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Munkanapló 
 

Név: Faddi Petra 

Gyakorlat helye: Ristorante Pizzeria Antico Baglio, Castelbuono, Szicília 

Gyakorlat ideje: 2022.06.28 - 2022.07.27 

A fogadó intézmény mentora: Natale Allegra 

 

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. hét dátuma: 2022.06.28-2022.07.05 

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

munkaeszközök / gépek, alkalmazott technológiák, megtanult új szakmai ismeretek, 

módszerek 

Június 28-án kísérőtanárunkkal a budapesti repülőtérről indultunk, a járat 2 
órás késéssel tudott csak indulni.  Majd két órával később megérkeztünk 
Palermoba. Transzferrel jutottunk el Castelbuonoba. A szállásunk a főtérnél 
lévő kis utcában volt, apartmanban laktunk, kb. 5 percre a munkahelyünktől.  
Június 30. volt az első munkanapunk, mert a szerda a pizzériában szabad nap 
volt. Így másnap ismerkedtünk a kisvárossal. Ez a város a Madonie nemzeti 
parkban van, gyönyörű környezetben. Másnap 9 órára kellett a pizzériába 
menni. A tulajdonos, Natale Allegra úr körbevezetett minket az épületben, 
ami több helyiségből állt, 2 hatalmas terasszal. Bemutatott a jelenlévő 
munkatársaknak az étteremben. Majd a kinti mentorunk és a kísérőtanárunk 
jelenlétében elmondta a beosztásunkat, a munkaidőt, illetve a feladatokat. 
Aláírta a dokumentumokat. Aznap vissza kellett jönni délután, mert akkor 
kezdődött a mi munka számunkra. Megmutatták a mosogatógép használatát, 
megismerkedtünk a konyhán dolgozó munkatársakkal. A héten megtanították 
az asztalszámokat és a fontosabb italok neveit olaszul, hiszen ezek 
elengedhetetlenek voltak. Az első héten asztalokat szedtünk le és terítettünk 
újra, italokat vittünk ki, melyeket a főpincér mondott nekünk, valamint 
poharakat törölgettünk, majd tettük őket a helyükre. Mindenki nagyon 
segítőkész volt az étteremben, türelmes,- bárkihez fordulhattunk, ha 
problémánk akadt. 

    

 

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



Kísérőtanárunkkal ellátogattunk Cefaluba. Körbejártuk a tengerpartot és a 
sétálóutcát. Megnéztük a Katedrálist, amely a világörökség része. Gyönyörű tér 
van előtte cukrászdákkal. Az első héten ellátogattunk Bergibe, ahol 
körbevezettek minket, majd itt megkóstoltuk Szicília egyik híres desszertjét, a 
cannolit. Ezen kívül több éttermet is meglátogattunk, ahol különféle pizzákat és 
tésztákat is kipróbáltunk. A tengerparton többször is granitát ettünk. Sok velünk 
korunkbelivel megismerkedtünk, akikkel a végére nagyon jó barátok lettünk. 
Nekik köszönhetően több szlenget is megtanultunk. Továbbá sok éttermi szót, és 
köszönési formákat tanultunk meg.   
 

 

 

 

 

 

 

 

2. hét dátuma: 07.06-07.12 

 Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok 

Az előző heti feladatok megmaradtak, de ezek mellé kaptunk néhány újat is. 
Az evőeszközöket mi törölgettük, valamint a vendégek is kértek már tőlünk 
segítséget. Ezt sajnos még nem mindig értettük, de ebben is egyre jobban 
fejlődtünk. Ezen kívül a héten már kenyeret is vágtunk fel, és vittünk ki az 
asztalokhoz. 

 

 

 

 

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, 
kifejezések: 
 
Szinte minden szabadnapunkon meglátogattuk Cefalut, és a tengerparton 
töltöttük az időnket. Sok szuvenírt vettünk, rengeteg fagyit és édességet 
kipróbáltunk. Továbbra is sok éttermet kipróbáltunk, valamint a 



munkahelyünkön is minden nap valami új ételt próbálhattunk ki. Ezen a héten 
megkóstoltam a pisztáciás semifreddot, ami az egyik kedvenc desszertemmé 
vált. Egyre több új éttermi szót tanultunk, valamint a barátainknak köszönhetően 
egy kicsit elkezdtük a hétköznapokban használatos szavakat is tanulni. 
   

 

 

 

 

 

 

  

3. hét dátuma: 07.13-07.19 

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok 

Az eddigi feladatok továbbra is megmaradtak. Már többet tudtunk 
kommunikálni a vendégekkel, így italrendeléseket is felvettünk. Megtanultuk 
használni a kávéfőzőt, és a sorbetto gépet, így már azt is tőlünk kértek. Tudtunk 
útbaigazítást adni az éttermen belül, valamint már egyre több ételt is vittünk ki. 
A különböző alkoholos italokat is megmutatták nekem, így azt is gyakran én 
vittem ki a vendégeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, 
kifejezések: 
 
Szabadnapunkon elmentünk Palermoba. Itt még több szuvenírt vettünk, és 



kipróbáltam az arancinit, Szicília egyik híres ételét. Többféle fagyit, és italt is 
kipróbáltunk. Bementünk a Palermoi Székesegyházba, ami gyönyörű volt kívül-
belül. Rengeteg festmény, szobor, és különféle emlékeket láthattunk. A 
Massimo színházat, és a palotát is megtekintettük, de sajnos ezeket csak kívülről 
láthattuk, de így is nagyon szépek voltak. Megnéztük Palermo főterét, a Quattro 
Candit és sokat sétálgattunk a városban.   
 

 

 

 

 

 

 

 

4. hét dátuma: 07.20-07.26 

Tevékenység/munkafeladat: 

Az utolsó hetünkön már nem új feladatokat nem igazán kaptunk. A Szent 
Anna ünnep kezdetével nagyon megnövekedett az étterem forgalma, így ezen 
a héten rengeteget dolgoztunk. Már sokszor ételt is mi vittünk ki, a számlát is 
gyakran tőlünk kérték. A borhoz vittünk tartót jéggel, és az italos hűtőt is 
újratöltöttük. Otthonosan mozogtunk a pizzériában, a törzsvendégek 
ismerősként üdvözöltek, megtaláltuk az olasz emberekkel a hangot. 

 

 

 

 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, 
kifejezések: 
 
Ezen a héten is meglátogattuk Cefalut. Kipróbáltam a fagyit briósban enni, ami 
nagyon finom volt. Különféle péksüteményeket és gyümölcsöket is ettünk. Még 
több hétköznapi életben használatos kifejezést megtanultunk a barátainknak 
köszönhetően, mivel nem nagyon tudtak angolul.  Elhatároztuk, hogy olasz 



nyelvvizsgát jó lenne tenni, így ha van rá lehetőség, jövőre egy hosszú 
mobilitásra szívesen visszajönnénk, mert a nyelvet munkaközben a legkönnyebb 
elsajátítani. Mi ugyanide szeretnénk jönni, mert jól éreztük magunkat, mindenki 
segített és a végén a tulajdonos nagyon megdicsért minket, visszavár, ezzel 
búcsúzott tőlünk. 

Kis ajándékkal kedveskedett nekünk. Köszönjük az iskolánknak ezt a 
lehetőséget, hogy a szakmai gyakorlatot Olaszországban tölthettük.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


