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A szakmai gyakorlatomat az Erazmus jóvoltából Chaniában, pontosabban MAICH- ban 

(Mediterranean Agronomical Institute of Chania) töltöttem egyik csoporttársammal. A 

gyakorlat három és fél hónapig tartott. 

MAICH a 4. tagintézménye CHIEAM-nak (Nemzetközi Központ a Haladó Mediterrán 

Mezőgazdasági Tanulmányokért). Ez egy kormányközi szervezet. A többi tagintézmény 

Olaszországban, Görögországban, Franciaországban, és Spanyolországban található. Az 

igazgatóság Párizsban van. 

Az egyetemnek már régóta van 

kapcsolata ezzel az 

intézménnyel, ezért szerencsés 

helyzetben voltam. Weiss 

Erika, az etnobotanikus kert 

megalapítója, felépítője 

megérkezésünk után körbe 

vezetett minket. Tájékoztatott 

minket a kert megépítésének 

koncepciójáról. Természetes 

élőhelyükön megismerhettük a 

mediterrán területekre, Krétára 

jellemző dísz-, gyógy- és 

fűszernövényeket.  

 A főnökünk, munkahelyi irányítónk Ilektra Remondou volt. Rajtunk kívül még három másik 

fiatal volt a csoportban, két spanyol és egy cseh.  

A munkánk változatos volt. Főként az etnobotanikus kertben dolgoztunk, de akadt munka a 

magbankban is. A botanikus kert karbantartásához tartozott a nevelőhely, illetve a mellette 

1  A  botanikus  kert  egy  része 
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levő melegház gondozása. Ha kellett gyomláltunk, ültettünk, locsoltunk, olíva- és narancsfát 

metszettünk, dugványoztunk. A magbankból a frissen kicsíráztatott magvakat elültettük: 

Ebben az intézményben konferenciákat is tartanak, és egy-egy nagyobb konferencia egy 

krétai esttel végződik. Kint tartózkodásunk alatt 

ezekre általában mi csináltunk apró csokrocskákat 

minden vendégnek, és segítettünk a konferenciák 

előkészítésében. 

Számomra a legérdekesebb feladat a növénytérkép 

készítése volt. Fel kellett mérnünk, hogy az egész 

intézményen belül milyen növények találhatók, 

Persze ez egy időigényes feladat volt, amit nem 

tudtunk befejezni. és az egészet nem sikerült feltérképezni. Olyan növény fajtákkal is 

találkoztam, amiket még életemben nem láttam. Ezért is sajnáltam, hogy olyan gyorsan eltelt 

a gyakorlati idő! 

A munkaidő általában reggel 9-től délután 1-ig tartott. Másfél órás ebédszünet után délután 

folytattuk a megkezdett munkát. A júliusi meleg beállta után ez általában csak 2 óra volt. 

Szerintem minden olyan feladatot elvégeztünk, ami egy kertésznek alapvetően a feladata! 

Szállás, mindennapok  

Április 13-án repülővel érkeztem vasárnap délután. Közvetlen járat Budapest-Chania között 

sajnos nem volt, vagy csak nagyon drága. Könnyen MAICH-ba találtam, az emberek többsége 

tud jól vagy valamennyire tud beszélni angolul. Pár tanuló várt is rám, megmutatták a 

szobámat, elnavigáltak, kedvesek voltak. 

A szállás egy kollégiumi szoba volt, fürdőszobával. Lehet két ágyas, ami havonta 200€, az 

egy ágyas szoba 300€. Nem azonos méretűek a szobák, van olyan kétágyas szoba, ami még 

kisebb konyhával is rendelkezik. A szállásba az étkezés is beletartozik: reggeli, ebéd, vacsora 

meghatározott időben, a konyha csak akkor van nyitva.  

Chania központja gyalog 50 percnyire volt, busszal 11 perc, és biciklivel 15-20 perc. Aki 

szeret biciklizni és több mint 3 hónapra megy, annak ajánlom, hogy szerezzen be, olcsóbb, 

2  Magtisztítás  a  magbankban 
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mint a busz, mert egy vonaljegy diákoknak 1,10€. A város nagyon barátságos, mesés. 

Tudomásom szerint télen kissé kihalt, nyáron viszont hemzseg a turistáktól, ezért ezekre fel is 

vannak készülve: a kikötő és a kikötőbe vezető utak csak ilyen souvenires bazárokkal vannak 

tele, és drágák. Élelmiszerre nagyon nem szükséges költeni, de ha úgy adódik, alapvetően 

nem drága.  

Látnivalók 

3 Balos 

Itt érdemesebb inkább magáról a szigetről, nem pedig a városról beszélni. Tele van turisztikai 

látványossággal. A gyönyörű türkizkék tengerpartjain kívül a hegyek sem maradhatnak 

megemlítés nélkül. Kréta Nyugati részén fekszik a Lefka Ori (görögül: Λευκά Όρη, jelentése: 

fehér hegyek) legmagasabb ponta: 2,453 m. Itt található a Samaria Nemzeti park, a túrázni 

vágyóknak ajánlom a nevezetes túraútvonalát ami majdnem 13 km, a hegyről indul és a 

Tengerpartra vezet. Fővárosa: Heraklion, mellette fekszik Knossos, ami történelmi 

szempontból is érdekes. Ezenkívül aranyos kis város Rethymno a maga kis utcácskáival, 

bazárjaival. Hasonlít Chania-hoz, picit kisebb, de sokkal családiasabb. Preveli híres a tengerbe 

ömlő folyóról, amit pálmafák, leanderek szegélyeznek, meseszép. Továbbá Chania melletti 

félsziget, az Akrotiri-félsziget is tele van látnivalókkal, monostorokkal, túraútvonalakkal, ott 

van Stavros is ahol a híres Zorba, a görög c. filmet forgatták.Lélegzetelállító látványt nyújt 

Balos, Paleochora, Elafonisi és Kedrodasos a varázslatos tengerpartjával. A buszhálózat jól 

kiépített, bár nem mindent lehet megközelíteni, és elég drága. Autót is lehet bérelni, ennek is a 

szezontól függ az ára. Ha 4 vagy 5 ember bérel egy autót olcsóbb, mint a busz, és olyan 

helyeket is meg tud közelíteni, ahova a busz nem megy. 

Természetesen a bulizni vágyóknak is van lehetőségük, hogy kitombolják magukat. 

Chaniaban a kikötő és a környéke tele van bárokkal, szórakozóhelyekkel, nem túl olcsóak, de 

megéri kipróbálni. A híres hippi-fesztiválra minden évben sor kerül Matala-ban június vége 
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felé. Nagyon örülök, hogy összejött ez a gyakorlat, nagyon sok tapasztalatot szereztem ez 

alatt a 3 és fél hónap alatt. A több mint 10 különböző nemzetiságű munkatársamitól is sokat 

tanultam, angolul értettük meg egymást. Mindenkinek ajánlom, hogy aki megteheti, az éljen 

ezzel a lehetőséggel, amit az Erasmus nyújt!  

 

 
4 Stavros 

 
5 Agia Triada monostor 

 
  

     
  
Az  intézmény  linkje:  
http://www.maich.gr/en/contact  


