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Szempontok a munkanapló vezetéséhez –  

-Milyen konkrét szakmai munkát végeztél? 

 -Milyen új szakkifejezést tanultál? 

 - Mi volt az újdonság számodra?  

- Milyen munkaeszközöket használtál, kezeltél, ismertél meg?  

- Milyen új szavakat ismertél meg? 

 - Milyen nehézségeid adódtak? 



 

 

 - Kértél-e, kaptál-e segítséget a feladatok végrehajtásához? 

 

 

 

 

1-.2.hét  

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok. Megismert és 

használt munkaeszközök / gépek, alkalmazott technológiák, megtanult új szakmai 

ismeretek, módszerek 

Június 21-én megérkeztem Catania repülőterére, ahol a magyar mentor, Tóth Hedvig várt rám. 

Cataniaban megnéztünk néhány nevezetességet, ezután elindultunk Castelbuonoba.  

A gyakorlati helyemre másnap érkeztem meg. Meleg fogadtatásban részesültem. Mivel 

ebédidőben érkeztem, rögtön asztalhoz is ültettek, ahol találkoztam a leendő 

munkatársaimmal.  

Aznap este már egy rendezvényen szolgáltam fel - egy nagylétszámú vacsora foglalás 

kiszolgálásánál segítettem.  

Az első napokban a reggeliztetés menetének megismerése és a raktárak megtekintése volt a 

feladatom.  Ezen kívül a szobákat jártuk körbe és megtanultam, hogyan kell a vendégeket a 

szobákba kísérni. Feladataim közé tartozott még az információs papírok kitöltése a vendégek 

számára és a térképeken tudni kellett a látnivalókat ajánlani. 

 A reggeliztetést egyik munkatársam mutatta meg, akinek ez volt a munkaköre, a recepción 

pedig a recepciós munkatársam tanított be és mutatott meg mindent: számlák megírása és 

kiállítása, emailek, szállodai rendszer kezelése, OTA-k.  

Első látásra beleszerettem a környékbe, aminek egy pici hátránya volt: a közlekedés. Az 

agriturismo a főútvonaltól félreesett, ezért nehéz volt bejutni a faluba.  

 

  



 

 

Az első időszakban nem jutottam távolabbi helyekre a szállodától, de felfedeztem a 

környék szépségeit, megismertem a farm szerteágazó tevékenységét: felfedeztem a 

méhészetet, a zöldség- és gyümölcstermesztő területet. Engedélyt kaptam, hogy 

szabadidőmben használhassam a medencét, ami a forró napokon nagyon kellemes volt. A 

medencéből a gyönyörű hegyekre nyílt kilátás.  

Elsők között a panelle-t és cannoli-t kóstoltam meg. A panelle Palermo egyik street foodja, a 

cannoli pedig a legkedveltebb édessége a szicíliaiaknak.  

Az első napokban megtanult új szavak: compa-haver, amuninni-gyere, fattura-számla, és még 

rengeteg más szó, de ezek voltak a legmeghatározóbbak. 

 

 

3-4. hét dátuma:   

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok 

A reggeliztetést már teljesen egyedül készítettem mert az a munkatársam felmondott, aki 

azelőtt csinálta. Recepción kisebb adminisztrációs munkákat végeztem el, számlákat 

rendeztem hónapok és cégek szerint, valamint hogy fizetve vannak-e, vagy még fizetésre 

várnak, vendégeket fogadtam és kísértem őket a szobákba. 

 Szükség esetén étkezések után, vagy a nap bármelyik szakában a bárban szolgáltam ki a 

vendégeket, mivel nem volt állandó pultosunk. Vacsoránál rendeléseket vettem fel és a 

pincéreknek segítettem felszolgálni, valamint asztalokat leszedni, majd a vacsora végeztével 

kiállítottam a számlákat.  

Nap végén lezártam a kasszát és a gépeket, majd az összes lámpát leoltottam a recepción, 

étkezőben és konyhában. 

A szállodában számos rendezvény került megszervezésre, hiszen ez a szicíliai kultúra része. 

Születésnapok, diplomaosztók, elsőáldozások, keresztelők és esküvők alkalmával 

összegyűlnek a családok és barátok, hogy megünnepeljék az eseményeket. Az ott 

tartózkodásom alatt 2 esküvő került megrendezésre és számos más esemény, amit nehéz 

számon tartani, hiszen volt olyan hétvége, amikor 3 bankett is volt egy nap alatt. Ezeken az 



 

 

eseményeken én is aktívan részt vettem a díszítésben, szervezésben, terítésben, 

felszolgálásban, valamint a lebonyolításban. 

Esküvő menete: előző nap a medence körül felraktuk a fényeket, mert ott volt az esküvő. 

Másnap a ceremónia helyszínét díszítettük, meg az utat, ahol a vendégek a lakodalom 

helyszínéhez (medencéhez) sétáltak, valamint a bufét és az asztalokat díszítettük. Amikor 

megérkeztek a vendégek, akkor az volt a dolgom, hogy figyeljem, hogy minden rendben van-

e a vacsora folyamán, emellett fotóztam a honlaphoz.  

A többi rendezvényen sokszor cégek jöttek ki díszíteni, így volt, hogy nekünk ott a díszítéssel 

egyáltalán nem volt dolgunk, csak a lebonyolításban. 

Érdekes volt számomra ez a sok bankett, hiszen itthon ennek nincs akkora hagyománya, mint 

Szicíliában, és jó volt látni, hogy az ottani emberek ezeket az eseményeket hogyan ünneplik, 

és hogy mindegyikben van valami közös, amitől ez hagyomány lett.  

 

 

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 

Ezekben a hetekben végre volt lehetőségem eljutni a csodálatos tengerhez. Egyik 

munkatársammal az esküvő utáni napon lementünk a Finale nevű tengerparthoz, ami egy 

köves part és csak autóval megközelíthető. A fekete kövek miatt olyan volt, mintha az egész 

partot fekete homok borította volna, a víznek pedig élénk kék színe volt.  

Egy másik napon Cefalúba jutottam el busszal, ahol homokos tengerpart van. Itt sokkal 

többen vannak, hiszen busszal és vonattal is elérhető, valamint város van mellette, így 

rengeteg turista kedvelt nyaralóhelye. Ha már Cefalúban voltam, a fürdés után kicsit a 

városban is körbenéztem, mielőtt busszal vissza indultam volna Castelbuonoba.  

 Poca chiacchiera-fecsegj kevesebbet, un ti spercia-aludni kéne menni de annyira jól érzi 

magát az ember hogy nem akar(12 óra munka után). Szerencsém volt Castelbuono édességét 

megkóstolni, ami nem a testa di turco (magyarra lefordítva a török feje). Ha valaki kicsit is 

tud Szicília történelméről, akkor rögtön megérti az elnevezést. A séfünk a szállodában 



 

 

palermoi volt, így ő kifejezetten utálta a testa di turcot és a cannolit istenítette. Amit 

meg is értek, mert a cannoli valóban verhetetlen. 

 

 

5-6. hét dátuma:  

Elég gyorsan megtanultam a dolgokat, így ekkor már rutinosan csináltam az elvégzendő 

feladataim.  

Recepcióra folyamatosan érkeztek a vendégek és csoportok, így a pörgés állandó volt. 

Bankettekből is egyre több volt, és a hotel alapító családjának is volt egy 70. születésnap 

ünneplése, valamint egy keresztelő, amire a dolgozókat is szívesen látták egy pohár 

prossecora.  

Amikor szabadnapom volt, vacsora után mindig sétáltam a hotel területén a termelés 

helyszínein, hiszen az idő is kellemesebb volt, valamint a hegyeket beborította a lemenő nap 

narancssárga, rózsaszín fénye. 

Egyik sétám alkalmával az alapító apuka elment mellettem autóval és mondta nekem, hogy 

szálljak be, mert mutatni akar valamit. Kis autózás után megérkeztünk a célhoz: kecskékhez 

egy domb oldalában. Segítettem őket beterelni, valamint megetetni. Nagyon izgalmas volt, 

hiszen nem tudtam, hogy kecskék is vannak.  

Mivel már a három lány vezeti az agriturismot, a szülők pedig a háttérből segítik őket, így 

gyakran a főnökeim behozták magukkal a gyerekeiket, hiszem volt köztük babakorú is, aki 

rengeteg figyelmet igényelt. Sokszor én is vigyáztam rájuk, így a recepciózás mellett szinte 

mindig volt egy baba is a kezemben, akire vigyáztam, ha éppen a szüleik nem tudtak.  

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 

Cefalú továbbra is kedvelt helyem volt, hiszem oda volt lehetőségem eljutni. A várost egyre 

többször jártam be és fedeztem fel újabb részeit. A tenger pedig a hatalmas melegben 

kellemes felfrissítő élmény volt. 



 

 

A helyiek közül is egyre több mindenkit ismertem meg, így munka után gyakran 

kiültünk egy teraszra beszélgetni. Ilyenkor az idő is kellemes volt, mindenki végzett 

munkában és Castelbuono életre kelt. A falu megtelt fiatalokkal és élettel, ami izgalmas volt, 

hiszen egy ideig azt hittem, teljesen kihalt a falu, mert csak napközben volt lehetőségem oda 

eljutni.  

Volt lehetőségem megtapasztalni az aperitivo-t hiszen ez Olaszországban nagyon kedvelt, 

hogy az esti órákban egy spritz vagy negroni mellé kis falatokat csipegetnek, miközben 

megbeszélik az élet nagy dolgait vagy a falu pletykáit.  

 

 

7-8. hét dátuma:  

A szokásos feladataim mellett a szobákat is körbejártam, hogy ellenőrizzem. Az ágyazási 

kérések teljesültek-e, stimmelnek-e a bekészítések, ki lettek-e takarítva a szobák, a 

légkondicionáló és lámpák le vannak-e kapcsolva.  

Mivel augusztushoz elég közel jártunk, ami az olaszoknál csúcsidő, ezért a medence tér is az 

én feladatom lett. Minden este a medence zárása után ellenőriznem kellett az öltözőket, 

mosdókat, hogy a lámpák le vannak-e kapcsolva valamint, hogy a tartály nem folyik. A 

napágyakat rendbe kellett rakjam, az ernyőket pedig lecsukni.  

Ha ezekkel megvoltam, akkor jöhetett a medence. Robot tisztító beindítása, szűrők takarítása 

és hetente egyszer, vagy igény szerint többször klóroztam a vizet.  

Recepción már emailekre is válaszoltam, valamint árajánlatokat is küldtem ki, hiszen több lett 

a külföldi vendég, akik programok és tevékenységek iránt is érdeklődtek. 

Egyre több bankett és vacsora foglalás lett, így egyre többször kellett besegítsek a konyhának 

és pincéreknek, hiszen akár 200 vendégünk is volt egy vacsora alatt.  

 

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 

 



 

 

Nyáron egészen sok ünnep vagy fesztivál van Szicíliában. Castelbuono 

védőszentje Szent Anna, így az ő tiszteletére is rendeztek egy ünnepet. 

Ez az ünnep egy hétig tart, de a fő ceremónia 3 napos. Ilyenkor mindenki Castelbuonoba 

utazik, hogy a családjával töltse az időt és részt vegyen az eseményeken. Futóversenyt is 

rendeznek, amit mindenki az utcákon, erkélyeken valamint TV-n követ.  

A fő napon este körbeviszik a faluban Szent Anna koponyáját, hogy megnézze a falut. 

Ilyenkor hatalmas felvonulás, van és mindenki az utcákon van. Este 11 órakor tűzijátékot 

rendeznek.  

A falu utcáit ellepik a vásárok, valamint gyerekeknek különféle mulatság. Ezen a napon 

én is az utcákat jártam, amikor az egyik munkatársam elkapta a kezem hogy, menjek 

vele, Körhintáztunk,  majd pedig lementünk a focipályára, amit szabadtéri 

szórakozóhellyé alakítottak és reggelik ott buliztunk. Reggel 6-kor vége lett a bulinak és 

az összes fiatal közösen elment a spritz bárba és ott reggeliztünk, majd ment mindenki 

haza én pedig le a tengerhez.  

 

 

9-10. hét  

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok 

A második esküvő ferragosto előtt 5 nappal került megrendezésre úgyhogy a szálloda feje 

tetején állt hetekig. 

Esküvő: ezen a napon hatalmas vihar volt és eső, így az esküvő teljesen bent zajlott, ezért 

mindent bent díszítettünk fel. Ez tipikus szicíliai esküvő volt. Sajnos mindennel 

megcsúsztunk, mert kintre terveztük a díszletet, de az eső mindent elöntött. A szertartás 

kezdetére jó idő lett, így rengeteg díszletet kivittünk megint. Miután lement a díszítési 

őrület, végre szusszanhattunk egyet. Én a honlapra fotóztam rengeteget, a lakodalom 

végén pedig a medence melletti bárnál pultoztam. 

Ferragosto: több mint 250 vendéget vártunk aznapra, és egy különleges menüt rakott össze 

a konyha. Mivel munkaerőhiányunk volt aznap, így mi is beálltunk felszolgálni, mert 

minden kézre szükség volt. Sajnos a szervezés el lett számolva, így voltak kisebb-nagyobb 

problémák és feszültség, de végül mindent szuperül megoldottunk. Ez minden 

vendéglátós legstresszesebb napja, amit nekem is szerencsém volt megtapasztalni.  



 

 

 

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 

Szezon közepe volt, így sajnos nem igazán volt szabadidőm, de a nagy pörgés kezdete 

előtt még volt szerencsém elmenni hajózni. 

Cefalúban felszálltunk egy hajóra ami 3 helyen kikötött és lehetett búvárkodni. Hatalmas 

élmény volt, hiszen lehetőségem volt Cefalút a tengerről is megtekinteni. Valamint a 

tenger olyan részén úszni, ahol le lehet nézni a mélybe: látni a köveket és növényeket, 

valamit halakat, és a kristálytiszta vízben búvárkodni és úszni, majd pedig a hajó elején 

pihenni és barnulni.  

Ez a hajózás kellő erőt adott a szezon pörgéséhez. 

 

11-12 .hét  

Tevékenység/munkafeladat: 

Egyik nap a főnököm megbízott, hogy egy olasz leírást angolra fordítsak, amit egy 

ügynökségnek fognak tovább küldeni. Ez a külföldi vendégek számára kellett, hogy 

angolul is olvashassanak a szállodáról. Hatalmas feladat volt számomra, de megküzdöttem 

vele és büszke voltam magamra. 

 

Az utolsó pár napomon magyar ételeket főztünk a konyhával a búcsúbulira. Betekintést 

nyerhettek a magyar konyhába, valamint hihetetlen élmény volt együtt főzni és nagyon 

sokan beszálltak segíteni. 

 Az utolsó este raktunk a padel pálya mellet egy hatalmas tüzet ahol húst sütögettünk. 

Rengeteg magyar étel volt az asztalon, amiket én főztem a konyha segítségével. Az egész 

személyzet és családjaik eljöttek és együtt padeleztünk majd ettünk. A padel 

összecsapások munkakörök szerint voltak. Mindenkitől elbúcsúztam és rengeteg kis 

ajándékot kaptam a munkatársaimtól, hogy ne felejtsem el őket és a velük eltöltött időt. 



 

 

Tanulságos volt ez a három hónap, mert elég nehéz dolgom volt, de minden 

akadályt megugrottam és rengeteg tapasztalatot szereztem. Kint mindenki nagyon 

segítőkész volt és sikerült jó kapcsolatokat kialakítani, és rengeteg segítségek kaptam 

tőlük. Életben és szakmailag is rengeteget fejlődtem a kint töltött idő alatt.  

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 

Az utolsó két hét a búcsú időszaka volt. Hihetetlenül sok kapcsolatom lett, így 

mindenkitől elbúcsúzni nem volt egyszerű.  

Utoljára lementünk a tengerhez és ott eltöltöttünk egy napot. Finomakat ettünk étteremben 

és rengeteget nevettünk, felidézve a szép emlékeket  és nehézségeket, amiken utólag már 

csak nevettünk.  

Utoljára beültünk a kedvenc bárunkba hogy elbúcsúzzak a kedvenc pultosunktól és 

elzárjam magamban a sok emléket.  

Egy hajózás is belefért még rengeteg nevetéssel, búvárkodással és a napsugarak 

elraktározásával.  

Igyekeztem mindenkivel még egy utolsó emléket gyűjteni mielőtt visszautazok. 


