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Az Erasmus lehetőségéről a meghosszabbított jelentkezési határidő előtt egy héttel 
értesültem, amikor az iroda munkatársai egy álmosító, reggeli előadás után egy rövid 
hirdetmény keretében ismertették a helyzetet. Mindenféle kezembenyomott papírossal 
felszerelkezve persze még nem lettem hirtelen meggyőzve... Főleg, mert elsőre rémisztően 
hosszú volt a beszerzendő, leadandó, kitöltendő dokumentumok listája, néhányról azt sem 
tudtam, eszik-e vagy isszák. Végül egy szaktársammal együtt összeszedtük a bátorságunkat. 
Úgyis terveztük, hogy kéne nyárra valami külföldi munka, és mint kiderült, szakmai gyakorlat 
néven ilyesmire is lehet erasmuszéknál pályázni. Remek. 

A következő hét ezek után a papírok utáni rohangálással telt, meg a sokféle újdonságra 
való rácsodálkozással, például hogy mi az a Europass CV meg a nyelvi útlevél. De végül 
minden összejött, kitöltve és elküldve, visszakapva, újra kitöltve és megint elküldve minden 
papír megtalálta a helyét. A szervezés már csak a kisebbik gond volt, viszonylag hamar 
rátaláltunk a skót Felföld szívében elhelyezkedő fogadóhelyünkre, a bíztató nevű Natural 
Vegetable Companyra. Néhány e-mail váltás után már el is volt intézve az egész; megvolt a 
helyünk a nyárra. 

Az utazáshoz elsősorban Google barátunktól kértünk segítséget, de később házigazdánk, 
Maggie is megerősítette, hogy a legegyszerűbb és legolcsóbb utazási módot választottuk: 
repülő Edinburgh-ig, majd onnan busszal Invernessig. A buszút négy órás, kissé fárasztó, de 
közben gyönyörű tájakon visz az út. Az utazás nem okozott gondot, a buszpályaudvartól a 
farmig taxival mentünk, mert Maggie épp nem tudott éppen kijönni elénk a furgonnal, de 
később kifizette nekünk a taxi árát. A szállás a farmon volt biztosítva egy „karaván” 
(nagyobbfajta lakókocsi kerekek nélkül) formájában. Az elvárásainkhoz képest nagyon jól 
felszerelt, barátságos hely volt. Zuhanyzó, fürdőszoba, egy kis konyha mosogatóval, 
gázpalackos hordozható tűzhellyel, asztal, ülőhelyek, és még egy kis nappalink is volt 
könyvekkel, pár DVD-vel meg egy kis tévével. Szóval abszolút el voltunk látva. Igaz, egy kis 
takarítás azért ráfért a helyre az elején, de az a legkevesebb.  
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Maggie odafigyelt, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt, mi csak összeszedtük egy 
listára, hogy mire van szükségünk (kenyér, 
vaj, sajt, tojás, tej, stb.) és ő megvette a heti 
bevásárlás alkalmával. A reggelit és a 
vacsorát mi csináltuk magunknak abból, 
amit Maggie vett nekünk, illetve bármi 
másból, ami a farmon megtermett. Szabadon 
garázdálkodhattunk a fóliasátrakban és a 
földeken is. Rendkívül finom vacsorákat 
főztünk, sokféle zöldségből. Az ebéd 
közösen zajlott a munkatársakkal (változó 
volt, hogy hányan vagyunk, néha csak mi 
hárman, néha többen, be van osztva, hogy 

melyik nap jönnek mások is segíteni). Ezek a közös ebédek nagyon jó hangulatban teltek, 
mindenféléről beszélgettünk. A munkaadóink nagyon barátságosak és korrektek voltak, nem 
volt gond a beilleszkedéssel. A visszajelzés a végén abszolút pozitív volt: nagy segítséget 
jelentett, hogy két hónapig állandó munkaerőként voltunk ott, és nem kellett mindig újabb és 
újabb embereket betanítani. A farmnak sikerült kicsit „utolérnie magát”; rengeteget gazoltunk. 
A július a gazolás hónapja, mondogatta Maggie, és igaza is volt. Természetesen volt rengeteg 
más munka is: salátaszedés, zöldségek begyűjtése a zöldségdobozos megrendelőknek és az 
éttermeknek, magvetés, palántázás, ültetés, elöregedett 
állományok felszámolása, stb. 

A munkanapok korrektek: kilenctől négyig tart a munka 
(ebben benne van egy húsz perces teaszünet és egy egyórás 
ebédszünet is). Délelőtt általában a szedés és a csomagolás a 
fő tennivaló, délután minden más: gazolás, magvetés, ültetés 
stb. Vannak néha ritkábban elvégzendő feladatok is, például 
borsókarózás, paradicsomok metszése és tekergetése, meg 
hasonlók. Ha esett az eső, akkor általában inkább benti 
munkákat kaptunk, ha meleg volt, akkor kintit (sajnos ezt nem 
lehetett mindig megoldani, mert néhány munka nem várhatott 

sokat). 
Négykor 

leálltunk a munkával, és onnantól kezdve 
miénk volt a délután. Összefoglalva: érdekes 
és változatos feladataink voltak, a teljes 
munkafolyamatba betekintést nyertünk az 
ültetéstől a termény begyűjtéséig. Az én 
kedvenc munkám az újkrumpli kiforgatása 
volt a bakhátakból vasvillával (sajnos ezt nem 
kellett napi rendszerességgel csinálni). A 
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legrosszabb élmény a borsókarózás volt (amit 
szerencsére csak egyszer kellett megcsinálnunk): 
olyan kemény és köves volt a föld, hogy alig tudtuk 
normálisan leszúrkodni a bambuszrudakat, 
felhólyagosodott a tenyerünk a végére. Egyébként egy 
nagyon érdekes tapasztalat volt látni, hogy ebben a 
lehetetlen, homokos talajban, ahol több a kő mint a 
föld, is lehet növényeket termeszteni. 

A farm maga nem nagy, inkább családias 
méretű, de ennél nagyobb gazdaságot ilyen kevés 
emberrel elkoordinálni lehetetlen lenne. Jól felszerelt a hely, minden eszköz a rendelkezésünkre 
állt, ami a munkához kellett, még esőkabát és gumicsizma is, ha olyan volt az idő.  

Ha bárki hosszabb-rövidebb külföldi 
gyakorlaton töri a fejét, vagy akár a szakmai 
gyakorlatához keres helyet, én ezt a farmot 
csak ajánlani tudom. 

(Nem beszélve Skócia mesébe illő 
tájairól sem, amit a szabad hétvégéinknek 
köszönhetően meg tudtunk csodálni). 


