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A tanév végi kötelező nyári gyakorlatomat az Erasmus program által Írországban 

szerettem volna tölteni, de sajnos a járványügyi helyzetre való tekintettel itthon, 

Magyarországon kellett teljesítenem. 

Június elején voltam állásinterjún. Pár nappal később érkezett a jó hír, hogy a 

gyakorlatomat a győri Vásárcsarnokban végezhetem ismerősöknél. Boldog voltam és 

izgatott, hogy megkezdhetem a pályafutásomat a kereskedelmi ágazatban. Sajnos az iskola és 

az azt követő nyaralás miatt csak júliusban tudtam elkezdeni a gyakorlatomat, de ennek 

ellenére a cég így is minden lehetőséget megadott, hogy elsajátítsam a munkámhoz szükséges 

ismereteket. Véleményem szerint egyszer mindenkinek ki kell próbálni azt, hogy milyen 

kereskedőként, illetve a kereskedelemben dolgozni. Remek érzés egy dinamikus csapat 

tagjaként munkálkodni. Ez az oka annak, hogy a pályaválasztás előtt álló nyolcadikos 

diákoknak szívesen ajánlom a Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai 

Technikum kereskedelmi szakágazatát. Mindenkinek érdemes megtapasztalnia, hogy milyen 

is a pálffys életérzés, milyen pálffys diáknak lenni. Na, de térjünk vissza a gyakorlathoz, 

ugyanis a fogalmazásom fő témája ez, és az ott szerzett tapasztalataim, élményeim leírása.  

Július első napján izgatottan, bár fáradtan indultam dolgozni. Amint megérkeztem, 

egy barátságos környezetbe csöppentem, melynek vásárlói oldalát már nagyjából ismertem, 

de az ottani kereskedelmi háttérről semmit nem tudtam. A nap végére teljesen feloldódtam. 

Lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy a munkatársaimmal, főnökeimmel és a vásárlók 

nagy részével elég hamar megtaláltam a közös hangot. Nem sok velem egykorú dolgozott az 

üzletben, ezért néha kicsit egyedül éreztem magam. Később azonban új munkaerőkkel bővült 

a csapat: egy nálam két évvel idősebb lány és a főnököm fia is csatlakozott hozzánk. 

Utóbbival hamarabb megtaláltam a közös hangot, ezért vele több időt töltöttem munka 

közben.  Az ő társaságában szinte mindennap egy szempillantás alatt elrepült az idő. Nagyon 

jól esett, hogy az első pillanattól kezdve úgy viselkedett velem, mintha évek óta ismerősök 

lennénk. Sajnos a teljes gyakorlatomat nem tudtam vele tölteni, mert leköltözött a Balatonra, 

hogy üzemeltesse a cég másik zöldséges vállalkozását. Az ő személyében egy nagyon jó 

barátra találtam, akivel bármikor bármit megoszthattam. Nagyon sok mindent köszönhetek 

neki. Állandóan biztatni próbált, és sok mindent megtanított nekem, folyamatosan támogatott. 

Rengeteg vicces és érzelgős pillanat köt ehhez az időszakhoz és hozzá, még akkor is, ha néha 

már a sírás fojtogatott a fáradt napok végén. Nagyon megviselte a szervezetem a folyamatos 

korai kelés. 
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Pár vicces, és néha már eléggé nevetséges pillanatot úgy érzem, muszáj megosztanom 

a fogalmazásom olvasóival. Sok érdekes fazonnal találkoztam, akik furcsábbnál furcsább és 

bugyutább kérdésekkel fordultak hozzám. Néha már úgy éreztem magam, mintha Sebestyén 

Balázs Kész Átverés című műsorában lennék, és már csak az hiányzott, hogy valaki hirtelen 

megjelenjen, hogy közölje velem, ez az egész csak egy műsor része volt.  

Volt olyan eset is, amikor úgy éreztem magam, mintha valami komoly bűnüldözési 

film részese lennék. Biztonsági őrt játszva nem egyszer sikerült elkapnom pár “bolti szarkát”, 

akik sajnos bűntudat nélkül szívesen visszajártak lopni hozzánk. Szerintem egy idő után elég 

nevetséges, hogy egyes személyek ugyanazzal a trükkel próbálkoznak és egyben óriási 

pofátlanság is, de hát az emberek egy kis csoportja már csak ilyen. Minden esetre ilyenkor 

durcás fejet vágva próbáltam kiszűrni, hogy ki miben sántikál.  

A zárás előtti időszakok is emlékezetesek maradtak számomra, hiszen a “piac 

bolondja” előszeretettel adott élő koncertet az ott tartózkodó eladók és vásárlók számára. Na, 

hát ezek voltak azok a pillanatok, amikor az egész csarnok nevetve fogta a hasát.  

Kedvenc tevékenységeim közé tartozott még a szombat délutáni takarítás, amikor is 

úgy éreztem, eljuthatok Narniába és Mordorba egyaránt. (A két név közös megegyezés 

alapján készült és azóta is erre a névre hallgatnak a helyiségek.) A délutáni takarítás során a 

polcok alján kúszva, és az állványok mögött mutathattam be takarítási képességeim. Néha 

előfordult, hogy valaki beszorult oda és kedvesen, együttérzően kinevettük őt a vevőkkel 

együtt. Gondoljunk bele, a vevők ilyenkor mit gondolhattak vajon arról, amit odalent 

műveltünk. Volt, aki ijedtségében felnevetve ellenőrizte, hogy ki áll a háta mögött, mert a 

tükör miatt azt hitte, hogy a tükörképét látja.  

Néha elég kínos pillanatokat is átéltünk, amikor az idős emberek kedvesen udvaroltak 

nekünk. Ezeket a bókokat nem tudtuk teljesen komolyan kezelni, ezért sajnos néha előfordult, 

hogy egy vásárlót szembe nevettünk. Hála istennek sokan értették, hogy miért nevetünk, ezért 

nem vették sértésnek.   

Sokszor segítettem a nehéz árukat kivinni a kocsikhoz, mert általában közel parkoltak 

a piachoz. Azonban egyszer majd’ negyed órát gyalogolhattam egy kedves hölgy miatt 10 

kiló barackkal a kezemben, mert utcákkal odébb parkolt. A főnökeim már azt hitték, hogy 

megléptem a munkából. Fél óra múlva visszaérve csodálkozva néztek rám, hogy hol jártam. 

Elmeséltem a történetet, amelynek következtében együttérzően mindenki kinevetett.   
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Volt néhány nap, amikor negatív megjegyzéseket is kaptam. Próbáltam elengedni 

őket, de nem mindig sikerült. Nagyon sok esetben a szívemre vettem azokat, de megtanultam 

hogyan kell kezelni az ilyen helyzeteket. Ettől függetlenül nagyon sok vevővel jó kapcsolatot 

tudtam kiépíteni.  

A tapasztalatszerzés mellet rengeteg előnyben részesülhettem, mint például a csarnok 

területén sok helyen kedvezményesen vásárolhattam. A zöldségesben, ahol voltam, hatalmas 

kedvezményeket kaptam, de sokszor, mikor kis tételben vásároltam, akkor elengedték az árat 

és ingyen vihettem haza zöldséget és gyümölcsöt egyaránt. A másik előny az volt, hogy az 

ottani áruból annyit fogyaszthattam, amennyit szerettem volna, ezért voltak olyan napok, 

amikor teli hassal mentem haza.  

Az utolsó napomon, a sikeres teljesítés és szorgalom miatt sütöttek nekem egy 

meglepetés tortát. Amikor megtudtam, mit kapok búcsúajándékként, nagyon meghatódtam, 

és egy remek érzés fogott el, amit boldogságnak hívnak. Boldog voltam, hogy sikerült 

elvégeznem ötösre a gyakorlatot és nagyon örültem mindannak, amit megtanulhattam és 

elsajátíthattam a munkavégzésem során.  Hálás vagyok mindazért, amit értem tettek az ottani 

kollégák. Kitűnő barátságokat és kapcsolatokat köszönhetek az ottlétemnek. 

  A gyakorlat letelte után a nyaram maradék részét ott töltöttem. Azóta is, ha van rá 

lehetőségem, szombatonként szorgalmasan dolgozom az üzletben. 


