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Kötelező  szakmai  gyakorlatomat  töltöttem  Erasmus  keretén  Erdélyben.  A  Dália  Kft.-‐nél  
dolgoztam.  A  cég  Kovászna  megyében  található,  Sepsiszentgyörgytől  pár  kilométerre.    

Az ottlétemről: 
Erdélyben születtem, így én haza mentem, nem tudom objektíven bemutatni a tapasztaltakat. Megpróbálok 
néhány általam fontosnak gondolt dolgot elmondani, hogyha valakinek kedve támad felfedezni a környéket 
Erasmus keretén belül, mire figyeljen.  

Mivel alapesetben a Tempus közalapítvány fizeti az Erasmus gyakorlatot, érdemes lehet kelet-Európát 
célba venni. A cég, ahol voltam, forintosítva nem fizet sokat, de a 400 euró támogatással megtoldva, bőven 
telik hétvégi kirándulásokat is. A Fekete- tenger partjától a Moldoveanu csúcs 2544 méteres magasságáig 
van, amit felfedezni.  

Pénznem. Durván számolva 150 forint 1 román új lej (RON).  Lejnél kissebb pénzegység a bani, 100 bani 
tesz ki 1 lejt. Forintot a legtöbb váltóházban váltanak, fölösleges a tartalékpénzt euróban hozni, ráadásul a 
kétszeri váltással veszthetünk pénzünk értékéből. 

A szállást és rokonoknál oldottam meg, de nyáron bentlakásban (kollégium) biztos akad olcsó szálláshely. 
Aki albérletben gondolkodik, az számíthat arra, hogy az itt szerzett majdnem minimálbére teljes egészében 
rámegy a költségek fedezésére. 

Nyelvismeret.Kovászna megyében (és a többségében magyar ajkú területeken) könnyen boldogul az 
ember, Székelyföldön kívül angol nyelven lehet próbálkozni több-kevesebb sikerrel. 

Éghajlat.  Sepsiszentgyörgyön a nappalok melegek, viszont éjszaka sokkal jobban lehűl a hőmérséklet, 
mint Magyarországon. Júliusban 12-16 fok között volt az éjszakai hőmérséklet, augusztusban 10 fok alá is 
süllyedhet. Érdemes ezt figyelembe venni pakoláskor és ehhez igazítani az elhozandó ruhákat. 

Utazás. A legkényelmesebb és a legdrágább utazási forma a hálókocsis vonatozás. Hat, négy és kétágyas 
fülkék közül választhat az ember,  ahol kényelmesen pihenhet a félnapos út során. Rengeteg miniautóbusz 
járat indul Budapestről, ez a legolcsóbb utazási forma.  A Wizz-Air is indít olcsó járatokat 
Marosvásárhelyre, onnan még 4-5 órát rá kell számolni autóbusszal Szentgyörgyig. 

Társaság. A Dália cégnek körülbelül 30 alkalmazottja van, többségük jóval harminc fölött van. Ha valaki 
egyedül jön és nincs ismeretsége a környéken, lehetségesnek találom, hogy egy idő után unalmassá válik 
az ittléte. Ezért én mindenképpen azt javaslom, hogy legalább két ember jöjjön. 

Fesztiválok. A Tusványos nyári szabadegyetem helyszíne 30 perc autóútra található Szentgyörgytől, ahol 
egy héten keresztül esténként Quimbi, Vad Fruttik, Intim Torna Illegál stb. Koncertekre bulizhatunk ingyen. 
A marosvásárhelyi Félszigeten (a Sziget kistestvére) magyar, román és nemzetközi fellépők közül 
válogathatunk, 2500 Ft.-nak megfelelő napijegy ellenében. 
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Kép 1. (saját kép, 2011) 

Szakmai  megközelítés: 

A Dália Kft. termelői üzem, főként áruházláncoknak termel növényházi dísznövényeket: egynyári és 
balkonnövényeket, krizantémot, mikulásvirágot, újabban koratavaszi választékot is kínál. 

10000 négyzetméter fűtött fóliaházzal rendelkezik, amelyből 6500 négyzetméter Filclair, 3500 Amevo. A 
fóliaházak nem bontottak, hanem újan vásároltak. 2000 négyzetméter saját építésű fóliaházzal is 
rendelkezik a cég, amely csak bizonyos időszakokban fűtött. Asztalon árasztásos öntözés folyik 6500 
négyzetméteren, 3500 négyzetméteren öntözőkocsik látják el a növények vízutánpótlását.  Az ámpolnás 
növények az összekötő csövekre szerelt rudakra vannak felakasztva, az öntözésük csepegtető csövekkel 
és tüskékkel van megoldva. Krizantémot szabadföldön 15000 négyzetméteren termesztenek. 
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A fűtést aprítékkal oldják meg. A tüzelőanyagot részben saját kocsikkal hordják el a fafeldolgozó 
üzemektől, részben pedig a feldolgozó üzemek szállítják ki. A fűtési szezon augusztus-szeptembertől 
májusig tart. Augusztusban nem ritka a 3 fok C-os éjszakai hőmérséklet. A mikulásvirág magas hőigénye 
miatt, amint az éjszakai hőmérséklet elkezd esni, indítják a fűtést. Az apríték ára alacsony, de a szállítás és 
magas kézimunka szükséglet (rostálás, kazánfűtők stb.)  miatt nem sokkal olcsóbb más fűtési módoknál. A 
gázas fűtés a cég elhelyezkedése miatt nem kivitelezhető (településen kívül fekszik). 

A cég az egész ország területére szállít, nem járul hozza számbeli adatok közléséhez a termelt 
mennyiségekkel és az áruházláncokkal kapcsolatban. 

                           

Kép 2. (Saját kép, 2011)                                        Kép 3 (Saját kép, 2012) 

Az elvégzett munka bemutatása: 

Árufelszedés: A növényeket az esetleges sárga-száraz levelektől megtisztítottam, elnyílott virágokat 
leszedtem, vonalkódot ragasztottam rá, majd szállítótálcába raktam, azután CC kocsira. Gumósbegónia és 
19-es, 22-es cserépméretű ámpolnás növény esetén műanyag csomagoló tasak is kerül rá. Félfutó és futó 
muskátli esetén kosarazni kellett a növényeket. Néha a 12-es verbéna és petúnia is kapott kosarat. 

Dugványozás: a sima dugványok hungarocel dobozokban érkeznek, amelyeket jiffy-be kellett beleszúrni. 

Ültetés: a cseréptöltő gép által megtöltött cserepet tálcába raktuk, majd elszállítottuk az asztalokhoz CC 
kocsival, és ott az asztalokra leraktuk a tálcákat. A gyökeres dugványokat az asztalon szúrtuk bele a 
cserépbe. Azoknál a növényeknél , amelyeknél a termesztése nem asztalon történik, hanem 
agroszöveten,a cserépbe helyezés az ültetőgép futószalagján történik, azután kerül a cserép tálcába, majd 
CC kocsira. 3 CC kocsit egyszerre szállít ki egy emelőszerkezetes traktor a megfelelő fóliába. Ott a tálcák 
az agroszövettel borított földre kerülnek. Nagyon sok virágos ládát ültettünk be. A virágládák beültetése 
kézzel történt, a láda méretétől függően 3-5-7 növény került egy virágládába. 

Krizantém lerakás: Az agroszövet mintáját követve, a 19-es edényeket az agroszövetre helyeztük 
szabadföldön jégháló alá vagy csak szabadon, négyzetméterenként 3 növényt. Azután csepegtető testeket 
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szúrtunk bele. A dugványok ebben az esetben először 10,5-es cserépbe kerültek, pár hét gyökeresedéi idő 
után kerültek 19-es edénybe. 

Visszavágás: az el nem adott, elnyúlt növényeket ollóval visszavágtuk. A verbéna hamar kiújult, pár hét 
alatt ismét eladható volt. Viszont hamar elvirágzott, ekkor meg kellett ismételni a műveletet. A petúnia is 
hamar kiújult. A dália nehezebben, hosszabb idő alatt lett ismét eladható.A begonia semperflorens-t nem 
vágtuk, hanem törtük és ez újult ki a leghamarabb. 

 

A szerzett tapasztalatok értékelése: 

Az egyetemi tanulmányaimmal ellentétben, nem a lexikális tudásom bővült, hanem nagyon sok gyakorlati 
tapasztalatot szereztem. A növényismereti tudásomnak vettem nagy hasznát. A géptanból szerzett 
ismereteimet nem kellett használnom, viszont láttam élőben azt, amiről tanultam: kazánok, fűtőcsövek, 
öntözés. 

 

Fogadóhely, munkakörülmények értékelése: 

A fogadóhely által biztosított körülmények elfogadhatóak voltak. A fizikai munka, az egész napi állás-
járkálás, és főleg a nagy meleg a tanuláshoz szokott szervezetnek nem könnyű.  

  


