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Az Erasmus+ nyári gyakorlatom végül egészen másként sikerült, mint ahogy eredetileg terveztem. 
A kitűzött cél az volt, hogy kijussak az Egyesült Királyság területére, az angol nyelv gyakorlása céljából 
és hogy szerezzek némi tapasztalatot, ami kapcsolódik a tanulmányaimhoz. 

Az ösztöndíjról a kari koordinátortól hallottam 
először, az egyik tantermi óra előtt, a farmról pedig 
az egyik diáktól, aki ott töltött egy kis időt, és aki 
képeket is mutatott a helyszínről. A papírok 
előkészítése az utazás előtt nehézkes volt, főleg 
mert még nem volt tapasztalatom benne, de 
szerencsére ebben is kaptam segítséget (Erasmus 
iroda, volt diák…). A repülőjegy és a biztosítás már 
nem tartozott a nehéz feladatok közé. 

 
A farm, ahol dolgoztam a Skót Felföldön volt, 

Inverness külterületén. Repülővel utaztam 
Edinburgh-ba, onnan pedig busszal Inverness-be. 

Hosszú és fárasztó utazás volt, de a költségvetésbe nem igazán fért bele más lehetőség. (a buszok 
kényelmesek és pontosak) 

A farmon szállást és ételt biztosítottak a számunkra így ezzel nem volt dolgunk. kaptunk egy lakó- 
karavánt, önálló használatra, enni meg azt, amire szükségünk volt. ( Mi írtuk a bevásárló listát.) 

 
A farm, ahol dolgoztam, egy kis családi bio-

gazdaság volt, 4 darab fóliasátorral és egy kis 
szabad-földel. Habár nem volt túl nagy a terület, 
sokféle zöldséget termesztettek rajta és ez a 
munkában is változatosságot jelentett. Kis 
gazdaság révén kevés volt a munkaerő. A 
háziasszonyon, és egy másik alkalmazotton kívül, 
aki csak heti kétszer jött, én és egy másik diák, 
(akivel együtt utaztam) voltunk a farm dolgozói. 
Néha még a családból besegített valamelyik 
gyerek, de csak alkalmi jelleggel. 

        A beilleszkedés nem volt nehéz, bár az 
elején még nem igazán beszélgettünk sokat, de az 
idő előrehaladtával ők is egyre többet kérdeztek tőlünk. (olyan szempontból nagyon jó volt, hogy ketten 
mentünk, hogy az idegen nyelv nehézségeivel és az új szituációkkal nem egyedül kellett megküzdenem, 
de azért ez az ismerkedésben kissé hátráltatott.) A várakozástól eltérően az akcentus többnyire érthető 
volt. A házigazdánk egyszerű szóhasználattal magyarázta el a feladatokat és beszélgetett velünk, a 
többiek néha azért hajlamosak voltak elnyelni, vagy elhadarni a szavakat, ami megnehezítette a 
megértésüket, de a végére egészen belejöttünk. 

A munkaidő reggel 9-től délután 4-ig tartott, de volt ebben egy teaszünet és egy ebédszünet is. 
Így végül a tényleges munkaidő 6 óra volt naponta és mivel csak hétfőtől péntekig dolgoztunk, 30 óra 
hetente. A munkaidő kétórás blokkokra bontva nagyon emberbarát volt, és a szünetek lehetőséget adtak 
arra is, hogy többet beszélgessünk.  

A munka nagyon változatos volt, de azért volt benne egy napi, illetve heti rendszeresség. Azokon 
a napokon, amikor éttermeknek szállított a farm, a délelőtti órákban főleg a rendelések összeállításával 
foglalkoztunk. Többnyire saláta szedés és csomagolás, de mindig volt más zöldség is az időszaknak 
megfelelően. Nagyobb mennyiséget szedtünk cukkiniből,cukkini virágból, fodros kelből, zöldbabból, 
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paradicsomból és céklából, persze nem mindegyiket ugyan azon a héten, hanem mindig azt, amelyik 
készen állt a szedésre. 

Általában a rendelésekkel ebédig elkészültünk és a délutánt mindig a legfontosabb feladat 
elvégzésével töltöttük. Ha a házigazdánk kiszállította az árut, akkor ránk bízott valami feladatot, amíg ő 
távol volt, és ha nem ért haza 4-ig, akkor egyedül hagytuk abba a munkát. Egyszóval teljesen megbízott 
bennünk.  

Kezdetben egyszerűbb feladatokat bízott ránk, és néha-néha rá is nézett, hogy jól csináljuk-e, 
esetleg megmutatta, hogy hogy lehet jobban, gyorsabban, de semmiféle negatív visszajelzést nem adott. 
A hozzáállása mindenhez az volt, hogy rendben van, jó lesz úgy… 

       A két hónap során, amit ezen a farmon töltöttem, a zöldségtermesztés teljes folyamatában 
részt vehettem az ültetéstől a betakarításig.  Minden második héten ültettünk szaporító ládába, főleg 
salátaféléket , de néha spenótot, céklát és babot is. Az ültetés általában délutáni feladat volt, de az 
időjárástól függött, hogy bent csináltuk a fóliasátorban, vagy kint a szabad ég alatt. A többi 
munkafolyamat, amiben aktívan részt vettünk még, az a palánták elültetése (esetenként egy nap alatt 
1500db-ot), a fiatal növények locsolása, környezetük gyomlálása, majd a betakarítás volt. De a terület 
kitisztításában és ültetésre előkészítésben is volt feladatunk (gyomlálás, ásóvillázás, gereblyézés).  

Heti háromszor készítettük össze a rendelést az éttermeknek és volt heti egy nap, amikor pedig 
zöldségdobozokat állítottunk össze (50db). Ez többnyire a zöldségek leszedéséből/felszedéséből, 
kiméréséből és becsomagolásából állt. 

 

    
Egy átlagos munkanapon reggel 9-kor 

salátaszedéssel kezdtünk. Ez abból állt, hogy fejes 
salátának az alsó nagy leveleit vágtuk le recéskéssel 
vödörbe, illetve egyéb ázsiai salátafélék (mizuna, 
mibuna) és rukkola nagyobb leveleit szedtük. A 
mennyiség általában elég nagy volt. Körülbelül 8 
vödörnyi salátát kellett leszednünk, hideg vízben lehűtenünk és összekevernünk, mire készen állt a 
csomagolásra. Salátaszedés mellett ilyenkor szedtük a spenótot, a cukkinit, a zöldbabot és céklát is, mivel 
a fóliasátor délutánra eléggé felmelegedett. Ilyenkor következett egy teaszünet, amikor tea mellé 
gyümölcsöt, kekszet ettünk és kissé kifújtuk magunkat. A szünet után nekiálltunk becsomagolni a salátát, 
azaz negyedkilós mennyiségeket mértünk le, zacskóztunk be, majd ragasztóval lezártuk, egyes 
esetekben címkéztünk is. Ha még volt idő ebédig, kaptunk valami kisebb feladatot, ami félbehagyható 
volt, mint például az ültetés, vagy gyomlálás. Az ebédszünet 1 óra körül kezdődött és a létszámtól 
függően körülbelül háromnegyed 2-ig tartott (ha többen voltunk általában jobban elhúzódott, mert jobban 
folyt a társalgás). Ebéd után megint az előbb említett munkákat végeztük, ha nem volt más fontos 
tennivaló, akkor gyomláltunk, de mivel már csak két óra volt hátra a munkaidőből ez sem volt megterhelő. 
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(Olyan hogy egész nap csak gyomláltunk volna, az egész gyakorlat alatt három esetben fordult elő, és 
ilyenkor mindig legalább öten voltunk, hogy gyorsabban haladjon a munka. A gyomlálás sosem tartozott 
a kedvenceim közé, és az volt az egyik olyan munka, amit nagyon nem szerettem, amikor késsel kellet 
levágnunk a pár centis gyomokat, a még éppen hogy csak növő növények körül.)  

 
Délután 4 óra után szabadok voltunk, igaz a 

vacsorát magunknak kellett megoldani, de az 
alapanyagok vagy rendelkezésre álltak a 
gazdaságból, vagy megvették nekünk.  

 
A házigazdáink minden tekintetben nagyon 

rendesek és korrektek voltak. A munkaidő rugalmas 
volt, senki nem sürgetett a munkavégzésnél, és ha 
volt délutáni programunk egyszer kétszer, akkor 
befejezhettük korábban a munkát. Mindig pontos 
utasításokat kaptunk, hogy mit kell csinálni, és pozitív 
visszajelzéseket is kaptunk. A vége felé már teljesen önállóan végeztük a feladatunkat. 

Nagyon jó volt látni, hogy Skóciában a bio-gazdálkodásnak, és a bio termékeknek már nagyobb 
hagyománya van, és az igény is nagyobb az emberekben, hogy egészséges ételt egyenek. A farmon 
pedig szintén ez látszott. A vásárlók gyakran kijöttek személyesen, hogy találkozzanak a termelővel és 
tudják, honnan jön az, amit esznek.  

A gazdaság segített nekem, hogy biztos legyek benne, hogy az ökológiai gazdálkodás működik. 
Eddig is ezzel szerettem volna a jövőben foglalkozni, de ez a tapasztalat motivációt ad a folytatáshoz. 
Igaz más volt a klíma, mint az itthoni, de a tapasztalat nagy részét még így is fogom tudni hasznosítani.  

És amiért még nagyon ajánlani tudom bárkinek ezt a helyet, illetve magát a Skót Felföldet, az az 
emberek hozzáállása. Mindenki pozitívan gondolkozik, mindenki kedves. Nincs szemét az utcán, 
kedvesen köszönnek még az ismeretleneknek is és megkérdezik, hogy vagy, mindenféle ok nélkül.  

A környéken sokfelé lehet kirándulni és a Loch Ness is csak 40 percre van biciklivel. Mi a 
hétvégéken bejártuk a Felföld nagy részét és Inverness egy jó kiinduló pont volt ezekhez az utazásokhoz.  

 

 
 
Szóval egy életre szóló élmény volt és remélem, hogy még egyszer visszajutok oda! 
 


