
Külföldi szakmai gyakorlat Rómában 

Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy az első szakmai gyakorlatomat Rómában, Olaszország fővárosában 
tölthettem. Itt felszolgálóként dolgoztam a szállásunktól nem messze, az Ergife Palace Hotelben.  

Féltem kicsit az utazástól, mert még soha nem utaztam repülővel, de a repülőút végére megnyugodtam, 
mert semmi gond nem volt. Röpke 1,5 óra alatt megérkeztünk az olasz reptérre, Fiumicinoba. Az utazás 
napján elfoglaltuk a szállást, este városnéző túrára mentünk a csapattal, és közösen vacsoráztunk. 
Másnap már munkába is álltunk. Átvettük a munkaruhát, megismertük azokat az embereket, akikkel 
együtt dolgoztunk, továbbá a munkahelyet és az ott elvégzendő feladatokat is. Svédasztalos reggelit, 
ebédet és vacsorát kínált a vendégeinek a szálloda. Minden reggel együtt mentünk 7 órára dolgozni, és a 
munka végeztével együtt mentünk haza. A munka élmény volt számunkra, mert sok hasznos dolgot 
tanulhattunk, és szakmailag fejlődhettünk. A munkatársak nagyon türelmesek és segítőkészek voltak 
velünk. Átadták azt a tudást, amire szükségünk volt a munkahelyen és a szakmánkban. Az olaszokkal 
együtt dolgozni élmény volt, mert viccesek és barátságosak és a szakma felé is nagy tiszteletet mutatnak. 
Az angol nyelvtudásunk részben megkönnyítette a dolgunkat, de ők jobban értékelték, ha próbálkoztunk 
olaszul kifejezni magunkat. Teltek a napok, és ahogy az olasz nyelvet lassacskán elsajátítottuk, kollegáink, 
főnökeink büszkék voltak ránk, ami nagy örömmel töltött el minket is. A munka felüdített minket, jó 
kedvet hozott a mindennapjainkba. Hetente 5 napot kellett dolgozni és 2 szabadnapunk volt. 

 

A szabadnapokon kulturális programokon vettük részt vagy kirándultunk. Elmentünk a Szent Péter 
bazilikába, az Angyalvárba, a Vatikáni Múzeumba, Colosseumba, Palatinusba, Forum Romanumba, 
Pantheonba, a Spanyol lépcsőhöz, Trevi kúthoz , de ami talán a legjobb élmény volt mindenki számára az 
a tengerpart volt Anzióban, a hullámos gyönyörű tenger. 



A gyakorlat elején nagyon gyorsan repültek a napok, a hetek napoknak, a napok óráknak tűntek. Minden 
nap egy élmény volt számunkra Európa egyik legszebb nagy városában lenni. Róma sok mindenben 
hasonlított Budapestre. Az utcákban, a sok emberben, a csodálatos épületekben. Az olasz emberek 
könnyen hozzá tudtak nőni az ember szívéhez, mert a magyarokat nagyon szeretik, és nagyon 
barátságosak voltak velünk az első perctől az utolsóig. 

Eljött az utolsó nap, amit nagyon nem vártunk, mert tudtuk hogy nagyon nehéz lesz a búcsú. Jól 
sejtettük. Amikor utoljára keltünk fel reggel korán, amikor utoljára mentünk munkahelyre, amikor 
utoljára láttuk az ott dolgozó embereket, akik segítettek minket, rossz érzés fogott el bennünket. 
Elköszöntünk mindenkitől, utoljára megnéztük azokat a termeket, helyiségeket ahol dolgoztunk. Abban a 
pillanatban, amikor az egyik vezető kijelentette, hogy várnak minket vissza jövőre, büszkeség töltötte el a 
szívünket. Az utolsó napokban még elmentünk a tengerpartra és Cortonába. Végül eljött az a nap, amit 
vártunk is meg nem is, a hazaút napja. Becsomagoltunk, összepakoltunk a szobában, elköszöntünk a 
szállodai személyzettől és elindultunk a reptérre. Amikor a repülőn voltunk, még fentről egy utolsó 
pillantást vetettünk Rómára, bizakodva abban, hogy még visszatérünk a városba és az Ergife Palace 
Hotelba is. 

Köszönöm iskolánknak a lehetőséget!                                   Csernák János 
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