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Az Erasmus lehetőségről már középiskolásként tudomást szereztem, a pályázáshoz szükséges 
információkat pedig az egyetemen tartott tájékoztató előadáson tudtam meg. Mindig is szerettem utazni, 
így mindenképpen ki szerettem volna használni ezt a lehetőséget. Véleményem szerint a külföldi 
munkatapasztalat nagyban hozzájárul a személyes fejlődéshez, lehetőséget nyújt egy egészen eltérő 
nézőpontból megismerni az addig tanultakat. Az utazás előkészítése gördülékenyen ment, leendő 
munkaadóinkkal előzetesen videó-beszélgetés során megbeszéltük a munkabeosztást, az ottani 
körülményeket. Nyelvi felkészülésre nem volt különösebben szükség, ugyanis már a kiutazás előtt jól 
beszéltem a spanyol nyelvet. A biztosítást én kötöttem meg még Magyarországon, munkaadóm nem 
vállalta ennek a költségeit. 

 
Tenerifére repülővel utaztam. A szállás a munkahelyünkön volt. Egy permakultúrával foglalkozó 

farmon laktunk, szállásunk egy sátor volt, amit érkezés után vásároltunk. Ketten utaztunk együtt, 
összesen egy nagy bőröndöt vittünk, ebben elfért minden szükséges dolog.  

 
A beilleszkedés nagyon nehezen ment, mivel a munkaadóink meglehetősen spirituális 

beállítottságúak voltak, együtt éltünk velük és közösen kellett ebédelnünk és vacsoráznunk velük. Sajnos 
angolul beszéltek velünk, így a spanyol nyelvtudásom nem fejlődött. Ottani tartózkodásunk alatt rengeteg 
utazót ismertünk meg a világ minden tájáról, velük nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. 

 
A farmon sokat tanultunk a Kanári-szigetek növényvilágáról, a trópusi növények termesztéséről, a 

permakultúráról, valamint a környezettudatos életmódról. 
 
A szakmai gyakorlatot a Learning Agreementben foglaltak szerint hajtottuk végre. 
 
Az egyetemen minden szükséges információt és segítséget megkaptam a kiutazáshoz. 
 
A farmon nem volt előre megbeszélt munkaidő, sokszor hétvégén is dolgoztunk. 
 
Általában reggel 10 körül kezdtünk dolgozni, rendet raktam a közösségi konyhában, kitakarítottam 

a dry toiletet, növényeket ültettem, gyomláltam, Déltől délután 1-ig ebédet főztem, aztán 1-től 2-ig 
ebédeltünk. A délután során az éppen szükséges tennivalókat láttam el, majd este 6-tól közösen 
vacsoráztunk. A munkák, amelyeket végeztem: kerítés építése, fák ültetése, iglu építése, jurta építése. 

Legjobb élményeim az, hogy mielőtt hazajöttünk volna, láttam, hogy mennyi új növény van a kertben, 
amiket mi ültettünk; az, hogy decemberben is eper termett a kertben; és hogy a szállásunkon hallani 
lehetett az óceán hullámait; és hogy éjszaka rengeteg csillag látszott az égen. 

 
Legrosszabb élményeim a kötelező közös étkezések voltak, amik előtt egymás kezét fogva áldást 

kellett mondanunk. 
 
A jövőben úgy gondolom, hogy képes leszek kiállni magamért. Hasznos kertészeti ismereteket 

szereztem a gyakorlatban. 
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Dry toilet alapzatának készítése vályogból és kövekből 
 

 
Iglu építése 


