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Az egy hónapos nyári szakmai gyakorlatomat az Erasmus+ program keretében 

Rómában töltöttem.  A repülőgépünkkel korán reggel indultunk és hamar meg is 

érkeztünk Rómába, mert az út repülővel mindössze 1 óra 20 perc volt. A repülőtérről 

busszal, majd metróval jutottunk el a szállásig, aminek a neve Hotel Amália volt. A 

hotel 3 csillagos , nagyon szép, azonban a szobánk négyünknek nem volt túl nagy, de 

szerencsére jól kijöttem a szobatársaimmal,  rend és tisztaságszerető volt mindenki.  

Megérkezésünk után egy kicsit pihentünk, majd elmentünk sétálni a környéken, ezután 

együtt vacsoráztunk. A Vatikántól pár percre laktunk, így nem kellett messzire 

mennünk, hogy kívülről megnézzük a Szent Péter bazilikát és az Angyalvárat, amiket 

szabadnapokon belülről is megtekintettünk.  Az egész ottlétünk alatt rengeteg turista 

volt Rómában, igazi multikulturális nagyváros. Bár az olasz pizza és az 

ételek/élelmiszerek árai kicsit magasak, de az ételeik finomak. A fűszerezéssel és 

sózással nagyon óvatosan bánnak, ezért már a kint tartózkodásom elején hiányoztak a 

hazai ízek. A magas élelmiszer árakkal szemben a ruhák és cipők sokkal olcsóbbak 

voltak, mint itthon.  

 A munkahelyünk egy négycsillagos szálloda, az Ergife Palace Hotel volt, aminek a 

konyháján dolgoztam szakácsként. A séfektől kezdve a pincérekig mindenki nagyon 

kedves és közvetlen volt, azonban legtöbbször az ottani „Pastrichery chef”-nél 

dolgoztam. Alfonsonak hívják, ő volt az ottani legkedvesebb és legviccesebb ember, őt 

kedveltük a legjobban. Ez volt az egyik oka, hogy többnyire vele dolgoztam, a másik 

pedig az, hogy tőle tanulhattam a legtöbbet. Az ottani munka érdekelt a legjobban, ami 

főként tésztaételek, desszertek és sütemények készítéséből állt. Sok új ételt ismerhettem 

meg. Az elején nehezen ment a tésztafélék nyújtása és formázása az ottani melegben, 

de idővel annyira belejöttünk, hogy két társammal Alfonso szabadnapján önállóan 

végeztük el az ottani feladatait. A munka reggel 7-kor kezdődött és 2-kor ért véget. 

Általában 11-kor ebédeltünk, a napnak ezt a pillanatát vártuk a legjobban. A  gyakorlat 

vége felé a munka egy kicsit monotonná vált számomra, de ennek ellenére szerettem ott 

dolgozni. Az utolsó nap láttuk, hogy Alfonsonak sok munkája van, ezért tovább 

maradtunk segíteni neki.  



 

 

 
 
Munka után hazamentünk, lezuhanyoztunk és pihentünk egyet. A pihenés után 

elmentünk enni, vagy valamilyen látványosságot meglátogatni. Szabadnapjainkon 

igyekeztünk minél több nevezetességet megnézni, vagy ellátogattunk Anzióba, a 

tengerpartra.  Ezeken kívül még számos kulturális programon vettünk részt. Egyik 

kedvencem a Trévi kút, ami nem volt messze a Spanyol lépcsőtől, melyek este 

kivilágítva nagyon szépek voltak, csak hemzsegtek a turistáktól a nap minden percében. 

A többi napon ellátogattunk a Vatikáni múzeumba, Colosseumba, és a Szent Péter 



Bazilikába. A Vatikáni múzeum hatalmas volt, és rengeteg olyan dolgot láttam amire 

nemigen számítottam, például egyiptomi és görög régiségek, múmiák. A Colosseum is 

tetszett, ahol sok időt töltöttünk, majd megnéztük a Forum Romanumot és a Palatinust 

is. A Szent Péter Bazilikát nem is egyszer látogattuk meg, nekem személy szerint nagyon 

tetszett, hatalmas volt a beltere, a freskók és persze a vatikáni pompa is megragadott. 

A sok szép látnivalóval ellentétben az olasz nyelv nem nyerte el a tetszésemet, de ennek 

ellenére sikerült néhány szót megtanulnom. Amit észrevettem az olasz emberek 

viselkedésén az volt, hogy sokkal közvetlenebbek, lazábban kezelik a dolgokat, mint 

mi. 

Nagyon hamar eltelt ez az egy hónap, összességében nagyon jól éreztem magam. 

Szakmai tapasztalatra tettem szert, amit szeretnék a későbbi munkámban hasznosítani. 

Kísérőtanáraink az első 2 hétben Mojzsis Andrea tanárnő volt, a második 2 hétben pedig 

Solymosi Csilla igazgatónő. Köszönöm a lehetőséget iskolámnak! 
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