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FÉLIDİBEN A MÁLTAI GYAKORLAT
A Tempus Közalapítvány által meghirdetett, Európai Unió által finanszírozott Egész életen át
tartó tanulás Leonardo da Vinci Mobilitás alprogramjának köszönhetıen 5 Keris, vendéglıs
tanulónk vehet részt két hónapos szakmai gyakorlaton a varázslatos Málta szigetén, 2012
elején.
A kiválasztott szerencsés tanulók gyakorlata immár a félidejében jár, hiszen a kiutazás óta 26
nap telt el. Pillantsunk bele a gyakornokok munkanaplójába, hogy megtudhassuk, hogyan
telnek máltai napjaik, hogyan fejlıdtek szakmai téren, illetve milyen élményekkel,
tapasztalatokkal gazdagodtak!
Zolnai Péter naplója
2012.02.10 (péntek)
Délelıtti program G.Zolival és Ritával sétálás, városnézés + fotózás, kagylógyőjtés a
homokos parton, és ha már ott voltunk a vízbe is belemásztunk térdig. Gyors ebéd után
fogtam a térképet és kipróbáltam egy rövidebb útvonalat a melóhelyre. Végül is kicsit
rövidebb, mint amit eddig jártunk, gyalog fél óra alatt megvan. Itthon meló elıtt elıvettem az
angol jegyzeteket és átolvastam. A mai napon kb. annyit tanultam a gyakorlaton, mint az
eddigi elmúlt fél évben összesen :D Szandra a fıpincérünk mondta, h ma neki és Ritának (ha
jól emlékszem így hívták) fogok segíteni, borért meg egyébért rohangálni a hőtıkhöz. Rita
egy nagyon kedves és segítıkész idısebb hölgy. Végül is Rita vett szárnyai alá és karon
ragadva vitt oda az asztalhoz, bemutatott a vendégeknek, meg h tanuló vagyok. Elıször
megmutatta, mit kell csinálni, pl. hogy mutatjuk be a bort, hogy töltünk, hogy kell leszedni a
tányérokat, felrakni az új evıeszközt. Sokat tanultam tıle. Munkaidı végére azért kijutott a
tányér és evıeszköz törölgetésbıl is bıven. Kb, fél 12-kor végeztem, hazafele beugrottam
Ritáért is és együtt jöttünk haza.
2012.02.11 (szombat)
A tervezett 8 órai kelésbıl 10 óra lett, a gond csak ott
kezdıdött, h 10-kor Valettába akartunk menni
tanárnıvel. Gyors boltozás és reggeli után tanárnıvel
buszra ültünk és ketten indultunk el várost nézni (ha
már a többiek nem is, legalább én legyek képben, mi
hogy s mint). Rita is 6-ra ment dolgozni, együtt
mentünk busszal, nem akartunk elázni az esıben. A
hotelban ismételten egy magyar munkatárssal
ismerkedtem meg, Adriennel. Csilla volt még ott, az
arab srác meg számomra ismeretlen ázsiai származású
fiatal hölgy. Esti feladatok: kenyér és vaj kínálása a
vendégeknek, evıeszközök váltás a menünek
megfelelıen, lerámolás és a kihagyhatatlan evıeszköz és tányértörölgetés (ezt végül is

minden meló végén meg kell csinálni….) Jövı héttıl itt hagyom ezt az éttermet, és a
Pizzériába leszek. Várom már :D Vacsora mellé még desszertet is ehettem, tortát + almássütit
:P. Majdnem éjfélkor jöttem el, és mentem Ritáért a Surfside-ba. Nagy rendezvényük volt és
megvártam.
2012.02.22 (szerda)
G. Zoli kivételével együtt volt a csapat ma.
Délelıtt
„zsákmányszerzés”
vagyis
bevásárlás ebédelés, utána útra keltünk.
Hívtuk Minht is, ha van kedve, tartson
velük (igent mondott). Elsıdleges célunk
képeslap és bélyeg vásárlás volt. A
szuveníres boltokban kezdtünk gondolván,
ahol képeslap ott bélyeg is. Nem volt
annyira egyszerő, mint gondoltuk, de végül
sikerrel jártunk. Tettünk még egy kitérıt a
homokos partra, majd hazafele indultam,
készülıdni kellett melóba (hajmosás,
borotválkozás). Ja azt kihagytam, hogy
itthon töltött szabadidımben a pizzériából
kapott étlapot olvasgattam. 3-an voltunk
pincérek (Kerol és az ázsiai hölgy), az elsı pár vendégnek még én adtam át az étlapot +
vittem a kenyeret, késıbb, ahogy egyre többen lettek, már csak az ételek felszolgálást
csináltam, meg desszertet is ajánlottam pár asztalnál. Jól telt az este, végén a szokásos
pizzámat elfogyasztottam plusz mellé egy sütit és 22:45-kor hagytam el az épületet. A
Surfside felé vettem az irányt Ritáért, de nem vártam meg, mert mondta hogy náluk soká lesz
még záróra.
2012.02.23(csütörtök)
Miután sikerült kimászni az ágyból és
elintéztük a szokásos reggeli bevásárlást K.
Zolival ebédet fıztünk, amit én nyulas
spagettinek neveznék. Lényeg, hogy jól
sikerült. A borongós idı ellenére hárman
fiúk a tengerpartra mentünk fényképezı
gépekkel felszerelve. Ebben a szeles idıben
valami eszméletlen, h mekkora hullámok
csapnak ki a partra :D és nem lehet
ellenállni, hogy ne menjünk a lehetı
legközelebb (még ha a nadrág szára vizes is
lesz). Hazaúton az egyik út menti kis
ajándékboltban lehetıség volt megkóstolni a
helyi likıröket (pl. kaktuszlikır), nem tagadom, finom volt. Itthon filmeztünk, majd a
munkakezdést megelızıen szétnéztünk a Fortina melletti bevásárló központban.
Szokás szerint 6-ra mentem vacsoráztatni. Már ott furcsa volt a helyzet, hogy a megszokott
idıben még sehol senki nem volt, se Viktor, se a szakács. A mosogatós ember mondta, h alig
lesz pár vendég. És igaza volt. Megérkezett Viktor is, a szakács srác egyedül volt. Mondhatni
unatkoztam… 3 óra alatt alig 5-6 asztalunk volt, egyszerően siralmas . Szinte nem
csináltam semmit, azt a pár embert szolgáltuk ki ketten. Megettem a vacsorámat és 9 után

engedélyt kaptam a távozásra. Itthon bekapcsolódtam a filmnézésbe, utána kocogtam (naplót
írtam) és vízszintbe raktam magam.
Gál Zoltán naplója
2012. Február 26. Reggel idıbe keltünk fel mind a ketten, a szokásos mőveletek voltak,
például felöltöztünk és kivasaltuk a ruháinkat és utána idıbe elindultunk gyakszira. Amikor
beértünk átöltöztünk és lementem a konyhára, de csak Stefant találtam ott, kérdeztem tıle,
hogy mit csináljak, mondta, hogy a bacont tegyem bele tepsibe és tegyem be a hőtıbe, mire
ezzel készen voltam, addigra már kilenc óra volt, de Clifton még sehol nem volt, úgyhogy
Tomival elmentünk megreggelizni. Mikor visszamentünk a konyhára, akkor már Clifton
megérkezett. Cliftontól kérdeztem, hogy mit csináljak, mondta, hogy amit tegnap lehajtottam
géppel burgonyát azt szőrjem le és még hajtsak le hozzá egy kis burgonyát, azt tegyem bele
egy nagy mőanyag ládába és azt főszerezzük be, utána össze kellett, hogy keverjem és
mondta, hogy tegyem bele tepsibe. Utána egy tepsibe kellett, hogy összekockázzak répát,
utána mondtam a szakácsnak, hogy megyek enni. Ebéd után mondta, hogy menjek be a
salátásba, mert Tomi jön palacsintát sütni, a salátásba Bonakkal voltam, elıször paradicsomot
vágtam össze negyedekre, utána uborkát kellett, hogy meghámozzak, és fel kellett hogy
karikázzam. Utána vöröshagymát hámoztam, kb. egy fél zsáknyit, majd fokhagymát kellett,
hogy hámozzak, amikor azzal végeztem, már mehettem is öltözni. Hazafele jövet be akartunk
menni Tomival a boltba, de mivel vasárnap délután hat óra volt, ezért már minden zárva volt,
kivéve a Non-Stop, ezért oda bementünk vásárolni, aztán megnéztünk egy filmet. Utána
Petivel elmentünk futni. Utána fürdés és alvás volt.
2012. Február 27. Elızı nap este megbeszéltük
Petivel, hogy hova menjünk reggel, a
választásunk Kalkarára esett. Tehát reggel 7 körül
felkeltünk, elmentünk a boltba, negyed 8 után pár
perccel már a boltba voltunk, de kizavartak, mert
mondták, hogy majd fél 8-kor nyitnak, úgyhogy a
bolt elıtt várakoztunk fél 8-ig, aztán amikor
kinyitottak, akkor gyorsan mentünk és megvettük
amiket
akartunk,
aztán
hazajöttünk,
megreggeliztünk és kimentünk a buszmegállóba,
és felszálltunk az elsı olyan buszra, ami
Vallettába ment. Aztán kiderítettük, hogy mikor indul Kalkarába busz, de mivel sok idınk,
volt ezért elmentünk még a piacra is. Utána mentünk Kalkarába, amikor megérkeztünk, akkor
nem tudtuk, hogy merre is kell menni, de aztán rájöttünk elég hamar, de az ágyút csak távolról
tudtuk megnézni, mert zárva volt, de egy kis kalandozás után közelebb kerültünk az ágyúhoz,
utána bementünk valami régi épületbe, ahol cellák voltak meg ilyesmi, csináltunk egy
párdarab képet, és mentünk a buszmegállóba és jöttünk haza. Amikor hazaértünk
megebédeltünk, utána mostam. Utána leültem angolt tanulni, közben hazaértek a többiek
melóból. Megnéztünk együtt egy filmet és mentem aludni.
2012. Február 28. Reggel negyed 8-kor keltem fel, Tomi kicsivel utánam, utána kivasaltuk a
ruháinkat, fogat mostunk és elindultunk gyakszira. Amikor átöltözve lementem a konyhára
senki nem volt ott, de késıbb találkoztam Markkal meg Stefannal is. Utána három edény félig
engedtem vízzel és alágyújtottam, ezért Clifton nagyon megdicsért amikor megjött. Utána
mondta, hogy egy láda burgonyát meg kell hámozni, utána vöröshagymát kellett, hogy
zsülienre vágjak, egy részét, a másik részét apró kockára kellett, hogy vágjam, ahhoz még

répát kellett, hogy vágjak meg zellert. Aztán egy láda burgonyát nagy kockákra kellett, hogy
vágjak. Utána elmentünk Tamással megebédelni. Ebéd után répát kellett, hogy hámozzak,
meg káposztát kellett, hogy lehajtsak géppel. Utána Clifton mondta, hogy menjek át Tominak
segíteni a salátásba, a burgonyának kellett a fekete részeit kivágni, mire azzal végeztünk,
addigra már fél hat volt, úgyhogy elköszöntünk és mentünk öltözni. Meló után beugrottunk
Tomival a boltba venni ezt meg azt. Utána amikor hazaértünk mondta Korcsok Zoli, hogy
este menjünk le Pacevillbe, úgyhogy az éjszakánkat Pacevillbe töltöttük.

Tóth Rita naplója
2012.02.17.
11-kor felkeltem, kb. fél óra múlva Petivel
elindultunk gyógyszert venni, lementünk
kagylót győjteni, beleírtuk a homokba, hogy I
love Málta és csináltunk nagyon sok
fényképet. Beugrottunk a Bay street-be
szétnézni, találtunk egy boltot, ahol csak plüss
volt, mindenféle fajta plüssöt meg lehetett ott
találni, a pónilótól kezdve az angry bird-ig
mindent. Elindultunk a Surfside-ba csokitortát
enni. Elıtte megálltunk a sziklás résznél és
csináltunk sok-sok képet és videót. Az egyik
hullám akkora volt, hogy totál lecsapott, folyt rólam a víz, kénytelen voltam így bemenni a
Surfside-ba, Peti még a tengerbe is belement, ı is tiszta víz lett. Kb. este 6-ra értünk vissza a
szállásra, addigra már mindenki hazaért. Csináltunk vacsorát én megnéztem vacsora közben a
Háborgó tenger c. filmet, megírtam a naplót. Elmosogattam, letusoltam és mentem aludni.
2012.02.19.
12:30-ra mentem dolgozni. Reggel, amikor felkeltem
letusoltam, hajat mostam, megszárítottam és kivasaltam a
hajam, majd kisminkeltem magam. Összeszedtem a cuccomat,
ettem és Petivel elindultunk a Surfside-ba. Peti szabadnapos
volt, de elkísért és megettünk egy almás pitét a munkahelyen.
23:00kor végeztem, amikor elkezdtem dolgozni nagyon sokan
voltak, tele volt az erkély és rögtön egy 12 fıs asztal ült bent,
amikor elmentek leszedtem, letakarítottam az asztalt és
elmosogattam.20:00-kor lementünk a lenti részbe, mert 70 fıs
szülinapra kellett elıkészülnünk, kiraktuk az asztalokra a
szalvétákat, poharakat, kólát, fantát és a sprite-ot. Amikor jöttek
a gyerekek, rá 15-20 percre elkezdtük lehordani az ételeket, a
hagymát, a szószokat és a pizzákat. Nagyon gyorsan fogytak az
ételek, ezért az üres tányérokat egybıl vittük föl, utána hoztuk
le a friss pizzákat és hagymakarikákat. 22:00-kor, amikor vége
lett a bulinak, elkezdtük takarítani, egész pizza szeletekkel és tortákkal volt tele a padló,
hárman gyorsan nekiláttunk és föltakarítottunk. Fönt az éttermi részben este törökök
foglaltattak asztalt, mire mi fölmentünk, ık már elmentek, de mosogattunk és evıeszközöket
törölgettünk az egyik pincér kollégámmal a maradék idıben, majd átöltöztem és siettem haza
aludni.

2012.02.20.
Reggel-délben felkeltem, megebédeltem, összeszedtem a cuccomat, elkezdtem nézni a
Badboys2-t, majd indultunk dolgozni. 6-ra mentem dolgozni, Peti is 6-ra ment, úgyhogy
elkísért. Jöttek a nyelviskolások, elkértem a fehérkártyájukat, kiosztottam nekik a szórólapot.
Segítettem felvenni a rendelést, kitöltötte a pincér az italokat, én pedig kihordtam. Amikor az
ételek elkészültek, az ételkiadóhoz mentem és kihordtam ıket. Amíg ettek, evıeszközt
töröltem, mosogattam és szalvétába csavartam az evıeszközöket. Amikor elmentek
letakarítottam az asztalt és megterítettem. Leszedtem az üres tányérokat a nyelviskolásoktól,
vittem ki és írtam az új rendelést, majd amikor elmentek, letakarítottam az asztalokat és
visszarendeztem ıket. Eltakarítottam a narancsfacsarót és a kávégépet, megbeszéltük a
beosztást, hogy szerdán rendezvényre kell mennem segíteni, ezt megbeszéltük és mentem
haza.
Uhrin Tamás naplója
2012.02.12.
Ma szabadnapos voltam, ezt a napot kihasználtuk, hogy egy újabb kirándulásra ruccanjunk ki.
A reggelt egy kis tornával kezdtem Petivel. Nagyon jól esett és úgy gondolom, hogy ezt
rendszerezni kellene. Petivel és Ritával elmentünk a fıvárosba, Vallettába. Busszal mentünk,
napi jegyet vettünk €2.60-ért, amit egész napra fel lehet használni. Amikor elérkeztünk a
fıvárosba, egybıl kezdtünk képeket csinálni. Elmentünk a Barakka kertekbe és szétnéztünk a
városba. Késıbb elkezdett esni az esı és Ritának mennie kellett dolgozni 5 órára, ezért
visszajöttünk a szállásunkra. Elmentem Petivel venni egy kis kaját estére, ettünk egy kicsit és
kitaláltuk, hogy menjünk futni a tengerpartra. Nagyon jól esett, igazán jó érzés a tengerpart
mentén futkorászni. Miután hazajöttünk, megnéztünk egy filmet és mentünk aludni, hiszen a
következı napon dolgoznunk kell.
2012.02.13.
Reggel 7 órakor keltem, a mai nap a
munkahelyen saláták elıkészítésével
és elkészítésével telt. Nagyon
élveztem és csináltam ma önállóan 2
kagylótálat, nagyon szépen sikerült.
Igaz nem kóstoltam meg, de
szerintem nagyon finom lehet.
Ramonnal dolgoztam ma, sokat
beszélgettünk és jó kedvően töltöttük
el a napot a munkába. A mai nap esıs
volt, miután végeztem a munkával,
feljöttem a szállásra, leraktam a
cuccaimat, beszélgettem Gál és
Korcsok Zolival, késıbb elmentem
vásárolni Gál Zolival. Amikor
visszajöttünk, megvacsoráztunk és megnéztünk egy filmet.

2012.02.17.
7 órakor keltem, megreggeliztem, összeszedtem magam és elindultam dolgozni, 9-re mentem.
Ma is salátáztam Boonak-al, elıkészítettem salátát, répát, uborkát, paradicsomot, cukkinit és
minden mást. Amikor végeztünk a dolgokkal, letakarítottam az asztalokat, elıkészítettem a

salátás helységet másnapra. Ezután a meleg konyhára mentem a maradék idımbe segíteni, ott
is elıkészítettem. Ezután haza jöttem, lepakoltam a cuccomat. Ettem egy kicsit, aztán közösen
kitaláltak Korcsok és Gál Zolival, h menjünk le a szórakozó negyedbe körülnézni. Nem
gondoltam volna, h ilyen szép hely, olyan mint Amerikában, egymást követik a
szórakozóhelyek, ki van világítva minden, nyüzsögnek az emberek. Egyúttal benéztünk a Bay
Streeten lévı bevásárlóközpontba is. Ezután hazajöttünk, beszélgettem egy jót Korcsok
Zolival az erkélyen, ami nagyon jól esett, mert sok érdekes dologról beszéltünk. Fél 10-kor
elment az áram, kimentünk a folyosóra, sokan voltak kint, mindenki fel volt háborodva. Itt
megismerkedtünk pár svéd származású sráccal, akikkel késıbb majd jobban össze fogunk
barátkozni. Beszélgettünk, hogy milyen célból jöttek ide, meddig lesznek itt, szó volt a
pénzügyi különbségekrıl is, hogy mi a helyzet Svédországban és Magyarországban. Nem
sokkal ezután elmentek szórakozni, mi meg mentünk aludni.
2012.02.18.
9 órára mentem dolgozni, szintén salátákat
készítettünk. Sok zöldséget készítettem elı, ma
viszont volt szerencsém találkozni polippal is.
Számomra elég furcsa a polip, így nem mertem
megkóstolni, de ráveszem magam legközelebb, ha
találkozok vele, hogy megkóstolom milyen, biztos
nem lehet rossz. Úgy érzem, hogy napról napra
jobb az angol tudásom, aminek nagyon örülök,
egyre többet beszélgetek a dolgozókkal, és egyre
bátrabban használom a nyelvet bárhol az utcán
vagy boltokban. Gál Zolival egy idıben voltunk
dolgozni. Amikor végeztem a salátázással, átmentem a meleg konyhába, segítettem
elıkészíteni a dolgokat másnapra. Ma kb. negyed órával hamarabb hazaengedtek minket.
Hazafele jövet sokat beszélgettem Zolival, sokat nevettünk. Amikor hazajöttünk, akkor csak
Korcsok Zoli volt itthon. Elhatároztuk közösen, hogy elmegyünk este valahova.
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