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   Mikor megtudtam, hogy az általam választott szakma megszerzéséhez el kell végeznem a kötelező nyári 

gyakorlatot is, akkor nem hezitáltam, mert tudtam, hogy mindenképpen élelmiszerboltban szeretnék 

elhelyezkedni.  

    Úgy gondoltam, hogy egy műszaki, vagy egy ruházati üzletben is tökéletes lehet a gyakorlati időt 

eltölteni, de engem mindenképpen az élelmiszerbolt érdekelt. Milyen is lehet egy élelmiszerboltban a 

kereskedelem? Ez az, amit nem csak egy vásárló szemével akartam látni. 

    Eleinte azon töprengtem, hogy az ALDI vagy a LIDL áruházat válasszam. Az iskola szervezésében 

többféle boltba is ellátogattunk, de a boltokból is érkeztek előadók az iskolába, hogy az üzletük 

tevékenységéről tájékoztassanak bennünket. Az elhatározásomat semmi sem tudta megingatni, mert 

kezdettől fogva egy élelmiszerboltban szerettem volna a gyakorlati időmet eltölteni. 

    Az egyik volt iskolatársammal is beszélgettem erről. Sokat mesélt róla, hogy milyen jó helyen töltötte el a 

gyakorlati idejét. A jó közösségről is beszámolt nekem. Én pedig mind ezek hallatára megkérdeztem tőle, 

hol is töltötte a gyakorlati idejét. Meglepődtem, mikor azt mondta, hogy abban a TESCO üzletben volt 

tanuló, ami pont az én utcámban van. Ez a Lajta utcai TESCO. 

    Ebben az üzletben mindig is szerettem vásárolni a jó minőségű áruk miatt. Az is tetszett, ahogyan a 

vásárlókat kiszolgálták. Másnap édesanyámmal be is mentünk a főnökkel beszélni. Azt szerettük volna 

megtudni, hogy a kötelező nyári gyakorlatot én is eltölthetném-e ebben a boltban. Úgy gondoltuk, hogy ez a 

jövendőbeli szakmám szempontjából nagyon hasznos lenne számomra. A főnökasszony szerencsére azt 

válaszolta, hogy semmi kifogása nincs ez ellen. Nagyon örültem a válaszának, már csak azért is, mert a bolt 

közel van a lakóhelyemhez, és már valamelyest ismerem az ott dolgozókat. 

    Miután mindent megbeszéltünk, részt vettem az egészségügyi vizsgálatokon, szerencsére mindent 

rendben találtak. Minden jól alakult, abból a szempontból is, hogy a másik gyakorlati helyre az egyik 

osztálytársamat vették fel. 

    Viszont hamarosan bekövetkezett egy nagyobb zűr, a járvány miatt ugyanis elkezdődött az online tanulás. 

Ekkor elbizonytalanodtam, fogalmam sem volt róla, hogy így mi lesz a gyakorlatommal. Édesanyámmal 

elmentünk a szerződést aláírni, eközben én megkérdeztem, hogy mire számítsak a közel jövőben. A TESCO 

gyakorlati vezetője azt mondta, hogy 80% esély van arra, hogy online gyakorlati feladataink lesznek, amiket 

e-mailben fognak küldeni. Egymásra néztünk az osztálytársammal, és láttam rajta, hogy ő is milyen 

szomorú. Nagyon le voltam törve, hiszen a gyakorlatomat nem így szerettem volna letölteni. Kis idő 

elteltével azonban azt a hírt kaptam, hogy a gyakorlatot mégis személyesen tölthetjük le. A főnökömmel 

meg is beszéltük, hogy mikor kezdem el a 4 hetes gyakorlatot. 

    Az első nap azzal kezdődött, hogy az osztálytársammal részt vettem egy tűzvédelmi oktatáson. Azt is 

megtanultuk, hogyan kell megelőzni a munkahelyi baleseteket. 
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 Megkaptam a munkavédelmi cipőm. Olyan pólót és pulóvert is kaptam, amit az üzlet alkalmazottai viselnek 

munka közben. Szikét is adtak. Természetesen azt is meg kellett tanulnom, hogyan kell helyesen használni. 

Kaptam még csekkolót is, amivel a letöltött munkaidőt és a szüneteket igazolhatom.  Mindenről, amiről csak 

kellett, időben tájékoztattak. 

    A munkabeosztásom a következőképpen alakult: a 4 hét alatt váltott műszakban kellett dolgoznom az 

osztálytársammal, ami azt jelentette, hogy az egyik héten én voltam délelőttös, a másik héten pedig ő. Ez 

ugyanígy történt a délutános műszaknál is. Csak az első napon voltunk egy időben a gyakorlaton, mert neki 

is meg kellett kapnia mindazokat az információkat, illetve felszereléseket, mint amiket nekem.  

    Az első napon közösen kellett tejhűtőt töltenünk és mindent, amit tudtak, megmutattak számunkra. 

Igazából az első nap hamar eltelt. Mindketten elfáradtunk a munka végére.  

    A második napon már egyedül dolgoztam, mint tanuló. Furcsa is volt, hogy amit az előtte való napon 

ketten oldottunk meg, azt egyedül kell innentől kezdve. 

    Szokatlan volt a közvetlen kapcsolat a vásárlókkal. Bele kellett rázódnom a munkámba, mert semmi sem 

sikerülhet tökéletesen az elején. Mindenhez idő kellett, de szerencsére megfelelő segítséget kaptam a 

munkatársaktól, a főnökömtől és a műszakvezetőimtől. Utána a munkám végzése gördülékenyen ment, 

összekovácsolódtam a munkatársakkal. 

    Az első hét nagyon fárasztóan telt számomra. Sok információt kellett megtanulnom, és hamar bele is 

kellett szoknom a munkába. Hamar ráéreztem arra, hogy milyen is a bolti munkafolyamat. 

   A délelőtti műszakban az első feladat mindig a tejhűtő feltöltése és rendbe rakása. Ezt követi a zöldég és 

gyümölcs részleg feltöltése és rendbetétele. Ha jött mirelit vagy új áru, akkor azok helyes feltöltése 

következett. Ha pedig olyan nap volt, mikor nem érkezett áru, akkor a raktárban lévő resztlit, a megmaradt 

termékeket kellett megforgatnunk. 

    Mindeközben ügyelnem kellett arra is, hogy tisztaság és rend legyen a boltban. Természetesen arra is 

figyelnem kellett, hogy én magam is tiszta és rendes legyek. Ezzel nem is volt semmi gond. Tisztességes 

munkát végezni csak rendben és megfelelő környezetben lehet. 

   A délutáni műszak nem nagyon különbözött a délelőtti műszaktól. Annyi eltérés volt, hogy a műszak vége 

előtt nagyobb takarítást kellett végezni, illetve rendet kellett tenni. Napról napra igyekeztem minél jobban 

teljesíteni. Persze még mindig van mit tanulnom. 

    Nagyon élveztem a vásárlókkal való kapcsolatot és együttműködést. Biztos vagyok benne, hogy voltak és 

mindig lesznek is aranyos vásárlók. Találkoztam sok édes kisgyerekkel, akik az anyukájuk által készített 

listával a kezükben jöttek vásárolni. Korombeliek is voltak a vásárlók között, akik nagyon jó fejeknek 

bizonyultak. A bolthoz hűséges idősebb vásárlókkal is találkoztam, akik nagyon kedvesek voltak velem. 

Boldog voltam, mikor segíthettem a vevőknek. 
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 Már az általános iskolában is azt mondták a tanáraim, hogy „Erika, neked mindenképpen olyan szakma kell, 

ahol emberekkel foglalkozhatsz és embereken segíthetsz”.  Teljes mértékben igazuk lett. 

   A 4 hetes gyakorlatom utolsó napján értékelték a teljesítményemet. A főnököm azt mondta, hogy nagyon 

ügyesen dolgoztam, nagyon igyekeztem, sikerült belerázódnom a munkába. Ötösre értékelte a 

gyakorlatomat. Nagyon megdicsért, és még azt is mondta, hogy szeptemberben visszavárnak. 

    Iszonyatosan örültem, hogy a munkámról a főnökömnek ez a véleménye. Boldog voltam, hogy jól tudtam 

teljesíteni. Úgy érzem, kiválóan választottam szakmát és gyakorlati helyet. Ez a szakma én vagyok, ebben a 

szakmában megmutathatom, mit tudok, és hogy ki vagyok. 

    Édesanyámnak is eladó a szakmája, és ő is a Pálffy Miklós iskolában tanulta ki a szakmát. Anyukám 

nyomdokaiba léphetek, és ez nem csak nekem jelent boldogságot. 

    Ez a szakmai gyakorlat minden téren segített és fejlesztett engem. Növelte a szakma iránti szeretetemet és 

nagyon sok önbizalmat adott.  A személyiségem formálásában is jelentős szerepe volt. 

    Megtanított arra, hogy ha valamit szeretek csinálni, ne adjam fel. Ha el akarok érni valamit, azt csak a 

saját erőfeszítésemmel érhetem el. 

   Az a tervem, hogy ha elvégzem az iskolát, mindenképpen a kereskedelemben maradok, ott szeretnék 

dolgozni.  

   Egy üzlet minél tökéletesebb vezetője szeretnék lenni. Nem is tudom elképzelni, hogy más szakmában 

dolgozzak. 

   Úgy vélem, csak a kereskedelemben érzem magam otthonosan. Mindent meg akarok tenni annak 

érdekében, hogy gyarapítsam a tudásom, hogy ne csak sikeres, hanem értékes szakember váljék belőlem. 

   Mert ez az én álmom és célom. Én pedig nem fogom egyiket sem feladni! 
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