Szemelvények gyakornokaink beszámolóiból
Erhart Éva
Hollandia – 2008.
„…Honselersdijk-ban laktam egy diákoknak fenntartott házban. Hatan laktunk együtt,
mindannyian gyakornokok voltunk. Én két brazil, egy orosz, egy ukrán és egy dél-kóreai
gyakornokkal laktam együtt, de sok olyan gyakornok is ellátogatott hozzánk, aki máshol
lakott. …. Vágott krizantémokkal dolgoztunk, tehát a leszedés, a virágok csokrokban
csoportosítása és az ültetés volt a feladatunk. ….. Ha valami érdekelt minket, a főnökünk
nagyon szívesen megmutatta és elmagyarázta akár a munkaidőben is. A virágaukcióra például
többször is elvitt minket. Mivel kertészmérnök hallgató vagyok, nekem hasznos és érdekes
gyakorlat volt. ….”

Schütz Anita
Németország (Meckenheim) – 2007-2008.
„ … Nagyon jól éreztem magam náluk. Rengeteget tanultam, mint szakmai szempontból, mint
nyelvtanulás szempontjából. A családba való beilleszkedésem úgy érzem jól sikerült, ezt
megkönnyítette az is, hogy az első pillanattól fogva családtagként kezeltek.
A kiutazásom legfőbb célja az epertermesztés megismerése, lehetőségekhez képest
elsajátítása, újdonságok megismerése. Sajnos egy év alatt nem lehet teljesen mindent
megtanulni, ehhez évek kellenek. Ennek ellenére úgy érzem, egy alapot maximálisan
megkaptam. …. Ennek az alapnak az elsajátítása volt a célom. … .”

Steiber Orsolya
Hollandia - 2008.
„ … A farm Hollandia középső részén, Deventer városától 10 km-re, Terwolde
szomszédságában található. … Körülbelül 350 kecskét tartanak, amiből napi rendszerességgel
250 egyedet fejnek. … A tejet feldolgozzák, amiből különféle sajtokat, joghurtot és jégkrémet
készítenek, majd ezeket a tejtermékeket egész Hollandiában terítik a közép- és nagyméretű
szupermarketeknek. …. Segítettem ahol tudtam, önállóan dolgoztam, sokat kérdeztem és még
többet tapasztaltam a gyakorlat során. …. Szakmai szempontból úgy érzem, a lehető legjobb
helyre kerültem, mind elméleti és mind gyakorlati téren nagyon sokat tanultam és fejlődtem. „

Nagy Gábor Krisztián
Anglia – 2008
„Nagyon jól éreztem magam! Nagyon sok tapasztalatot szereztem, új barátokat szereztem, a
nyelvtudásom is fejlődött! Megpróbálok ez évben is jelentkezni önöknél, nem tudom, hátha
sikerül újból kijutnom valamilyen farmra!”

Pardi Bálint
Svédország – 2008
„ … Az ország legdélebbi csücskén, a tengerpart mellett volt a fogadó gazdaság Trelleborg és
Ystad közt félúton, a parton. Családi gazdaság, növénytermesztéssel foglalkoznak, de van 10
hízómarha ridegtartásban. Az összes földterület 160 hektár …. . A fő profil a burgonya (45
ha). … Feladataim: a farmon található gépek kezelése. Kombájn, traktorok (10 le-180le),
targoncák, homlokrakodó. Nyáron sokat arattam gabonát (Deutz-Fahr M1320 kombájn). A
szántóföldi munkák nagy részét rám bízták (tárcsázás, lazítózás, kultivátorozás). ….Havonta
körülbelül 230-320 órát dolgoztam. … Az órabérem bruttó 56 korona volt. Túlóráért
megegyezés szerint jár pluszjuttatás. … Sokat dolgoztam, de nem kellett megszakadnom a
munkában, bár néha fárasztó volt. A 3 hónap elég hosszú idő a gyakorlatra, bár reményeim
szerint még visszatérek a farmra immár 5 hónapra. … „

Kiss András
USA (CAEP) – 2007-2008
„ 2007. augusztusa és 2008. márciusa között 7 hónapig voltam gyakornok a Kendall-Jackson
Oakville borászatnál. … A második héttől kezdődött a szüret, ami heti 60-70 óra munkát
jelentett körülbelül két hónapon keresztül. Az Oakville-i borászatban végeztük a KendallJackson kiemelt minőségű kékszőlőinek feldolgozását és a fehérszőlők feldolgozásának
kisebb részét, ez összesen mintegy 5000 t szőlőt jelentett. Mi, gyakornokok a legtöbb időt a
szőlő fogadásánál illetve a fajélesztős beoltással és különféle adalékanyagok hozzáadásával
töltöttük, de gyakorlatilag az összes munkakört lehetőségünk volt kipróbálni. …
A gyakrolat rengeteg tapasztalattal és élménnyel gazdagított, és szívből ajánlom mindenkinek,
aki komolyabban érdeklődik a borászat iránt. …”

Lengyel Zoltán Antal
USA (TOP) 2007-2008
„ … A fogadócég, a Murphy-Brown LLC. A Smithfield Foods Inc. tagja, jelenleg a világ
legnagyobb sertéstermék előállító- és feldolgozó cége. …. Mivel korábbi mezőgazdasági
gyakorlataim főleg a takarmánygyártás- és diagnosztika területeiről származtak, így a
program során kértem, hogy ezen szakterületeken szeretnék gyakornoki munkát végezni. A
cég, amely alkalmazott pedig, a takarmánygyártó részleg volt …. .
…. Az angol nyelvet folyamatosan tudtam gyakorolni, az amerikai lakosság nagy része
segítőkész …… . Ideális helyszín, hogy gyakorold az angol nyelvet. ….
…. Sajnos, maga a program költsége, repjegy ára, vízumügyintézés, egyéb váratlan és fontos
költségek borsosak, de azokat leszámítva megéri! …..”

Filó Attila
USA (Global) 2006-2008.
„2006. július 28-tól – 2008. január 24-ig végeztem gyakorlatomat az Amerikai Egyesült
Államokban, Michigan Államban, Traverse City-ben, a Chateau Grand Traverse borászatnál.
A borászati üzemben és a szőlőültetvényen egyaránt végzett gyakorlati munkám során
megismertem a borkészítés és az szőlőtermelés-gondozás teljes folyamatát….”

