
 
Projekt száma: 

2020-1-HU01-KA102-078028 

“Transversal competence development and localization of international innovative 
approaches in Hungarian vocational training programmes for turism” 

Munkanapló 
Név: Hoffer Vivien  
Gyakorlat helye: Kiotari 
Gyakorlat ideje: 2022.06.24.-2022.08.06. 
A fogadó intézmény mentora: Czövek András 
 
Szempontok a munkanapló vezetéséhez  
-Milyen konkrét szakmai munkát végeztél 
Szobalány (takarítás), reggeliztetés és kiszolgálás. 
 -Milyen új szakkifejezést tanultál? 
Housekeeping, svédasztal.  
 - Mi volt az újdonság számodra?  
A görögök mèg a magyaroknál is temperamentumosabbak.  
- Milyen munkaeszközöket használtál, kezeltél, ismertél meg?  
Amiket az én munkavégzésem során kell használni, azokat én már ismertem. 
- Milyen új szavakat ismertél meg? 
Pár görög kifejezést, például: Efkharistó (köszönöm), Kálí órexi (jó étvágyat) 
 - Milyen nehézségeid adódtak? 
Nem volt semmilyen nehézség, mivel mindhárman általában megoldottunk mindent és rengeteg 
segítséget kaptunk a mentorunktól.  
 - Kértél-e, kaptál-e segítséget a feladatok végrehajtásához? 
Persze, mindent megkérdeztünk a főnökünktől és kaptunk is egyből segítséget, vagy akár 
elmondta/megmutatta még egyszer, hogy mit hogyan kell elvégezni.  
 

1. hét dátuma: 2022.06.24.-2022.07.01. 

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok. Megismert és használt 
munkaeszközök / gépek, alkalmazott technológiák, megtanult új szakmai ismeretek, 
módszerek 
A reggeliztetés mindig 8:30-kor kezdődik. Itt a Loukas Rooms-ban attól függ minden, hogy hány 
vendég száll meg éppen nálunk. Július végén még nem volt igazán sok vendég így személyre 
szabottan készítettük a reggelit, de később, amikor már teltház, vagy majdnem teltház volt, akkor 
svéd asztalt készítettünk.  Tojást mindig készítettünk. A reggeliztetés után, mindig a konyhát 
takarítottuk össze. Elmosogatunk, letöröltük a felületeket, felsöprünk, majd felmosunk. Minden nap 
a vendégek után egy úgynevezett “napi” takarítást kellett csinálnunk. Fel kellett söpörnünk, majd 
mosnunk, kukákat kiüríteni esetleg a 
törölközők lecserélése, ha szükségesnek 
találtuk. Ha pedig távoztak, akkor egy teljes 
takarítást csináltunk: ágynemű kicserélése, 
fürdő takarítása, szemét összeszedése, 
tükrök/ablakok pucolása, felületek takarítása, 
hűtő takarítása és feltöltése (víz, bor, cola, 
sör) felsöprés, felmosás, törölköző és a 
pipere szerek (wc papír, sampon, tusfürdő, 
testápoló) kihelyezése. 

  



 
Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új 
szavak, kifejezések: 
Nekem ez volt az első repülőutam. Nagyon izgultam az elején, de 
imádtam! Szuper érzés volt végre repülni. 
Este megérkeztünk Rodosz városába, András (a mentorunk) várt minket 
a repülőtéren. Hazafelé ettünk egy igazi görög gyrost.  
Már a második nap lesétáltunk Kiotariból Genadiba, kicsit körbe nézni. 
 
Barbinak ekkor volt a 20. születésnapja, megleptük csokis-görög-
süteménnyel.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Az első héten Lindosba utaztunk a lányokkal, véletlenül előbb szálltunk le a buszról, mint kellett 
volna, de a buszsofőr aranyos volt és a megvásárolt jegyünkkel felszállhattunk a következő 
buszra. Ettünk sós és édes palacsintát. Megnéztük a várat és a kis utcai árusokat. A nagyon nagy 
melegben jól leégtünk. Szamarakkal lehet felmenni kisebb gyerekeknek a várba. Hangulatos 
nagyon a város az igazi görög kis fehér házakkal, sétáló utcákkal, rengeteg árussal, étteremmel, 
macskákkal, túristákkal. Itt nagy a nyüzsgés. Lindosban van egy csodálatos szív alakú öböl is. 
Vásároltunk pár szuvenírt a családnak. 

 

 
Voltunk elintézni a papírokat, ami rengeteg idő volt itt a görögöknél. 
Végül, ez két napos programba torkollott, mert elküldtek minket az 
utolsó helyről, ami úgy nézett ki, mint Magyarországon az 
okmányiroda. Ezután elmentünk egy helyi piacra, ahol vettünk 
nagyon édes nektarint is. Rengeteget strandoltunk, felejthetetlen 
érzés marad az, hogy egy kis út választ el minket a tengertől. 
Gyönyörű kavicsos és tiszta tengerpart található Kiotariban. 
Egy nagyon hangulatos étteremben ehettünk minden nap. A 
személyzetet megkedveltük az idő során.  



 

 

2. hét dátuma: 2022.07.01-2022.07.08. 

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok 
A héten, vasárnap átmentünk a Debbybe segíteni takarítani az ottani takarítónőnek. Nagyon 
kedves, jó fej nő. A többi feladat pedig ugyan az, mint a korábban leírtak. 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 
Voltunk Falirakiban, strandolni és szuvenírt vásárolni a családunknak. 

 
Helyi ételeket is kóstoltunk, de rájöttünk a lányokkal, hogy a seafood nem a mi világunk. A gyros 
imádnivaló itt és a zöldségágyon sült feta sajt pitával a kedvencünk.  
Rengeteget sétáltunk és strandoltunk Kiotariban is. 

 
Prassonisiben megnéztük a Khite extrém vízi sportolókat. Ez a hely a szörfösök paradicsoma, 
viszont nagyon erős a szél.  

 
3. hét dátuma: 2022.07.08.-2022.07.15. 

Konkrét napi/heti szakmai munka, végzett tevékenységek, feladatok 
Ezen a héten megint, vasárnap átmentünk a Debbybe segíteni takarítani az ottani takarítónőnek. 
Két szobát kellett kitakarítanunk, a Kiara pedig itthon maradt (a Loukasban) és Ő itt 
tevékenykedett. A többi feladat pedig ugyanaz, mint a korábban leírtak.  



 
Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 
Rengeteget sétáltunk, új barátokat ismertünk meg. 
Velük és András családjával egy Mojito nevezetű bárban 
megnéztük a hold felkeltét. Gyönyörű látvány volt. Végezetül az 
estének elugrottunk Gennadiba egy palacsintára és onnan 
sétáltunk haza Kiotariba egy nagy szókígyót játszva.  

 

 

Felfedeztük a környéket mègjobban, elmentünk szórakozni is a Mosa-ba. Egy remek partyt 
csináltunk, hajnalban mindenki táncolt. 

4. hét dátuma: 2022.07.15.-2022.07.22. 

Tevékenység/munkafeladat: Ezen a héten megint, vasárnap átmentünk a Debbybe segíteni 
takarítani az ottani takarítónőnek. Négy szobát kellett kitakarítanunk, a Barbi pedig itthon maradt 
(a Loukasban) és Ő itt tevékenykedett. A többi feladat pedig ugyanaz, mint a korábban leírtak.  

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 
Ezen a héten kicsit több dolgunk volt, András lánya, fia és barátai hazamentek, akiket már mi is 
hívhatunk a barátainknak. Ezáltal több szobát kellett kitakarítani is. Nekünk is át kellett költözni 
egy másik szobába. Picit szomorúak voltunk, hogy ők hazamennek, és olyan volt mintha egyedül 
lennénk. 

5. hét dátuma: 2022.07.22.-2022.07.29. 

Tevékenység/munkafeladat: 
Szokássá vált, hogy minden vasárnap átmegyünk a Debbybe takarítani. Ez most vasárnap is így 
volt, de most mindhárman mentünk. Hárman sokkal jobb volt, kicsit többet tudtunk segíteni 
(mosás, teregetés a takarításon is kívül). Amikor ott végeztünk, András hazahozott minket és 
befejeztük az itteni munkát. A többi feladat pedig ugyanaz, mint a korábban leírtak.  

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 
Nem sokáig tartott a “magányosság” érzése, hiszem nagyon sok magyar család jött, akikkel 
megtaláltuk a közös hangulatot. Ők már 7. éve nyaralnak itt a Loukasban. Rengeteg UNO partyt 
játszunk estefelé és közösen kirándultunk Rodosz városában. 
 
 

  



 

 
Megismerkedtünk egy német családdal is. A fiúval rengeteget 
beszéltünk, játszottunk és sétáltunk. Sajnos csak későn kezdtünk el 
vele ismerkedni, kb 2 napra rá haza is ment, de az utolsó nap 
elmentünk egyet közösen szórakozni.  
 
A magyar családdal beúsztunk a sziklákhoz, jót tett egy kis laza 
úszás mindannyiunknak. Rengeteget beszélgetünk és mesélünk 
egymásnak. Csináltunk egy jó magyar gulyást is marhahúsból. 
Minden percet kiélvezünk itt, hiszen már nincs sok hátra. Minden 
nap strandolunk, napozunk, sétálunk este.  
 
6.hét dátuma: 2022.07.29.-2022.08.06. 

Tevékenység/munkafeladat: Ezen a héten egy kicsit pakolásztunk a konyhában. Rendeztük a 
szekrényeket, fűszereket. Nagyobb takarítást csináltunk ott. Teltház volt a Loukasban. 

Élmények/szabadidő, gasztronómia (helyi ételek), kulturális, új szavak, kifejezések: 
Gál Katalin tanárnő ezen a héten érkezett meg hozzánk. Nagyon örültünk 
neki a lányokkal, nagyon sokat beszélgettünk vele.  
Egy holland vendég meghívott magával minket kirándulni a Hét forráshoz 
és Tsampikára a kolostorhoz. Hatalmas élmény volt, a kolostorhoz 300 
lépcső vezetett fel, azonban minden percet megért. Pont naplemente volt, 
amikor felértünk a hegycsúcsra. A kilátás gyönyörű volt. A Hét forrás 
szuper volt, mivel a vízben lehet sétálni, akár a szabadban, de alagutakban 
is. Nekem ez a két hely tetszett a legjobban a többi közül.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betanítottuk az új lányokat az iskolánkból is a mentorunk felügyeletével előszőr a 
reggeliztetésben, majd a takarításban. Utolsó napunkon a Loukasban elmentünk közösen 
vacsorázni egy gyorsoshoz Gennadiban. Este átmentünk a Debbybe és ott éjszakáztunk. 
Sétáltunk, felfedeztük Ialysost. Az utolsó éjszakán a magyar dolgozókkal elmentünk egy 
hangulatos görög étterembe. Gyönyörű volt a naplemente.  

 
Sajnáltuk, hogy haza kellett jönnünk, csodálatos 6 hét volt Görögországban. Szerintem 
mindhárman rengeteget fejlődtünk: a nyelvben, kapcsolatok kiépítésében, a turisztikában, 
empatikusabbak lettünk, határozottabbak, a problémamegoldó képességünk is nőtt, talán egy 
kicsit magabiztosabbak is lettünk. Rengeteg tapasztalatot és barátot kaptunk a hat hét alatt. 
Köszönjük a lehetőséget! 
 

Andrással, a mentorunkkal. 


