
Visegrádtól Tihanyig 

 

Mivel minden évben kötelező a nyári szakmai gyakorlat az iskolám miatt, idén gondoltam, 

változtatok, kiszakadok a megszokottból, és felköltözöm Visegrádra. Osztálytársaimmal rögtön 

iskola után, 2017. június 19-én beköltöztünk a négycsillagos Hotel Silvanusba.  

Megérkeztünk az idegenbe, de úgy gondolom, jól vettük az akadályokat. Rendesen próbára tettek 

minket már az első héten. Beledobtak a mélyvízbe. Mint pincér, már van gyakorlatom, 

szállodában is dolgoztam már, de ez más volt. 

A szálloda Visegrád fölött, a 352 m magas Fekete-

hegyen fekszik. 151 szobával, ill. lakosztállyal 

rendelkezik.  A vendégek étkeztetéséért kb. 20 szakács és 

néhány cukrász volt a felelős. Hogy a vendég kifogástalan 

szobába érkezzen, emeletenként kb. 4-6 szobalány 

dolgozott nap, mint nap. Az étterem befogadóképessége 

maximum 210 fő, a reggelit, az ebédet és a vacsorát a 

pazar kilátással rendelkező Panoráma étteremben 

fogyaszthatták el. Ezért legalább 20 dolgozó felelt, 

pincérek, pultosok és svédasztalosok. 

A munka megterhelő, fárasztó, nagy odafigyelést igénylő volt. Reggel és este egy ilyen 

nagy hotelben svédasztalos büférendszer működik. Szerencsére, amit elméletben az iskolában 

megtanultam, itt a gyakorlatban jól tudtam hasznosítani, például egy 350 fős svédasztalt precízen 

összerakni, felépíteni. Mindemellett az étteremben a vendégekkel foglalkozni kellett, lesni a 

kívánságaikat, de némi számítógépes munkába is belefolytunk. Megtanultam az ottani 

koktélkülönlegességeket összemixelni, és ezeket az esti partikon elkészíteni. 

Hat hétig laktunk a szállodában, mint dolgozók, de mikor időnk engedte, a vezetőség 

engedélyével használhattuk a wellness részleget. Tehát néha úgy érezhettem magam én is, mint 

egy igazi vendég. Sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtam, új embereket ismertem meg, és 

barátságokat is kötöttem. 

Mindezek után augusztus 1-jén leköltöztem a Balatonra, és 

egy tihanyi kisvendéglőben folytattam a nyári munkámat. 

Természetesen pincérként. Szerencsére itt a munkaruha 

lazább volt, mint a Silvanusban. A Gulyásudvar étteremben 

egész augusztusban a la carte étkeztetés folyt. Ez eltért az 

eddig megszokottól, de egy hét alatt beleszoktam az új 

rendszerbe. Itt más volt a beosztásom is, nem volt műszak, 

hanem egész napos munka folyt. A vendégkör összetétele is különbözött. Volt a ráérős, türelmes 

vendég, és a sietős, aki minél előbb le akarta tudni a napi főétkezését. Kedves és mogorva 

vendéggel is találkoztam, az idősebbek és a fiatalabbak között is voltak eltérések.  

 

Sok mindent adott ez a nyár számomra. Örültem, hogy a jövendőbeli terveimhez szerezhettem 

tapasztalatokat és kapcsolatokat.  

Nehéz volt a pörgésből, az állandó mozgásból visszatérni ide a kollégiumba, az iskolapadba, de 

most úgy érzem, a tanulás áll az első helyen. Sikeres érettségi és sikeres vizsga! 

 

Szalai Kinga (Krúdy) 


