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Az Erasmus+ programról egyetemi ismerőseim meséltek és azonnal felkeltette az érdeklődésemet. A 
programban részt vevő diákok szakmai gyakorlatról szóló beszámolói mindig nagyon izgalmasnak 
hangzottak és utána sokkal magabiztosabbnak tűntek számomra, így 2017 nyarán elhatároztam, hogy 
jövőre én is megpróbálom. Nagy lendületet adott ezen felül, hogy augusztusban megismerkedtem 
Márkuly Istvánnal, aki 2018-ban tervezte elindítani a 3-9 hónapos permakultúra szakmai gyakorlatot 
Írországban. Mindig is érdekelt ez a rendszer, de szerettem volna, megtapasztalni gyakorlatban hogyan 
működik és olyan helyről tanulni, ahol mélyebben foglalkoznak vele.  

2018. április 30-án érkeztem meg Írországba, Clonakilty nevű kisvárosba, ahol a gyakorlatom első 
hetében már két tervezési projektben is részt vehettem. Az első egy idős angol hölgy kertjének teljes 
átalakítása, aminek a kivitelezés részébe csatlakozhattam bele a második pedig egy közösségi kert 
kezdeti tervezési folyamatai voltak.  
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Május 5-én érkeztem Cournocopia farmra (Curnocopia Farm, Bawnaknockane, Ballydehob Co. Cork), ami 

permakultúra kutató központként működik. Az első héten megismerkedtem a farmmal és az elvégzendő 
feladataimmal. Heti 25 óra volt a megbeszélt munkaidő. Ketten voltunk egy francia lánnyal gyakornokok 
az első hónapban. Az elsődleges feladataink közé tartozott a lakrészünkhez tartozó terület megtervezése 
permakultúrás elvek alapján és a kivitelezés megkezdése. Ez azt jelentette, hogy olyan helyzetbe kellett 
képzelnünk magunkat mintha hosszútávon élnénk ott és akkor hogyan alakítanánk ki a területet. 
Figyelembe kellett vennünk a csapadék mennyiségét, víz útját a földterületen, a talaj minőségét, 
vegetációt, egyéni igényeket, a terület fekvését stb. 

Mindennapi feladataink közé tartozott a tűzdelés, palántázás, ültetés, ágyások és dombágyások 
készítése, konyhakertek ápolása, termo komposztok készítése, új területek megtisztítása, fiatal fák 
gondozása. Ezen felül minden héten kaptunk kisebb plusz munkákat, amiket fontossági sorrendben 
láttunk el (gazolás, metszés, adott gyümölcs szüretelése). 

 

 
 
 Külön feladatként kaptam a farm gyógynövényeinek feltérképezését és egy gyógy- és 

fűszernövényes kiskert megtervezését és kivitelezésének megkezdését, amit az utánam következő 
gyakornok majd folytathat. Mivel a Solidago virga-aurea elfordulása csekély ezért a Digitalis purpurea 
jellemző előfordulását és környezeti igényeit vizsgáltam.  
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A második hónapban csatlakozott hozzánk egy harmadik gyakornok. Hárman kellett csapatban 

dolgoznunk és felosztanunk a feladatokat egymás között. Több már kivitelezett vagy tervezés alatt álló 
projektet látogattunk meg, Márkuly István vezetésével, hogy egyre jobban átlássuk a tervező munka főbb 
szempontjait. 

 
 

 
 
 
A szállásunk és ellátásunk teljes mértékben megfelelő volt, bármilyen probléma merült fel azonnal 

próbáltak megoldást találni rá. A munkáltatóink és a gyakornokok között kölcsönös tisztelet és 
odafigyelés jött létre, amely lényegesen megkönnyítette az időről-időre felmerülő kisebb konfliktusok 
kezelését.  

Ezalatt folyamatosan folyt a Magyarországi Permaculture Design Certificate tanfolyam szervezése, 
amelyben segítőkként vettünk részt Michelle Huet-el és Patka Zsuzsával. A tanfolyamon való részvétel 
volt szakmai gyakorlatom egyik legmeghatározóbb 2 hete. Kapcsolattartó szerepet láttunk el a többi 
segítővel tanárok és diákok között, egyéni feladatom volt a megjelentek regisztrációja, problémák, 
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konfliktusok megoldása. A tanfolyamot Márkuly István és Adam Afoullouss akkreditált permakúltúra 
oktatók tartották. Inspiráló élmény volt két ilyen szenvedélyes emberrel együtt dolgozni és látni, ahogy a 
többi résztvevőben napról napra újabb érdeklődést keltenek az aznapi információ áradatra. Itt tanultam 
meg igazán milyen nehéz és egyben mekkora élmény csapatban jól és összehangoltan dolgozni. A 
tanfolyam utolsó három napjában a résztvevőket is csapatokra bontotta két oktatónk, ahogy a segítőket 
is és megkezdődött a tervezési feladat, ami eldöntötte ki kaphatja meg az oklevelet. A tanfolyamot 
sikeresen zárta mindenki minket segítőket is beleértve.  

 
 
Ezután csapatunk Dádpusztára utazott work-shopokat tartani egy fesztivál keretein belül. Itt már 

önállóan 3 másfél órás maglabda workshopot tartottam, amiről kezdeti félénkségem ellenére pozitív 
visszajelzéseket kaptam.  

A szakmai gyakorlat alatt szerzett tapasztalataim nagymértékben épültek tanulmányaimra, 
kiegészítették a már meglévő ismereteimet és nagymértékben bővítették új információkkal. Számos új 
gyógynövényt, tervezési technikát, konfliktus kezelési módszert és ír helyi termelőket is 
megismerhettem. A különböző szituációk segítettek felismerni erősségeimet és gyengeségeimet, 
valamint fejleszteni azokat. Augusztus utolsó hetében egy rövidebb 3 napos bevezető a permakultúrába 
című tanfolyam is megrendezésre került Márkuly István szervezésében, ahol szintén segítő és 
kapcsolattartó szerepet tölthettem be. Hosszú távú együtt működést tervezek Permaculture Resources 
Ireland-al. 


