
 

Külföldi szakmai gyakorlat Rómában 

2018.07.08.-2018.08.08. 

Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy szakmai gyakorlatomat Rómában, Olaszország fővárosában 
tölthettem. Itt szakácsként dolgoztam a barátaimmal és felszolgáló társaimmal a szállásunktól 4 
metrómegállóra lévő Ergife Palace Hotelben.  
Az utazástól nem féltem, mert már máskor is repültem. Valamivel több, mint egy óra alatt meg is érkeztünk 
Olaszországba. Az érkezésünk után elfoglaltuk a szállásunkat, ami a Hotel Amalia volt, ami a Vatikán 
mellett található. Már az érkezésünk napján este sétálni mentünk a városban. Másnap már munkába is 
álltunk. Átvettük a munkaruhát, megismerkedtünk azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgoztunk, 
továbbá a munkaterületeket is megmutatták, és az ott elvégzendő feladatokat is ismertették. Minden reggel 
együtt mentünk dolgozni, és együtt mentünk haza. A munkaidő 7 órakor kezdődött, így korán kellett 
kelnünk, de ennek előnye az volt, hogy reggel elviselhető volt a meleg. 
Többnyire melegkonyhán dolgoztam, de forgattak minket, így a tésztakonyhára is kerültem. Munkánkat 
Mario Quattrociocchi chef irányította, a tésztakonyhán pedig Alfonso Monte tanított minket. 

 

 



 

 

Már az elejétől kezdve bedobtak minket a mélyvízbe, de ez nem volt gond számunkra, mert sok hasznos 
dolgot tanulhattunk, és szakmailag is fejlődhettünk. Nyugodtan ránk mertek bízni feladatokat, kollégaként 
kezeltek bennünket. Valamennyi dolgozó nagyon türelmes és segítőkész volt. Emellett sokat viccelődtek és 
barátságosak voltak. Az angol nyelvtudásunk kis mértékben könnyítette csak meg a dolgunkat, ők jobban 
preferálták, ha olaszul próbálkoztunk. A munka eléggé elfárasztó volt, de végig pozitívan álltunk hozzá. 
A szabadnapokon kulturális programokon vettük részt, kirándultunk. Délutánonként, ha éppen nem 
pihentünk, akkor sétáltunk vagy vásároltunk, amennyire a nagy forróság engedte. A programok között 
szerepelt  a Szent Péter bazilika, az Angyalvár, a Vatikáni Múzeum, a Colosseum, a Palatinus, a Forum 
Romanum, a Pantheon látogatása  de elmentünk a Spanyol lépcsőhöz, a Trévi kúthoz és még sok-sok 
érdekes helyre. Számomra nagy élmény volt a tengerpart Anzióban. 
Eljött az utolsó nap, amit vártunk is meg nem is, mert tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz a búcsú és itt hagyni 
az országot.  Elköszöntünk mindenkitől, utoljára megnéztük azokat a helyiségeket ahol remek ételeket 
készítettünk és végül közös képeket készítettünk. Ezt követően a vezetőség kijelentette, hogy jövőre is 
várnak minket sok szeretettel. 
Az utolsó napokban még elutaztunk Cortonába. Végül eljött a hazaút napja, becsomagoltunk, elköszöntünk 
a szállodai személyzettől és elindultunk a reptérre. 
Köszönöm iskolánknak a lehetőséget és a felejthetetlen élményt! 

Bötös Bálint  
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