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Már középiskolai tanulmányaim hajnalán vágytam arra, hogy külföldön is tapasztalatokat szerezzek a 
későbbiekben, szakmámhoz kapcsolódóan bővítsem látásköröm, értékesebb emberré téve magam. 
 
Jelenlegi felsőoktatási tanulmányaim befejeztéhez közeledve eljöttnek láttam az időt, hogy 
beteljesítsem ezen vágyam, és tágabb perspektívát nyerjek egy külföldi országban való gyakorlatozás 
folyamán. 
Pályázatom leadásakor még bizonytalan voltam a választott célországokban, hogy vajon mely 
környezet is lenne legalkalmasabb gyakorlatom teljesítéséhez, de miután kiválasztott részese lettem a 
programnak, egy komolyabb átgondolást követően meghatározó eredményre jutottam. Ezt követően el 
is kezdtem felvenni a kapcsolatot az adott célország különböző agrár/kertésztudományi karokkal 
rendelkező egyetemeivel, viszont ez hamar sikertelen eredményt szült. 
Végül egy újabb átgondolást követően, és családi kapcsolat útján született meg a végső döntés, 
Krakkó, Lengyelország. 
 
Testvérem segítségét követően könnyedén felvettem a kapcsolatot a krakkói Tesco emberi erőforrás 
részlegével, akikkel a papírok intézése probléma nélkül elkezdődött, tiszta tájékoztatásban részesültek 
kint tartózkodásom céljáról, a gyakorlatomhoz kapcsolódó munkavégzés tárgyáról, és felkészülten 
várták érkezésem. A választott munkanyelv angol volt, melyhez minimum középszintet igényeltek, ami 
számomra nem okozott gondot. Miközben a dokumentumok rendezése folyamatban volt, szakfelelős 
oktatómmal egyaránt egyeztettem külföldi gyakorlatom célját, és tartalmát, mely ismételten csak 
problémamentesen zajlott. 
 
Utazásom előtt kiváltottam az Európai Egészségbiztosítási kártyám mellyel EU-s tagállamok 
közegészségügyi szolgáltatását vehetem igénybe. 
 

 
1. Visztula folyó és a királyi palota 
 
Szállásom saját magam zökkenőmentesen rendeztem, szintén testvérem kapcsolatának köszönhetően, 
még kiutazásom előtt lefoglalva egy szobát, Krakkó szívében, Ludwinów térségében, egy lakótelepen 
10 perc sétára a Visztula folyó partjától mely a várost átszövi. Csendes, nyugodt környék volt, az 
általános lakótelepekhez megszokott környezettel, sok zöld területtel. 
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A Tesco irodához gyalog is alig 20 perc volt az út, a közelben kisebb hipermarketek, és sarki boltok 
miatt tökéletes szállást nyújtott a kint töltött 3 hónapig. 
Egy kis szobát béreltem, mely mérete számomra kicsit kényelmetlen volt, de tiszta, új állapotú mivolta, 
és a lakás korszerűsége valamint esztétikus kivitelezése miatt, nem okozott túlságosan nagyobb 
problémát. A környező üzletekben mindenhez hozzálehetett jutni ami csak szükséges a napi lét 
fenntartásához, edényektől, evőeszközöktől kezdve a bútorokig, így még amit hiányoltam is otthonról 
könnyedén pótolni tudtam. 
 
Két lakótársam volt, mindkettő vidéki lengyel kisebb városokból jött, akikkel átlagosnak mondható 
kapcsolatot ápoltam. 
Magánál a Tesconál a fogadott csapattal rögtön lehetőségem volt egy rövid bemutatkozó keretében 
megismerkednem, onnantól kezdve legszorosabban velük tartottam a kapcsolatot gyakorlatom alatt.  
A lengyel attitűd nem sokban, de épp annyiban különbözik a magyartól hogy feltűnjön egy huzamosabb 
ideig kint tartózkodó számára. A legfontosabb dolog ami feltűnt, az emberek nem nagyon foglalkoznak 
más dolgaival, ebből adódóan nem ütik bele mások dolgába az orruk, nincs az a közvetlen kapcsolat 
amit kialakítanak egy idegennel, így ez lehet nehezen érhet olyan személyeket akik nem tudják elviselni 
a humán interakció hiányát. 
 
 

 
2. Tesco iroda 
 
Maga a cégnél való tartózkodás örömmel töltött el, minden stresszt nélkülözve foglalkoztattak, az iroda 
teljesen korszerű volt, külön étkezőhelységekkel, konyhával, saját cafeteriával, pihenőhelységgel 
felszerelve vagy amennyiben más konyha ízére vágyott volna az ember, akkor az áruházba lemenet az 
csarnokban több gyorskiszolgáló étkezdénél volt lehetőség ebédre. 
A rám szabott feladatok változatosak voltak, igaz, volt ami több hétig tartott mint más az igényelt adatok 
mennyisége miatt, de az általam végrehajtott feladatok pozitív visszajelzése és a feladatok mivoltának 
összesítésében elmondhatom, nagyon jó érzéssel töltött el az ott lévő munkavégzés. 
Lehetőségem volt több beszállítóval megismerkedni, illetve részt vettem a visegrádi 4 ország friss áru 
képviselőinek találkozóján is, melyet az egyik legnagyobb lengyel beszállító, az Amplus rendezett. Ezen 
a találkozón megismerkedhettem a közép-európai blokkba kapcsolódó 4 ország technológusával, 



Lengyelország,  Informatikus  és  szakigazgatási  agrármérnök  Bsc.,  2016  
 
 
magával az Amplus-al, raktárhelységeivel, és technológiával melyet alkalmaznak a minőségre való 
törekedés gyanánt. 
 
Lengyelország magával ragadó hely, a környező hegységekkel és erdeivel mely a természet és túrázók 
szerelmeseinek igazi észak-európai kirándulási paradicsomként szolgál. 
 
Krakkó pedig egy csodálatos város, melyet a lengyelek csak turista városnak neveznek, tekintve hogy 
az év minden szakaszában turisták százezreit vonzza megannyi emlékműve, értéke, és látványossága 
minden nemzetségből, és vallásból. Épp kint létem alatt voltak július végén az ifjúsági napok mely 
keretében Ferenc pápa díszvendégként volt látogatóban, ami csak nem több mint 2 milliónyi embert 
vonzott néhány nap keretében a városba, amely elképesztő látványt és életet adott az amúgy sem 
élettelen városnak. 
 
Összegezve hálával tartozom mind az egyetemnek a lehetőségért, mind pedig a krakkói Tesconak a 
fogadásért, aminek köszönhetően 3 hónap erejéig igazi európai polgárként érezhettem magam egy 
valódi európai városban. 
 
 

 
3. Krakkó a Krakus-dombról 


