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 A karantén után végre friss levegőt szívva mehettünk a gyakorlatra. Nem azt terveztem, 

hogy belföldön fogom elvégezni a nyári szakmai gyakorlatomat, hanem a külföldi 

nyelvtanulást segítő Erasmus programra szerettem volna menni, de utólag nem bántam meg, 

hogy itthon maradtam. 

 

 2020. június 15-től az Árkád New’s-ban kezdtem meg szakmai gyakorlatom heteit. 

Nagyon izgultam, hogy mindent rendben csináljak. Szótlan voltam, kissé zárkózott, mert új 

emberek között és teljesen új környezetbe csöppentem bele.  

Az üzletvezető elmondta, hogy miket várnak el a gyakorlat ideje alatt tőlem, majd a 

tájékoztató után kaptam egy rongyot és ablaktisztítót, hogy pucoljak tükröt.  

A nap további részében az üzlet áruival ismerkedtem meg és próbáltam figyelni, hallgatni, 

hogy bizonyos munkafolyamatokat, hogyan végeznek el a kollégáim. Péntekre az 

alapfeladataimat már teljesen begyakoroltam, mint például: a polcok letörlése vagy a 

porszívózás.  

 Hétfőn egy nagyon jó csapattal kerültem össze. Reggel már kiderült, hogy megtanítanak 

„vevőzni”, ami azt jelenti, ha potenciális vevő érkezik az üzletbe, aki nem ismeri az aktuális 

ruhakészletünket, illetve a divatot, akkor mi készségesen segítünk neki azok 

feltérképezésében. Ha a vásárló felpróbál egy ruhát, akkor őszintén elmondjuk, hogy hogyan 

fest rajta az adott ruhadarab. A megvásárolni kívánt terméket a kasszához visszük, a többi 

munkafeladatot pedig a már gyakorlottabbak végzik el. Az első „vevőzés” nagyon kínos volt 

számomra, mert nem tudtam, hogy mit mondjak, vagy hogyan kezdjek neki, de a 

munkatársaim látták, hogy segítség kell és a háttérből biztattak. Teljesen magam alatt voltam, 

hogy nem megy és nem is fog menni a munka. A délutáni pörgés rákényszerített, arra, hogy 

használjam a kommunikációs képességeim, készségeim.  

 A második hétre már otthonosabban éreztem magam és a vélemények is nagyon pozitívak 

voltak. A munkakörnyezetem is tökéletesnek volt nevezhető. Viccelődtünk, sztorizgattunk és 

így nagyon gyorsan teltek a napok. A maszknak nem örültünk, mert folyton hordani kellett és 

kellemetlen volt a viselése.  

 Sok a kedves és kulturált vásárló, de akadnak, akik nagyon sok kivetni valót hagynak 

maguk után. Sokan közülük szinte naprakészek az árukészlettel kapcsolatban, és nem is volt 

szükség a segítségemre. Őket, ha megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni, nagyon határozottan  
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közölték velem, hogy nem! De sokszor beigazolódott, hogy mégis csak kellek és jó, ha 

segítek.  

A másik vevőtípus az, aki csak nézeget, mint a múzeumban, ők nem hallanak és nem is 

látnak. Vannak olyanok is, akik mindent összeválogatnak, de semmit sem vesznek.  

 A nyelvtudásomat is hasznosíthattam volna a gyakorlat során, mert sok volt a német és 

szlovák vásárló. Azonban vagy én nem tudtam a vásárló nyelvén, vagy ő nem beszélt 

magyarul, esetleg angolul, így maradt a jó öreg mutogatás. Ehhez kapcsolódik egy nagyon jó 

történet: a harmadik hetem töltöttem az üzletben, amikor is egy jó erőben lévő úriember nézett 

be hozzánk. Hangosan köszönt németül- szerencsére köszönni én is tudtam -, de beszélni nem 

tudtam ezen a nyelven, ahogy a többi kollégám sem. Ettől függetlenül segítőkérően néztek 

rám, hogy a vásárlónkat igazítsam el. Angolul kérdeztem, miben segíthetek és villantottam 

egy ezer wattos mosolyt, mire ő három másik nyelven kért meg, hogy mutassak férfi 

rövidnadrágot és inget. El is indultam a polcokhoz, ahová ezeket kiállítottuk. Megmutattam, 

milyen fazonok és színek vannak. A férfi hangosan és tört magyarral mondta: „Jaj, kislány ez 

nagyon jó, de rám nem lesz jó, mert tudod a bácsi nagy darab és nagyon erős.” Nem tudtam, 

hogy hirtelen nevessek-e, viszont ezek után már magyar nyelven igyekeztem vele 

kommunikálni. A nagy válogatásban megtetszett neki egy farmersort és egy póló. Elment 

próbálni, de a próba közben végig ugrándozott. Vicces látvány lehetett, mindenki nevetett és 

mutatták, hogy kíváncsiak, mi lesz ebből, és közben megdicsértek, hogy nagyon ügyesen 

kezeltem a helyzetet. Hatalmas mosollyal jött vissza és mondta, hogy mindegyikből kér még 

hármat, mert nagyon tetszik neki, de más színekből. Egy halom ruhával a kezemben álltam az 

üzletvezető elé. Nagy összhangban álltunk neki a kasszázásnak kollégámmal együtt, én 

kivettem a ruhákból a lopásgátlót, ő pedig a pénztárgépbe vitte fel az egyes tételeket. Mikor 

végeztünk, mondtuk az összeget. Az úriember intett, hogy nem érti, ezért elmondtam angolul 

is az összeget, és így már megértette, majd visszatért a magyar nyelvhez. A köszönést 

követően táncolt az üzletvezetőnknek, mert kedvezményt szeretett volna, de nem kapott. 

Szerencsére nagyon boldogan távozott. Mi pedig örültünk, hiszen kaptunk táncot, angol-

magyar-német nyelvleckét, és még az üzletnek is jól jött a látogatása, hiszen szerencsére sokat 

vásárolt. Ezt azóta is sokat emlegetjük, mert nagyon vicces helyzet volt.  

 Történt olyan is, hogy farmervásárlás közben kaptam randevúajánlatot, mert jó méretet 

adtam egy ruhadarabból. Ebből is látszik, mindenki máshogy örül az apró dolgoknak.  
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 A futárokkal kapcsolatban is vannak azóta is emlegetett esetek: például, mikor megijedt 

tőlem a futár és eldobta a dobozt, amit hozott. Semmi rosszat nem csináltam, csak 

ráköszöntem. Volt olyan eset is, amikor azt hitte a futár, hogy vásárló vagyok és kioktatott, 

mivel nem itt dolgozom, nem érint az átvétel, inkább nézegessek tovább. Elfogadtam az 

intését, nézegettem, majd az üzletvezető-helyettes értetlenül jött oda, hogy miért nem vettem 

át a küldeményt. A futár neki is elmondta, hogy a vásárlónak nem adhatja át a csomagot, csak 

a dolgozónak. Nagyot nevetett a kolléganőm, és tájékoztatta szegény fiút, hogy igenis dolgozó 

vagyok, csak még betanulás alatt állok. Nos, igen, lehet túlságosan is tanulmányoztam az 

egyik bilétát egy szoknyán.  

   

 Rengeteg szakmai tapasztalatot nyertem a gyakorlati idő alatt, ami fontos lehet számomra a 

későbbiek folyamán.  Sőt, olyan élményeket gyűjtöttem, amikre mindig jó szívvel emlékszem 

majd. Kapcsolatokat építhettem más üzletek dolgozóival és a vevőkkel is, amelyek később jól 

jöhetnek majd a munkavállalás során. Az idei évben újra külföldre tervezem a kijutást, de ha 

nem sikerül, akkor itt szeretném tölteni majd a gyakorlati időmet.   


