Munkanapló
Név: Béres Anna
Osztály: 11.D
Szakmai gyakorlat időpontja: 2018. 05. 21.- 2018. 07.
22.
Szakmai gyakorlat helye: Szlovákia, Hotel Korzo **
A projekt címe: Süssünk-főzzünk együtt az EU-ban!
Húsz órás szakmai gyakorlaton kellet részt vennünk
mielőtt kiutazhattunk, ott megismerhettük Szlovákia
nemzeti ételeinek sokaságát. Lélektani felkészítést is
kaptunk a kiutazás előtt, csapatépítéssel egybekötve.
Ezen kívül még angol nyelvi felkészítésen is
voltunk.Május 21.-én hétfőn a Nyugati pályaudvarról
indultunk tanári kísérlettel, négy szakács és négy
cukrász utazott ki, én a szakácsokhoz tartoztam.
Érsekújvárra mentünk reggel a 9 óra 41kor induló
vonattal. Az állomáson egy hölgy várt minket( Eva
néni), aki a gondunkat viselte,amíg mi kint voltunk,
taxival utaztunk a szállásra, ahol minket a
szakácsokat kitették a Hotel Korzo nevezetű
szállodában, a cukrászokat tovább vitték Peredre a
Zilizi cukrászdához. Első napunkon a bent lévő
szakács asszony körbevezetett minket,

megismertette velünk a konyhát illetve a raktárt,
amit szlovákul sklad-nak neveznek. Még az első nap
nagyjából körbe jártuk a környéket felfedeztük mi
merre található, sétáltunk egy jót. Második napunkon
neki kezdtünk a munkának felváltva dolgoztunk
különböző műszakokban kettesével, mindig egy fiú és
egy lány páros, mivel reggel, ahol a nagyobb pörgés
volt és kellett a férfierő az emelgetéshez ott, hogy
ne egy nőnek kelljen megszakadnia. A délelőttös
műszak reggel hatra járt be dolgozni a délutános
műszak pedig délben kezdte el szakács
tevékenységeit. Hetente cserélgettük a műszakokat,
így kevésbé volt fárasztó. A délelőttösök általában a
reggelik elkészítésével, tálalásával és kiadásával
tevékenykedtek illetve az ebéd elkészítésében is
segítettek, az ebéd kiadását a délelőttös műszaknak
kellett elkezdenie, de a délutános műszaknak kellett
befejeznie. Előkellett készülni a másnapi menüre vagy
az aznapi vacsorára, a Novofruct számára (ennek a
cégnek az étterem külön szállított ebédet illetve
vacsorát) az étel kimérése és elcsomagolása is az mi
feladatunk volt, közülünk valaki mindig segített
ezeknek a kiszállításában is. Mindkét műszak sokat
mosogatott, amikor éppen nem volt feladata. Vikivel
kipróbálhattuk a másik szakmát is, mivel egyik

vacsoránál magyarok voltak, így mi vállaltuk azt, hogy
kivisszük a vacsorát a vendégeknek és lerámoljuk
utánuk az asztalokat. Szabad hétvégénk nem nagyon
volt mivel mindig segíteni kellett a rendezvények
miatt. Ritka szabad hétvégeinken elmentünk a helyi
strandra, ami egész messze volt, megkerestük az
ottani Tescot, illetve a Vikivel ellátogattunk a
Berekbe, ami egy ottani kis erdő, megnéztük az ottani
Ajax nevezetű étterem kínálatát is. Utolsó napunkon
is dolgoztunk, előkészültünk a délutáni lagzira.
Elmondhatjuk, hogy nagy segítség voltunk nekik.
Elkezdtük összepakolni a ruháinkat, kivitt illetve
kapott tárgyainkat. Másnap reggel körülbelül 10 órási
vonattal indultunk vissza Magyarországra, Varga
Eszter Edit tanárnő jött értünk, ő vele utaztunk ki is.
Nagy élmény volt számomra ez a program, sok új
embert ismertem meg, barátokat szereztem. Sokat
tanultam a szakmáról és önmagamról is.Ittváltm
igazán önállóvá, felnőtté. Mindent köszönök.

