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Élménybeszámoló 
  
Bologna, 2010 április 11.-július 19. 
 

Minden hallgatónak kötelező gyakorlati félévet kell teljesítenie, ezért én arra a 
elhatározásra jutottam, hogy a szakmai gyakorlatot külföldön szeretném eltölteni. 
Középiskolás tanulmányaim során tanultam olasz nyelvet, és mivel köztudottan az olasz 
kertészet magas színvonalú, választásom Bolognára esett. 

A kapcsolatteremtést a Gyümölcstanszék segítségével tudtam megteremteni, 
segítőkész konzulensem által. Több email címet megadott, és a legszimpatikusabb és 
leghamarabban válaszoló egyetem, a Bolognai Agrártudományi Egyetem 
Gyümölcstanszéki dolgozói válaszoltak. A hely számomra megfelelő volt, hiszen ennek a 
kisváros lakosságának egynegyed része diákokból áll, így könnyebbnek gondoltam a 
nyelvtanulást, az ugyancsak Erasmusos diákokkal, ezenkívül a város sok és változatos 
programmal is kecsegtetett. 

A gyakorlatot ketten, az egyik évfolyamtársammal töltöttem el, így lényegesen 
megkönnyebbedet számunkra a kinti lét. 

Az út távolsága 850km, ezért a sok holmi miatt elhatároztuk, hogy autóval utazunk 
Bolognába. Az utat kb. 8 óra alatt kényelmes tempóban, autópályán le lehet tudni. 
Megérkezésünkkor rögtön elkezdtünk szállást nézni, arra a pár napra, amíg nem találtunk 
végleges albérletet. A szállás egy csillagos szálloda volt, ami 25 euro volt egy éjszakára. 
Albérletet az egyetem faliújságján kerestünk. Tapasztalataink alapján az albérletek, két 
főre 250 euro körül mozogtak, plusz rezsi, mi is egy ilyet választottunk, Bologna kellemes 
parkos külvárosi részében. A város kis mérete miatt, nincsenek nagy távolságok, az 
albérlettől a belváros 20 perc, az egyetem 15 percre volt. Az albérlet a Via Zagabria 6-os 
szám alatt található, ahol van internet és mosógép is. Öt szobából, fürdőből, konyhából és 
egy tárolóból áll. Két főre egy szoba alkalmas, a többi egyszemélyes. Az előttünk ott lakó 
olasz diákok, akiktől átvettük a szobát, rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak. 
Elmeséltek sok fontos dolgot, mi hol található és, hogyan működnek ott a dolgok, ezért 
mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy mindenképpen teremtsen kapcsolatot helyi 
diákokkal. Sokat segítettek hasznos információkkal (olcsó élelmiszerbolt, látnivalók, olcsó 
piac, ami hétvégenként van, és hozzá lehet jutni sok dologhoz, a bolti árak töredékéért, 
mosogatószivacs, mosószer stb., hová érdemes utazni), és még főztek nekünk egy valódi 
olasz vacsorát is újdonsült szállásunkon. 
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A közlekedés, amint már említettem, könnyen és gyorsan letudható, a buszokon van 
jegyautomata, amik 1 euroval működnek. Mi a gyakorlati idő alatt egyszer találkoztunk 
ellenőrökkel.  

Az egyetemen kapcsolattartóink barátságosan fogadtak, és segítőkészek voltak. Már 
az első munkanapunkon meghívtak minket Cesenába egy konferenciára, amire 
természetesen igent mondtuk, így megbeszéltük, hogy az egyetemről elvisznek minket 
autóval, és vissza. Később már tudtuk, hogy így fogunk rendszeresen kimenni dolgozni a 
telephelyre Cadrianoba (az ottani Soroksárnak megfelelő telephelyre).  

Cadriano egy nagy kísérleti telephely, mind a laboratóriumok, mind az ültetvények is 
rendkívül felszereltek és fejlettek. A telephelyen nagyon sok hasznos munkát végeztünk, 
amit eddig otthon nem tapasztaltam, fiatal ültetvényekben a fák törzsének mérése, ágak 
lekötözése, nyesedék mérése, öntözőrendszer telepítése, támrendszer kiépítése, facsemeték 
telepítése. Munkánk nagy részét (ami a szerződésben is állt) a cseresznye vizsgálása és 
mérése töltötte ki. A telephely, ahol a vizsgálatokat végeztük, Ferraraban van, ahová az 
érési időben rendszeresen vittek ki minket dolgozni. A telephely koordinátora Stefano 
Musacchi, akivel felvettük a kapcsolatot bolognai tartózkodásunk elején.  

A gyümölcsös rendkívül felszerelt volt, csepegtető és esőztető öntözőrendszerrel és 
jégvédő hálóval volt ellátva. A kinti munka a cseresznyék különválogatásából (egészséges, 
rohadt és repedt) állt. Aztán a leszedett gyümölcsöket méret és súly szerint osztályoztuk, 
ezután elvittük az egyetem telephelyére (Cadrianoba), ahol hűtőházba tettük őket. Ezután 
a cseresznyéket további kísérletek alá vettük, gyümölcsszín, húskeménység, 
cukortartalom, csírázási képesség. Ezeket a kísérleteket kajszi fajtákon is elvégeztük, de 
nem annyira részletesen és nem annyi ideig, mint a cseresznyével.  

A munkánkból adódó hátrány, hogy nem találkoztunk diákokkal, csak ottani 
dolgozókkal, vagy kísérletezőkkel, ráadásul a munkák nagy része a vizsgaidőszak alatt 
volt. Az egyetemen nem tartózkodtunk sokat, csak a telephelyen és a további 
munkaterületeken. A munkát általában reggel 8 és 9 között kezdtük és 5-6 felé hagytuk 
abba a cseresznyeszüret ideje alatt.  

Tapasztalataim alapján az olasz emberek a munkát komolyan veszik és becsületesen 
elvégzik. Számomra a legszimpatikusabb dolog az volt, hogy ugyanúgy végezték a munkát 
az egyetemi tanárok és dolgozók, köztük a főbb vezetők is, mint mi egyszerű diákok. Ami 
viszont zavaró tényező volt, a túlszervezés, és ennek ellenére a döntésképtelenség, párszor 
ebből akadtak gondok, de nem volt jellemző a gyakorlati idő alatt.  

A gyakorlati idő végén egy számunkra megható és kedves gesztussal ajándékoztak 
meg minket tanáraink, vacsorát szerveztek nekünk az egyetem telephelyére, ami egy igazi 
olasz családi összejövetel hangulatát elevenítette fel bennem. A vacsorán megjelentek 
tanáraink és a dolgozók családtagjaikkal, mindenki hozott magával hideg ételt, üdítőt. A 
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vacsora után megköszöntük egymásnak a segítséget és a munkát, majd elbúcsúztunk 
egymástól. 

Mivel diákvárosról van szó, véleményem szerint nem azt a tipikus olasz városi 
életérzést juttatja eszünkbe Bologna. Szórakozó helyekben bővelkedik, mindenki 
megtalálhatja magának azt a programot, ami kedvére való. Jártunk uszodába, amit a CUSB 
kártya kiváltásával kedvezményesen igénybe vehettünk. A Fő téren nyáron hatalmas 
ingyen mozit létesítenek, ahol olasz filmeket, angol felirattal vetítenek, hangulatos zenés 
helyek is találhatóak. A buszok amerre mi laktunk, éjjel egy óráig jártak, de elvileg a város 
más részeiben jár éjszakai járat. A csak nyári tartózkodást nem ajánlanám diákok számára, 
mivel a város teljesen kiürül, főleg augusztusra, a szórakozóhelyek bezárnak, és az 
emberek elutaznak a tengerpartra, mivel ilyenkor elviselhetetlen 40 fok van a városban.  

A környező városok látogatására a legmegfelelőbb eszköz a vonat. Bologna 
központjában található az állomás. A vonatjegyet megvehetjük gépből és pénztárostól is. 
Sajnos az olaszoknál nincsen diákjegy így mindenki egységes áron utazik, ami sajnos nem 
olcsó. Vigaszként annyit elmondhatok, hogy a vonatok rendkívül gyorsak, két nagyobb 
kategóriára lehet osztani a vonatokat, olcsóbb és drágább. Az olcsóbb vonatok is nagy 
sebességgel közlekednek és megbízhatóan járnak. Bolognából Riminit ajánlanám, ha 
valaki tengerpartra szeretne utazni, ez a táv 120km, amit a vonat másfél óra alatt tesz meg, 
a jegy ára pedig 7-8 euro körül mozog. A vonat segítségével könnyen bejárható Észak-
Olaszország, mi elutaztunk Rómába, Veronába, Firenzébe, Milánóba. 

Az étkezés nagy részét szerencsére, megoldotta az egyetem telephelyén található 
menza, ahol egy étkezés 3.20 euroba került, ami állt egy főételből egy köretből és egy 
desszertből, ami fedezte az aznapi ebédet, és tudtunk meleg ételt enni. Ha nem volt ilyenre 
lehetőségünk általában tésztát ettünk, mivel a hús nagyon drága Olaszországban. Csak 
ajánlani tudom a pizzériákat is, remek pizzákat készítenek. Olcsó étkezésre még az 
egyetemi negyedben a gyorsétkezőkben van lehetőség, ha valaki elutazik Bolognába hamar 
megfogja találni ezt a helyet, itt mozog a legtöbb fiatal a városban. 

Összegzésként én csak ajánlani tudom Bolognát, teljes mértékben diákcentrikus hely, 
rengeteg fiatallal, élettel, szórakozóhelyekkel rendelkezik. Összbenyomásként 
elmondhatom, hogy az olaszok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, nem volt 
semmiféle komolyabb negatív tapasztalatunk. Aki Erasmus segítségével elutazik 
Bolognába annak garantálhatom, hogy jól fogja érezni magát, és nem fog csalódni ebben a 
kis városkában. 


