ alkotja az intézetet, ezek közé tartozik a gyakorlat 
helyszíne is, az akvitániai alközpont (Centre de recherche Bordeaux Aquitane). Maga az intézet 
16 kutatási egységet és 6 kísérleti üzemet tart fenn, együttműködve más intézményekkel a főbb 
Európát is érintő kutatási témákban. A kutatóintézet az Oktatásügyi és Fejlesztési, valamint a 
mezőgazdasági Minisztérium hatásköre alá tartozik, fő célja a környezet-mezőgazdaság- 
élelmiszer-előállítás komplex kutatása a fenntartható fejlődés érdekében. Az intézet több részre 
oszlik fel, én a gyümölcsökkel foglalkozó egységben végeztem a szakmai gyakorlatot, ahol 
cseresznyével foglalkoztam, de ezen kívül még dolgoznak gesztenyével, szamócával és 
őszibarackkal is itt. Az intézet keretein belül számos sport és egyéb hobbiklub működik, néhány 
eurós tagdíjért mi is csatlakozhatunk hozzájuk, és akár új arcokat is megismerhetünk az 
intézeten belül. 
Kifejezetten jellemző, hogy a nyárra szívesen fogadnak gyakornokokat, számukra az intézet 
biztosítja a szállást is hat hónapra, ezért nekem nem kellett sokat bajlódnom a szállás 
keresésével, csak időben jelezni kellett az ott-tartózkodásom tartalmát. Ennek ellenére, mivel 
nyáron általában rengeteg gyakornokot fogadnak, az első két hetet egy kedves idős hölgynél 
töltöttem, az egyik munkatárs barátnőjénél, ami nagyon jó volt, mert átlendített a kezdeti 
nehézségeken, tudtam kérdezni és beszélgetni vele, és volt egy kis időm megszokni a 
magyarországitól eltérő dolgokat. Ezután átköltöztem a La Rouqette nevű szállásra, ahol több 
másik gyakornokkal laktam együtt. Rengeteg országból rengeteg embert ismertem meg, mivel 
folyamatosan cserélődött a társaság. Nagy előnye, hogy hihetetlenül olcsó (150 euró/hónap). 
Volt egy nagy konyha televízióval az étkezésnek és a szociális életnek, és ezen kívül 
mindenkinek saját szobája, mini fürdőszobával. Innen csak pár saroknyira van az Intézet, az 
ellenkező irányban pedig a centrumba vivő busz. Az egyetlen kellemetlen dolog, hogy mosógép 
sajnos nem volt, ezért vagy egy kedves kollégát kértem meg, hogy segítsen, vagy mosodába 
vittem a ruháimat, de ez nem olcsó mulatság. Emellett a konyha felszereltsége is hiányos, így 
kicsit nehéz megoldani, ha főzni szeretnénk.  
Nagyrészt jellemző egyébként, hogy nagyon drága minden (körülbelül az otthoni költségek 
duplájával kell számolni), ezért érdemes hozzáspórolni az ösztöndíjhoz, mert bár nem olcsóak, 
de nagyon-nagyon jó minőségűek az élelmiszerek és a város rengeteg programot és szórakozást 
nyújt, amit kár lenne kihagyni. Bordeaux-ban rengeteg programot lehet találni, akár teljesen 
véletlenszerűen is, mivel általános, hogy nyáron Franciaországban mindenhol egymást érik a 
különböző fesztiválok, így hétvégenként könnyű belefutni egy bor-, reggae- vagy művészeti 
fesztiválba. Ezen kívül nagyon sok étterem, „english pub”, bulihajó és egyéb lehetőség várja a 
szórakozni vágyókat, de arra ügyelni kell, hogy itt tilos zárt térben rágyújtani (súlyos 
pénzbírsággal büntetik), ki kell menni az épületek elé, és nincs is dohányzórészleg sehol sem. 
Nem okozott különösebb problémát, hogy franciául csak nagyon kicsit tudtam, mert Bordeaux-
ban kifejezetten sok a külföldi, és emiatt sokan beszélnek angolul is, magában az intézetben 
pedig általános volt, hogy ha nem is tökéletesen, de mindenki értette az angolt. Az is jellemző, 
hogy az üzletekben az eladók, a pincérek legalább 2-3 nyelvet beszélnek és nagyon kedvesek 
és segítőkészek. Arra viszont fel kell készülni, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy nem tud 
az ember franciául, éppen ezért érdemes a kiutazás előtt legalább az alapokat elsajátítani, mert 
sokat könnyít a kommunikációs nehézségeken. Viszont ennek köszönhetően rengeteget tudtam 
fejlődni mindkét nyelvben. Az alapszintű francia nyelvtudás mindenképpen hasznos, főképp, 
ha szeretnénk önállóan minél több dolgot és helyet megismerni, tömegközlekedni és intézni a 
napi bevásárlást. 
A tömegközlekedésről általában: Bordeaux-ban jól lefedett, majd ahogy egyre kijjebb 
megyünk, egyre kevésbé könnyű közlekedni, de ha a cetrumban van dolgunk, rengeteg busz és 
3 villamos vonal áll a rendelkezésünkre. Internetről könnyen megszerezhetünk minden 
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információt a menetrendekről, csatlakozásról a http://www.infotbc.com/ honlapon. A jegy ára 
2010-ben 1,40 euró volt, de ez átszállással együtt 1 órára szól, és szintén lehet kapni 
„gyűjtőjegyet” és bérletet is, ezek lényegesen olcsóbbak. A jegyeket busz esetén a buszon, 
villamosnál a megállókban elhelyezett automatákból tudjuk megvásárolni, itt akár 
bankkártyával is fizethetünk. Ez egyébként jellemző, hogy szinte mindenhol lehet 
bankkártyával fizetni. Az érvényesítés elektronikus úton történik a járműveken lévő automaták 
segítségével.  A buszok és villamosok hihetetlenül modernek és tiszták, és igen ritka, hogy 
túlzsúfoltak lennének. Érdemes tudni, hogy nem úgy, mint Magyarországon, a leszállási 
szándékot és az ajtó nyitását két külön gomb szabályozza. Viszont ha vidékre szeretnénk menni 
busszal, az sajnos lehetetlen, mivel itt nincs a mi távolsági buszainkhoz hasonló 
tömegközlekedési lehetőség. Vidéken autó nélkül sehova sem lehet eljutni, szóval marad a 
vonat, de az is inkább a fontosabb csomópontok között. Külön érdekesség, hogy a kevésbé 
fontos mellékutak körülbelül másfél autónyi szélességűek, ezért ha jönnek szemből, 
mindenkinek le kell húzódnia (éjszaka különösen vicces élmény ezt megtapasztalni). 
Jellemző még, hogy ha kocsival a belvárosba megyünk, rendelkezésünkre állnak a határon 
parkolóházak, és utána a parkolócédulával ingyen lehet villamosozni bizonyos időtartamon 
belül. Ez a forgalom csökkentésére szolgál, valamint idén vezették be a biciklibérlő-pontokat 
is, ahol napi 1 euróért lehet kerékpárt bérelni, és ha már nincs rá szükség, csak le kell parkolni 
vele egy ilyen ponton. Azért érdemes tudni, hogy a bicikliutakat (és a közlekedési szabályok 
nagy részét) nem igazán tisztelik az autósok, de maga a kezdeményezés nagyon jó. Az éjszakai 
közlekedés elég gyér, mert jellemző, hogy a szórakozóhelyek legkésőbb hajnali kettőkor 
bezárnak. 
Az itt töltött idő alatt különböző városokat is meglátogattam a szabadidőmben. A vonatok 
nagyon modernek, kényelmesek és tiszták még másodosztályon is, és minden különösebb 
akadály nélkül lehet kutyával, vagy biciklivel utazni. Szintén az Interneten előre meg lehet 
nézni a menetrendeket, és jegyet is lehet rendelni. Mindenképpen ajánlom, hogy aki idejön, 
látogasson el Périgueux-be és St. Émilion-ba, ha kíváncsi a középkori városokra. Pont olyanok, 
mint amikor egy regényben olvasunk ezekről a helyszínekről, főképpen St. Émilion, ami csupa 
toronyból és szűk, kacskaringós utcákból áll. Ezen kívül még voltam La Rochelle-ben is, ahol 
megnéztem az egyik legnagyobb tengeri élővilág-gyűjteményt. Elképesztő volt, mindenkinek 
tudom ajánlani, például csak a cápafajokból 20 félét lehet megnézni!  
A vonatra jegyet nagyon egyszerűen lehet venni, ugyanis Bordeaux pályaudvarában, a Gare 
St.-Jean-ban jegyértékesítő automaták találhatóak, csak arra kell vigyázni, hogy indulás előtt 
érvényesíteni kell a jegyeket, szintén egy automata segítségével. Az egyik legnagyszerűbb 
dolog, hogy innen csak egy óra vonattal az óceán, így ha az embernek kedve támad, csak lemegy 
Arcachon-ba, és máris lehet strandolni. Azzal viszont számolni kell, hogy Bordeaux-ban, a 
környező városokban és az óceánparton iszonyatos a zsúfoltság nyáron a turistaszezon miatt. 
Nagyon jó program ezen kívül, ha ellátogatunk a francia vásárokra, bolhapiacokra. Külön 
honlapon (http://vide-greniers.org/) lehet megnézni, hogy éppen melyik városban lesz. Egészen 
eltérő, és nagyon kellemes élmény, érdemes kipróbálni, főleg ha kíváncsiak vagyunk az igazi 
francia ételekre, vagy csak szeretnénk valami tényleg Franciaországra jellemző dolgot 
vásárolni. Itt ugyanis nagyon támogatják a lokális termékeket, a hagyományos előállítású 
ételeket és a bio-ételeket, és ennek meg is adják a módját. 
A hétköznapokról: mivel a szállásom nagyon közel volt az intézethez, a közlekedés napi szinten 
nem volt probléma, hiszen csak öt percet kellett sétálnom az épületemig. Viszont maga az 
intézet egy hatalmas területen fekszik, szóval kezdetben kicsit nehéz volt eltalálni az 
épületünkig. A munka a gyakornokoknak reggel 9-kor kezdődött, és délután 5-ig tartott. Az 
ebédszünetre 12 és 14 óra között került sor, ezen az időn belül tetszőlegesen lehetett menni az 
étkezdébe. A menzán ért az egyik legnagyobb meglepetés: rendkívül jó minőségű, ízletes 
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ételhez lehetett jutni mindössze 2,6 euróért (összevetésül: a városban egy pizza olyan 10-12 
euró!). Ezután rendszerint tartottunk egy kávészünetet, és folytattuk a munkát. Fontos tudni, 
hogy az intézetben csak kártyával lehet mozogni, és a menzán is az arra feltöltött összeggel 
lehet fizetni. Ha már étkezésről van szó, meg kell említenem, hogy kissé eltérő szokásaik 
vannak, például nyáron levest sosem esznek, és a főzelék, mint olyan, nem létezik. Viszont 
sokkal több zöldséget fogyasztanak, jellemző, hogy az ebéd valamilyen salátával indul. Nagyon 
elterjedt Dél-Franciaországban az idényjellegű étkezés, és nem csak a klasszikus csirke-disznó-
marhahúst, hanem a nyulat, fácánt, egyéb vadat, gyöngytyúkot is rendszeresen fogyasztanak és 
emellett, mivel nagyon közel van az óceán, nagyon sokféle tengeri herkentyűt meg lehet 
kóstolni, viszonylag olcsó áron. Az egyik legjobb időtöltés kipróbálni a francia ételeket, főleg 
jó társaságban. 
Az itteni klímát már említettem, hogy eltérő a mi nyarunkhoz képest, ezért érdemes ráadás 
plédet hozni magunkkal, mivel az éjszakák gyakran hidegek. Az öltözködés esetében sem árt, 
ha hozunk egy-két melegebb holmit, zárt cipőt, könnyebb sálat. Nekem vennem kellett néhány 
dolgot, mivel elfelejtettem erre rákérdezni, és ruházati szempontból a francia árak körülbelül 
ugyanolyanok, vagy kissé drágábbak, mint a magyar árak. Ami nagyon hasznos lehet, az a sátor, 
ugyanis rengeteg kempingezési lehetőség van, és gyakoriak voltak az ilyen programok. Kicsit 
nehéz volt a részvételt sátor nélkül megoldani, szóval a biztonság kedvéért érdemes elhozni a 
legfontosabb táborozási kellékeket, és a hálózsák akkor is hasznos lehet, ha éjszaka fáznánk. 
 
Nem utolsó sorban a gyakorlatom alatt sikerült az eddig megszerzett ismereteimet 
összefoglalnom és felhasználnom, köszönhetően annak, hogy a nemesítési és kutatási munka 
keretein belül megismertem a különböző lépéseket és összefüggéseket. Nagyon sokat tanultam 
egy adott kutatócsoport felépítéséről, a munkaszervezésről és megismertem egy, a mi 
munkaszemléletünktől eltérő hozzáállást. Rendkívül nagy előrelépés számomra, hogy minden 
különösebb gond nélkül tudtam használni az angoltudásom, és hogy a franciatudásom is sokat 
fejlődött. Mindenképpen szeretnék visszatérni Franciaországba, itt tanulni, mert ennél kevés 
jobb dolog történhet velünk, és kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget, hiszen semmit sem 
veszhetünk vele! 


