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Fogadó intézmény pontos neve:  
  CREA – FSO (Unità di ricerca per la floricoltura e specie ornamentali) 

 
Mikor kiderült, hogy megkaptam az Erasmus+ ösztöndíjat, legfontosabb feladatomnak azt éreztem, 

hogy egy olyan helyet találjak, ahol megfelelő szakmai tevékenység folyik és ennek Én is részese 
lehessek. Ez a folyamat sokáig elhúzódott, mivel rengeteg helyre elküldtem az önéletrajzom és az 
érdeklődő leveleket, de választ nem sűrűn kaptam. Páran válaszoltak, hogy nem tudnak fogadni és két 
helyről kaptunk pozitív választ (mivel egy szaktársammal mentünk). Az egyik intézmény, ahonnan azt a 
választ kaptuk, hogy mehetünk, Rómában volt, a másik intézet, ahova szeretettel vártak minket San 
remoban volt. Nehéz döntéshozás után, a San remoban lévő dísznövény kutatót választottuk. Az ottani 
kapcsolattartónkkal nagyon könnyen és gyorsan ment az egyeztetés és a dokumentumok kitöltése 
aláirattatása. Mivel már az alap képzésen részt vettem Erasmus programban (szintén Olaszországban) 
a nyelvi felkészüléssel nem volt gond. A kiutazás időpontjának kitűzése, repülőjegy megvétele okozott 
kisebb problémát a vizsgaidőszak és az intézménnyel való egyeztetés miatt, de szerencsére ezt is el 
tudtuk egészen hamar intézni. A biztosítással annyi problémám volt, hogy itthon kiutazás előtt 
csináltattam Eu kártyát és sajnos fülgyulladás miatt orvosi ellátásra volt szükségem, ami 
félreinformáltságom miatt -54 euromba került.  

A szállással kapcsolatban nagy szerencsénk volt, mert a fogadó Intézmény biztosított (a külföldi 
és olasz diákoknak egyaránt) szállást, korrekt áron. Az intézet területén voltak a szállások, így könnyen 
megközelíthető volt a munka is és a város is körülbelül 20-25 perc volt gyalogosan. Az Úr, akivel a 
legelejétől tartottuk a kapcsolatot, segített a szállás foglalásával kapcsolatban is. Szaktársammal ketten 
voltunk egy kis lakásban (cubo) valamint volt külön lány és fiú részleg a másik épületben (foresteria). A 
mi cubonk teljesen jól felszerelt volt, két szoba volt egy konyha és egy fürdő. Nagyon szerettük!! 
Ágyneműt kaptunk, viszont törölközőt és egyéb higiéniai dolgokat magunknak kellett biztosítani.  

A beilleszkedés úgy gondolom nagyon könnyen ment. Alapból is nyitott személyiség vagyok. Mint 
az köztudott, az olaszok nagyon kedvesek és könnyen lehet velük barátkozni. Mindenki nyitott volt felénk, 
segítettek, ahol tudtak, ha nem értettünk valamit azt elmutogatták kézzel-lábbal. Szaktársamon és rajtam 
kívül voltak más külföldi diákok (egy portugál lány és egy tunéziai fiú) akikkel nagyon jó és mély barátság 
alakult ki. Mint a munkában, mint a kirándulásokon jól együtt tudtunk működni. Rajtuk kívül voltak olasz 
diákok is az Intézetben, akikkel szintén nagyon jóban lettünk és sok közös programot szerveztünk. Mivel 
mi ketten indultunk neki az útnak, talán könnyebb volt a beilleszkedés és minden egyéb. Tudtad, hogy 
van valaki veled, akire számíthatsz, és ott van veled jóban-rosszban. Szaktársammal a kiutazás előtt is 
jóban voltunk, de ez a két hónap együtt lakás nagyon összekovácsolt minket és úgy érzem, ez egy 
hosszan tartó barátság marad a jövőben is! 

Az oktatás színvonalával teljes mértékben meg voltam elégedve. A konzulensem, egyben 
témavezetőm mindenben segített, bár néha úgy éreztem mintha csak a terhére lennék, mert nagyon sok 
munkája volt és sokszor nem vele, hanem másik kollegákkal dolgoztam. Ami ha úgy nézzük pozitív volt, 
mivel így több munkafolyamatba bele tudtam kóstolni. Az összes munkatársam aki a „mi” laborunkban 
dolgozott segített nekem, mindig mindent megmutattak, amit a későbbiekben alkalmaztam mind in vitro, 
mind üvegházi körülmények között. Megismerkedtem a berendezésekkel, eszközökkel, olyan 
dísznövényekkel, melyek a mediterrán Ligúr-tengerparton gyakoriak és ami a legfontosabb, a 
munkafolyamatokba is betekintést nyerhettem.  
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Az itthoni Msc Növényorvos képzésen előírt 4 hetes szakmai gyakorlatot, teljes mértékben kiváltja 
a 8 hetes külföldön végzett szakmai gyakorlat. 

Ami a Szent István Egyetem Budai Campusát jellemezte a pályázási lehetőséggel kapcsolatban:  

•   Az Erasmus (és egyéb) lehetőségekről történő pontos tájékoztatás. 
•   Segítőkészség a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.  
•   A megfelelő ország kiválasztásával kapcsolatos lehetőségek, kérdések közös megbeszélése az 

itteni koordinátorunkkal. (Dr. Végváriné Kothencz Zsuzsa) 
•   Az iskolának nem sok kapcsolata van olyan Intézményekkel, ahol Msc Növényorvos szakmai 

gyakorlati hallgatókat fogadnak, így nehézkes volt a keresés. 

Az Intézet területe nagyon nagy, tele üvegházakkal, kertekkel és laborokkal. Minden labor 
korszerűen felszerelt, az üvegházak jó állapotúak és a kertek gyönyörűen rendben vannak tartva. Ezeken 
kívül, szemináriumi termeik vannak, melyekben volt szerencsénk több előadást is meghallgatni. Nagyon 
kedves és barátságos kollegák, akik mindenben a segítségedre állnak. 

Általában 9:00 órára kellett menni dolgozni. Szaktársammal külön laborban dolgoztunk. Én in vitro 
körülmények között dolgoztam. Fő témám különböző Salvia fajták szaporítása volt levélről, különböző 
hormonhatású táptalajokon, ezen kívül egyéb növények szaporításában, sterilizálásában segítettem, sok 
táptalajt főztünk, növények akklimatizálási folyamataiban is részt vettem. Általában 11- órakor volt a kávé 
szünet amelyet a közös helyiségben (cafeteria) tartottunk. A kávé szünetekben az összes dolgozó 
összegyűlt egy kis beszélgetésre egy jó kávé mellett. Ezután mindenki visszatért a saját kis munkájához. 
13-14 óra között (ki hogy fejezte be a munkát) ebédszünet következett. Mi otthon főztünk mert volt otthon 
konyhánk. Ha valami munka még váratott magára, akkor visszamentünk, de általában a délutánok 
szabadok voltak. Délutánjainkat mindig máshogy töltöttük, sokszor a tengerpart felé vettük az irányt, volt 
hogy csak bementünk egy kávéra, fagyira vagy egy aperitivora a városba. Volt, hogy csak elmentünk 
sétálni vagy futni egyet a városban, hiszen olyan szépnek és újnak tűnt minden egyes alkalommal. A 
hétvégéket pedig kirándulásokkal, új helyek felfedezésével, az olasz kultúra megismerésével töltöttük! 
Esténként jártunk a közeli szupermárketbe, általában a strandról hazafele ugrottunk be élelmiszereket 
vásárolni. 

Már kölyök korom óta bajlódok a fül fájással. Sajnos a sós víztől begyulladt a fülem és be kellett 
mennem a kórházba egy fülmosás-porszívózásra. Ez igen kellemetlen élmény volt, bár már volt benne 
részem sajnos többször. Ennek ellenére, minden pillanatát élveztem ennek a két hónapnak! Nem is 
tudom, hirtelen melyik emlékeket emeljem ki. Imádtam az utazásainkat, ebben a két hónapban elég sok 
helyre sikerült eljutnunk. Első héten egyik munkatársunkkal és barátaival ellátogattunk egy csodaszép 
folyóhoz ahol fürdeni is lehetett és tényleg a természet lágy ölén érezhetted magad, aztán Rómába 
látogattunk, majd Genovába és a Cinque terrére, elutaztunk Firenzébe és Sienába is, ezeken a nagyobb 
utazásokon kívül természetesen felfedeztük a San remo környéki kisebb városkákat is, valamint utolsó 
hétvégre még beiktattunk egy csodálatos Lago di Como és Milano város látogatást. Az utazáson kívül 
imádtam a közös kártya partykat, nagy vacsorázásokat, fagyizásokat, kávézásokat és bulikat.  

Nem szabad félni az új dolgoktól! Bele kell vágni, mert sosem tudhatod, mit hoz a jövő! 
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