
Anglia 
 
 

Egy kedves ismerősöm vett részt ebben a programban ugyanott, ahova én is mentem 
végül és tőle kérdezgettem erről a lehetőségről. Már középiskolás korom óta a terveim között 
volt, hogy egyszer egy hosszabb időszakot angol nyelvterületen töltsek, hogy fejlesszem nyelvi 
készségemet. Jóval egy hónappal a kiutazás előtt elkészültem mindennel és leadtam a 
szerződést, azonban az Erasmus irodában sajnos elakadtak a papírjaim és másfél héttel az 
indulásom előtt kezdődtek el az ösztöndíj utaláshoz szükséges műveletek, így saját pénzt kellett 
váltanom határozatlan időre, ami kissé kellemetlen volt. Szerencsére végül az első napomon 
megérkezett a pénz, habár akkor már amúgy is váltottam valutát. 

 
Repülőgéppel utaztam Londonba, majd onnan három átszállással, busszal Romseyba. 

Majdnem az egész napot igénybe vette az utazás, de egyébként nem volt semmi probléma. 
Attól függ, kinek mi a drágább, az idő vagy a pénz, a közelebbi reptérre is lehetett volna 
jegyet venni 2-3-szoros áron, úgy kevesebbet kellett volna utaznom. Szerencsére a 
munkáltatómtól kaptam szállást, így ez nem okozott gondot. Nagyon jó szállást kaptam, az 
arborétum közepén laktunk a többi diákkal, ahol dolgoztunk, egy nagyon otthonos kis házban. 
Szerintem csak a legszükségesebb dolgokat érdemes kivinni, hogy ne kelljen sokat cipekedni, 
minden mást úgyis meg lehet venni kint. Javasolnám, hogy egy olyan bőrönddel induljon a 
kiutazó, amiben még van hely, hogy hazafelé az újonnan vásárolt dolgok is elférjenek. 

 
 

 

A beilleszkedés meglepően jól sikerült, mindenki rendkívül kedves volt, sok közös 
programot szerveztünk, közösen főztünk, zenés estét tartottunk és kirándultunk. Angolul 
beszéltünk, így azonos volt a nyelv a fogadó országéval. 
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Nagyon meg voltam elégedve a színvonallal, rengeteget tanultam a Hillier Gardensben. 
Minden héten növénybeszámolónk volt, 15 növényről kellett a következő csütörtökre 
megtanulni minden információt, illetve workshopokat is tartottak nekünk, pl. a nyári metszésről 
egyik alkalommal. Munka közben a kiadott feladatok világosak és érthetőek voltak, de 
bármikor kérdezhettünk, rendkívül segítőkész munkatársaim voltak. 

A küldő intézménnyel minden rendben zajlott, bár kicsit jobban utána kellett járnom a 
dolgoknak, nem volt minden mindig teljesen világos, de végül sikerült mindent elintézni. 

Teljes munkaidőben dolgoztam hétfőtől péntekig fél 8-tól 4-ig, délelőtt volt egy rövid 
teaszünetünk, illetve déltől egy órás ebédszünet. Szakmai oldalról nagyon erős a kert, rengeteg 
díjat nyert már, de a diákokhoz való hozzáállásuk is példaértékű. 

 

Fél 8-kor gyűltünk össze a farmon, ahol az öltözők, szerszámtárolók és járművek voltak. 
Három csapatban dolgoztunk, mindegyiknek az élén csapatvezetőkkel. Általában 2-3 diák volt 
egy csapatba beosztva, attól függően, hogy összesen hány diák dolgozott épp a kertnél. 
Önkéntesek is csatlakoztak hozzánk, általában nyugdíjasok, akik hetente egyszer dolgoznak, 
bár vannak olyanok is, akik többször, már évek óta. Reggel felpakoltuk az utánfutókra a 
szükséges szerszámokat, és kimentünk a célterületre. Itt a csapatvezető kiadta az éppen aktuális 
feladatokkal kapcsolatos utasításokat, beosztottak minket különböző területekre. Fél 10 körül 
volt egy rövid teaszünetünk, majd folytattuk a munkát, és déltől egy óráig ebédszünetet 
tartottunk, ilyenkor általában visszamentünk a szállásunkra a többi diákkal. Az ebédből 
visszatérve fél 4-ig dolgoztunk, majd felpakoltunk mindent az utánfutókra és visszamentünk a 
farmra. Ott mindent a helyére raktunk, majd 4 óra is lett, így visszasétáltunk a szállásunkra. 
Délutánonként a beszámolóra tanultunk, sokszor közösen a többiekkel, vagy éppen együtt 
főztünk, zenés estét tartottunk. 



Anglia 
 
 

Rengeteg jó élményt szereztem a Hillier Gardensnél, így nagyon nehéz a legjobbat 
kiemelni, őszintén szólva mindig örömmel mentem dolgozni, ami meglepő is volt számomra, 
hiszen sokszor nehéz fizikai munkát végeztünk és a nap végére mindig nagyon elfáradtam. 
Összességében mondanám, hogy nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy mindig megdicsértek 
minket a nap végén és értékelték a munkánkat, ötleteinket, hozzászólásainkat. Kiemelném még 
a diákokkal közös kirándulásokat, zenés és főzős estéket, amik mindig örök emlékek maradnak. 
Rossz élményem nem igazán volt, talán az esős napok voltak az, ami annyira nem tetszettek, 
habár Angliához képest meglepően kevés ilyen munkanap volt. Esőben is dolgoztunk, és hiába 
volt vízhatlan kabátom, cipőm és nadrágom, a munkakesztyű nem volt az, és igen kellemetlen 
volt vízben tocsogó kesztyűben dolgozni, de kifejezetten rossz élménynek nem nevezném. 

Az angol nyelvtudásom fejlődött, amit biztosan tudok hasznosítani bárhol, illetve 
gyakorlati tudást is rengeteget szereztem, ami sokat jelent az egyetemen megszerzett lexikális 
tudás mellett. Összességében véve rengeteget tanultam, nem csak szakmai részről, hanem 
magamról, a csapatmunkáról, külföldön vagy szimplán csak egy munkahelyen való 
helytállásról és együttműködésről. Ezek olyan tapasztalatok, amik egy életre szólnak és az élet 
bármely területén hasznosítani lehet. 

 


