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Szakmai  gyakorlat  

  

Szőlész  szakirányosként  a  15  hetes  szakmai  gyakorlatomat  Olaszországban,  Coneglianoban  (TV)  a  
Centro  di  Ricerca  per  la  Viticoltura-‐ban  csinálhattam  egy  szaktársammal.    

A  kezdetek  

Szőlész  szakirányosként  nem  volt  egyszerű  fogadóhelyet  találni.  Hogy  miért  pont  Olaszország?  Mert  
egyes  országokat  nyelvtudás  hiányában  ki  kellett  zárni,  mint  pl:  Spanyol,  Francia  és  Portugália,  a  
német  nyelv  pedig  nem  az  erőségem,  ezért  maradt  Olaszország.  Bár  köztudott  hogy  az  olaszok  nem  
igazán  jók  a  nyelvekben,  főleg  nem  az  angolban,  de  reménykedtünk,  hogy  hátha  találunk  helyet,  ahol  
beszélik  az  angolt,  olaszul  meg  majd  úgy  is  megtanulunk  kiutazás  előtt  valamennyire…  ,,mert  az  
könnyű  nyelv”  hát  nem  igazán  így  alakult.  Érdemes  időben  elkezdeni  helyet  keresni,  mivel  szaktársam  
például    már  egy  fél  évvel  előbb  megkapta  az  Erasmus  ösztöndíjat  mint  én,  de  mindenhonnan  
elutasító  választ  kapott,  már  ha  egyáltalán  válaszoltak.  És  ez  nagyon  jellemző  az  olaszokra.  Végül  az  
utolsó  előtti  pillanatban  jött  egy  lehetőség,  hogy  mindkettőnket  szívesen  fogadnak  egy  
kutatóintézetben.    

Érkezés,  utazás,  szállás  

Conegliano  kb  6-‐7  órás  autóútra  van  Budapestről,  végig  autópályán  lehet  jönni.  Szerencsések  voltunk,  
mert  a  szüleink  elvittek  minket  autóval.  De  a  repülővel  való  utazást  is  csak  ajánlani  tudom,  hiszen  
Budapestről  Velencébe  (Trevisoba)  van  közvetlen  járat,  ahová  már  25-‐30  euroért  lehet  jegyet  találni  
és  onnan  fél  órás  vonatútra  van  a  város.  Mindketten  kaptunk  magunk  mellé  1-‐1  mentort,  akik  
mindenben  a  segítségünkre  voltak  utazás  előtt  és  a  munka  sokán  is  velük  dolgoztunk.  A  szállással  
nagy  szerencsénk  volt,  ugyanis  ajánlották  az  egyik  munkatársuk  kiadó  lakását,  ami  több  mint  
megfelelt  az  elvárásainknak,  ráadásul  olasz  viszonylatban  nagyon  kedvezően,  200  euro/fő/hó-‐ért  
béreltünk,  közvetlenül  az  állomás  mellett,  a  városközpont  is  2  perc  sétára,a  kutatóintézet  pedig  10  
perc  volt  biciklivel.  A  városi  biciklikkel  közlekedtünk,amihez  kaptunk  egy  kulcsot  amiért  8  eurót  
fizettünk,  és  korlátlanul  használhattuk.  

Mindennapok  

Észak-‐olaszország  szemmel  láthatóan  is  jóval  gazdagabb,  mint  dél.  Conegliano  pedig  a  tartomány  egy  
kisebb,  de  annál  gazdagabb  és  szebb  városkája.  Számomra  egy  kis  ékszerdoboz,  egyszerre  nyüzsgő  és  
csendes,  kicsi,  mégis  látnivalókban  gazdag,  történelmi  de  egyben  modern  is.  Igazi  észak-‐  olasz  
kisváros,  bárokkal  és  jobbnál  jobb  éttermekkel,  drágábbnál  drágább  olasz  luxus  és  designer  boltokkal.  
Az  emberek  sznobok,  még  a  környékbeliek  szerint  is,  de  ez  is  hozzá  tartozik  a  városka  hangulatához.  
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Ezt  nagyon  megéreztük  már  az  első  nap  is,  a  helyiek  nagyon  ízlésesen,  a  legújabb  divat  szerint  
öltözködnek,  ,,hidegebbek”,  mint  a  dél-‐olaszok,  de  mégis  illedelmesek  és  van  bennük  az  a  bizonyos  
olasz  tartás  és  jókedv.  Úgy  érzem,  a  4.  hónap  végére  kicsit  mi  is  észak-‐olaszok  lettünk,  átvettük  ezt  a  
stílust,  de  én  nem  bánom.  Aki  szőlészetet  szeretne  tanulni,  annak  a  legjobb  hely  Conegliano,  hiszen  
Olaszország  legelső  szőlészeti  iskoláját  itt  alapították,  ami  ma  a  szőlészeti  szakközépiskola  és  mellette  
található  a  Padovai  Egyetem  kihelyezett,  szőlészeti-‐  borászati  kara.  
Az  élet  itt  nem  olcsó,  főleg  nekünk,  magyaroknak.  Semmit  nem  szabad  átszámolni  forintra.  A  hús  
drága,  a  tészta  és  a  pizza  olcsó.  Fel  is  ugrott  pár  kiló.  J    
Szinte  0  olasz  tudással  mentem  ki,  de  nagyon  sokat  tanultam  és  úgy  jöttem  haza,  hogy  nagyon  sok  
mindent  megértek  már,  de  csak  nagyon  alap  dolgokat  tudok  elmondani.  Sokat  segítettek  a  kollégák,  
akik  nem  beszélték  az  angolt,  de  sajnos-‐nem  sajnos  a  80%-‐a  tudott  angolul,  ezért  nem  voltam  
teljesen  rákényszerítve,  hogy  használjam  az  olaszt.  

A  kutatóintézet,  a  munka  

Utólag  nagyon  örülök,  hogy  ide  kerültem  és  nem  egy  borászathoz,  mert  így  többféle,  változatosabb  
munkát  végezhettem,  és  mindenbe  belekóstolhattam,  ami  a  szőlészeti  kutatással  kapcsolatos.  Az  
intézet  Európai  szinten  is  híres,  Olaszország  egyik  legjobb  kutatóintézete.  Két  részből  áll,  a  
coneglianoi  központi  épületből,  ahol  én  voltam,  az  élettani  vizsgálatokat  végzik  és  suseganai  
részlegből,  ahol  Stella  dolgozott,  itt  mikrobiológiai  labor  található  és  Európa  2.  legnagyobb  szőlő  
fajtagyűjteménye.  Az  ökológia  részlegen  voltam,  de  volt  szerencsém  más  részlegen  és  Suseganaban  is  
dolgozni.  A  kollégáimmal  nagyon  jó  kapcsolatot  sikerült  kialakítani,  szinte  mindenkivel  kivétel  nélkül.  
Ahogy  teltek  a  napok,  hetek,  egyre  komolyabb  feladatokat  bíztak  rám,  mert  nagyon  meg  voltak  a  
munkámmal  elégedve.  Több  alkalommal  is  részt  vehettem  konferenciákon,  (Veronában,  Muranoban)  
ahol  meglepődve  fedeztem  fel  a  munkáimat  az  előadások  anyagában.  Ezeken  az  alkalmakon  volt  
szerencsém  találkozni  az  ország  legnagyobb  kutatóival,  borászaival.  Dolgoztam  több  Soavei,  Venetoi  
borászatnál,  és  részt  vettem  több  alkalommal  is  az  ’új  vírus’  kutatásában,  az  ültetvény  
állapotfelméréstől  kezdve,  a  mintavételezésig  és  a  labortesztekig.  Volt  egy  nagy  project,  amit  teljes  
egészében  rám  bíztak,  és  állítólag  nagyon  jó  eredmények  születtek  a  2  hónapos  munka  végére,  ezért  
úgy  döntöttem,  hogy  a  szakdolgozatom  is  ebből  szeretném  megírni.  

   

  

Utazások,  kirándulások  



Olaszország,  Kertészmérnök  Bsc.,  2014  
  
  
Hétvégente  próbáltunk  minél  több  helyre  eljutni.  Kocsi  nélkül  igen  nehéz  mozogni,  és  persze  a  
legszebb  helyek  elérhetetlenek,  ezért  jó  volt,  hogy  sikerült  barátokat  szereznünk,  ezáltal  nagyon  sok  
szép  helyre  eljutottunk  velük.  Sajnos  a  tömegközlekedés  igen  drága,  főleg  a  vonat,  az  olaszok  szerint  
is  rablás.  Nincs  diák  jegy,  viszont  szombatonként  egy  jegy  árán  ketten  is  utazhatnak,  amit  nagyon  
sokszor  ki  is  használtunk.  De  nagyon  szerettünk  Blablacar-‐al  utazni,  ami  olcsó,  több  mint  negyed  
annyiból  meg  lehet  oldani  az  utazást,  mint  vonattal  és  nagyon  jó  lehetőség  az  ismerkedésre.  
Rengeteg  helyre  eljutottunk,  köszönhetően  annak  is  hogy  Stella  nagyon  sok  Erasmusost  megismert  
szerte  az  országban,  az  olasz  nyelvi  kurzusa  alatt,  így  a  sok  helyen  megvolt  a  szállásunk  is.  
Felsorolásképp  pár  hely,  ahova  eljutottunk:  Verona,  Milánó,  Como,  Genova,  Cinque  Terre,  Bologna,  
Dolomitok,  Padova,  Róma,  Nápoly,  Pompei,  Ischia  és  persze  Velence,  ahova  heti  rendszerességgel  
eljárunk  a  közelsége  miatt.  

Összegzés  

Életem  eddigi  egyik  legjobb  döntését  
hoztam  azzal,  hogy  jelentkeztem  és  
belevágtam.  Rengeteget  tanultam  
szakmailag,  teljesen  megváltozott  a  
világnézetem,  úgy  érzem,  kinyílt  előttem  a  
világ.    Rengeteg  kapcsolattal  és  
tapasztalattal  a  zsebünkben  érkeztünk  
haza  és  persze  egy  életre  szóló  élménnyel  
gazdagodtunk.  Hogy  kinek  ajánlom  az  
Erasmust?  Mindenkinek  feltétlenül  ki  
kellene  próbálnia!  Merjetek  belevágni!    

Köszönöm  a  lehetőséget!  

Ha  bármilyen  kérdésetek  van,  keressetek  
bátran!  

  

  

  


