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Szerkesztői
gondolatok
A gasztronómia szentélye az illatok, az ízek, a
színek, a hangulatok, a szív és a szeretet találkozásának színtere. Gasztro-kult magazinunkban
azt az életérzést szeretnénk megmutatni, amit
elsősorban azok élhetnek át, akik ezen a területen tevékenykednek; szakemberek, oktatók,
üzletvezetők, munkáltatók, gasztrobloggerek
vagy gasztrokibicek. A magazin kedvcsináló is
egyben mindazok számára, akik még csak kacérkodnak azzal a gondolattal, hogy egyszer ők
is bátrak lesznek, és megteszik az első lépést a
kiteljesedés felé: vagyis felvállalják, hogy egy
olyan területen találhassák meg önmagukat,
hivatásukat, ami iránt mindig is vonzódtak.
Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a turizmus-vendéglátás ágazat iránt érdeklődő fiataloknak és idősebbeknek, kicsiknek és nagyoknak, mindezt olyan köntösbe ágyazva, ami
számos további, az általunk felölelt tevékenységekhez kapcsolódó területet érint; úgy, mint
képzés, üzlet, pszichológia. Bevezetjük kedves
olvasóinkat a SÉF-Politan világába, egy olyan
helyre, ahol megélhetjük, mit jelent létezni a
makulátlanság, az esztétikus környezet, a tisztaság, a törődés, az odafigyelés, az elfogadás, a
szakmaiság, a folyamatos fejlődés iránti elköteleződés teremtő ereje által.
Gasztro-kult cikkeinket az élet írja, csipegetünk sikersztorikból, különleges életutakból,
ajánlunk képzéseket, és egy kicsit mindig írunk
magunkról, a SÉF-ről is.
Fogadják írásainkat olyan szeretettel, amilyen
szeretettel olvasóinknak készült!

Igazgatói
köszöntő
Kedves Olvasóink!
A sikeresen elvégzett munka után jól esik vis�szatekinteni, különösen akkor, ha értékteremtő
tevékenységünk több mint húsz éve tölti ki a
mindennapjainkat. Ennyi idő alatt többször is
lehetőséget kaptunk a megújulásra, az újragondolásra, amelyet intézményünk, a Veszprémi Szc
„SÉF” Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola, már csak a hitvallásából fakadóan
is igyekezett mindig megragadni. A Siker-Érvényesülés-Fejlődés hármasából a legjobb tudásunkat
latba vette törekedtünk a fejlődés és érvényesülés
által sikerre vinni elképzeléseinket, magas szinten
folytatni a szakmai oktatási tevékenységünket,
és ezzel párhuzamosan folyamatosan nyitott
szemmel járni és éberen figyelni. Figyelni a minket
körülvevő változásokra, ráérezni a munkaerőpiacon felmerülő igényekre, azonnal és hatékonyan
reagálni minden olyan észrevételre, amely garantálja, hogy ne csak egy jó iskola legyünk, hanem
annál sokkal több; egy közösség, egy csapat, aki
egy célért dolgozik. Egy olyan hely, ahol a közös
sikerek legfőbb mozgatórugója az egyéni felelősségvállalásban, illetve az egyének különbözőségében és a sokszínűségében rejlő erő; legyen szó
akár diákról, akár tanárról, akár duális parnercégről. Természetesen, ez a fajta hozzáállás min-

denki részéről lényegesen több energiabefektetést
igényel, mert az új évezredben egyre kevésbé vagyunk képesek jól figyelni egymásra. Amikor nemcsak meghallgatjuk a másik felet, de meg is halljuk. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert
a képzések profiljából adódóan a vendégszeretet,
a szíveslátás tapinthatóan jelen van az épület
falai között, ugyanakkor mindezen túl is sokat
teszünk azért, hogy a hozzánk betérőt – tanulót,
szülőt, oktatót, fenntartót, szakmai partnert – ne
csak meghallgassuk, de meg is halljuk. Mindezt
azért, hogy valóban azt kaphassa tőlünk, amire
igazán szüksége van. Hisszük, hogy csak akkor tudunk egymásra támaszkodva közös erővel teremteni, ha a közösség minden tagja jól érzi magát
a közösségben, és érzékeli a saját egyéni felelősségvállalásának fontosságát a közös sikerben.
Aki tehát hozzánk betér, mindenekelőtt figyelmet
kap, mert kíváncsiak vagyunk rá, mert valóban
érdekel minket, hogy mi magunk mit tehetünk
azért, hogy még inkább kibontakozhasson. Ebben a szemléletben neveljük a tanulót, oktatjuk a
szakmai ismereteket, tartjuk a kapcsolatot a szülővel és kommunikálunk partnereinkkel. Aki pedig
ezzel a szemlélettel lép ki majd egyszer tőlünk a
munkaerőpiacra, számára a siker garantált, mert
megtanulják tőlünk mindazt, amit manapság
leginkább szomjaznak az emberek – az ügyfelek,
a vendégek, a partnerek, a munkatársak; az értő
figyelmet, az őszinte érdeklődést a másik igényei
és problémái iránt valamint a konstruktív együttgondolkodást.
A SÉF-Politan első kiadásával szeretnénk megkoronázni egy korszakot, ugyanakkor nyitni egy
új felé, amelyben az eddigi tevékenységünket
tovább gondolva, a Sokszínűség-Értékteremtés
-Figyelem (SÉF) jegyében szeretnénk folytatni a
munkánkat. Jó olvasást kívánunk!
Németh Katalin
igazgató
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A jövő
szakmái

S É F P O L I TA N

Szakács –
A kreatív

Mindenkinek az
a vágya, hogy
megtalálja azt a
munkát, amit egész
életében szívesen végez
majd.
A leghasznosabb
szakmai képzések
több szempontból is
megközelíthetőek.
Hasznos lehet egy képzés akkor, ha a munkán
kívüli életben is segítségünkre van. Hasznos
akkor, ha a környezetünknek tudunk segíteni,
amiből aztán magunk is profitálunk.
Végül hasznos lehet akkor is, ha segít több lábon állni és további bevételi forrásokat jelent
a számunkra.

Kész főnyeremény, ha kedvenc elfoglaltságunk válik az állásunkká is egyben, mert akkor
a munkával töltött időt sem teherként éli meg
az ember. Az már csak hab a tortán, ha kiderül,
hogy a megszerzett tudás nemcsak a munkaidő alatt hasznosítható.
Ebben a cikkben a leghasznosabb szakmák közül szemezgetünk.
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Nem véletlenül említjük első helyen a szakács munkáját a leghasznosabb szakmák között. Ez a pálya ugyanis minden bizonnyal a
leghasznosabb OKJ képzések egyik csúcsa.
Bár kereset szempontjából sem utolsó lehetőség, de egyben kiváló szabadidős tevékenység is.

Sokan egyszerűen
csak kedvtelésből
is elvégeznek egy
tanfolyamot és
megtanulnak főzni.
Ugyanakkor megtakarításnak sem utolsó,
ha a sarki kifőzde helyett magunk állítjuk elő
az ebédedet. Ma a gasztrofilmek és egyéb főzőműsorok korát éljük, ezért szakácsként egészen biztosan nem fog rosszul járni, aki a szakács képzés mellett teszi le a voksot.
Egy randevúnak is teljesen más hangulata
van, ha saját menüvel tudjuk elkápráztatni a
partnerünket. De központjába kerülhetünk
bármelyik társaságnak, ahol egy receptekről
szóló beszélgetésben könnyen felhívhatjuk
magunkra a figyelmet.
Végül, de nem utolsó sorban, hosszan sorolhatnánk a főzőműsorok sztárjait, akik szakácsként bizony igencsak felépítették a saját karrierjüket.
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Vendégtéri
szaktechnikus
– Gentleman /
Gentlewoman –
avagy mit tanuljunk,
ha úriemberek vagy úrinők szeretnénk lenni?
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A vendégtéri szaktechnikus képzésen, vagy annak alapszintű verzióján, a pincér-vendégtéri szakember
képzésen olyan ismeretek birtokába
kerülhet az arra vállalkozó, amellyel
akár könnyedén protokoll szakértővé
is válhat. Nincs még egy olyan képzés, ahol a társas viselkedés etikettjét,
az éttermi kultúra írott és íratlan szabályait olyan mélységben sajátíthatná el a résztevevő, mint a vendégtéri
képzések keretében. Ha szeretnénk
megtanulni, hogy egy illusztris társaságnak miként kínáljunk bort, milyen
italválasztékkal elégítsük ki az igényeit, hogyan tálaljuk a hat fogásból álló
vacsorát, mit illik és mit nem illik a
menüsorba beilleszteni, mit mivel illik
elfogyasztani, akkor kifejezetten ezt
a képzést érdemes elvégezni. Igazi
gasztro-szakértőkké avanzsálhatunk,
ahol számos területen mélyíthetjük
el ismereteinket. Válhat belőlünk az
ország legjobb bartendere, baristája,
somelier-je, borszakértője. Mindezt
úgy, hogy mindig minden körülmény között tudjuk miként kell tárgyalni, kommunikálni, és miként kell
az etikett szabályait betartani, miként
kell makulátlanul és stílusosan megjelenni. Ezért is hívjuk magunk között
egyszerűen csak úriember vagy üzletember képzőnek. A hab a tortán,
hogy akár életünk első kávézóját,
bárját, éttermét is megnyithatjuk ennek a szakképesítésnek a birtokában.

Cukrász –
A művész

A cukrász több tekintetben is rokonságot
mutat a szakács szakmával, így nem lehet véletlen, hogy a leghasznosabb képzések között
említjük. A szakács esetében elmondottak sok
esetben ugyanúgy említhetők, de a cukrász tudásának további előnyei is vannak.

A tortát, a
süteményeket és
egyéb édességeket
ugyanis életkorra
való tekintet nélkül
mindenki szereti.

Bármennyit is változik a világ, vendéget fogadni, vagy akár egyes rendezvényeken megjelenni még mindig nem illik sütemény nélkül.
Ha nem boltban vásárolt édességgel jelensz
meg, akkor az egészen biztosan mindenkinek
feltűnik majd, és te lehetsz az este sztárja.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a
cukrász szakma bármikor jól jöhet akkor is, ha
pályát szeretnénk váltani. A televíziózás után
Stahl Judit is eredeti szakmájához a cukrászathoz tért vissza és lett a magyar háziasszonyok
egyik kedvence.
Simán lehet, hogy a cukrászat az Ön esetében is az egyik leghasznosabb OKJ tanfolyamnak bizonyul majd az idők során.
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Turisztikai
technikus –
A szervező

Trendkutatók cáfoltak rá
arra a hipotézisre, hogy
a jövőben a turisztikai
vállalkozások létjogosultsága megkérdőjeleződik.
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Ahogy a szakma neve mutatja, aki
jó szervező készséggel rendelkezik
és mindemellett imád utazni is, ebben a szakmában találhatja meg a
számítását.

Igen, látszólag úgy tűnhet, hogy
ma már bárki bárhová el tud jutni önálló szervezéssel is, azonban
olyan mértékű a kínálat, hogy inkább az ebben való eligazodás igénye, valamint az idő hiánya (elfoglalt
üzletemberek) motiválja az ügyfelet
arra, hogy turisztikai cégek (turisztikai szervezők, idegenvezetők) szolgáltatásait vegyék igénybe.

Grafikus –
A vizualitás
mestere

Fenti cikk a tanfolyamok.hu weboldalon megjelent cikk változtatásokkal leközölt, a szerkesztő
által bővített verziója.

A graﬁkus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját
vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.
Munkája során vezetőtervező mellett a graﬁkai
tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez. A graﬁkus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki
a graﬁka különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok
igényes megoldására képes.

Ajánlott minden ﬁatal számára, aki szereti
a kreatív alkotómunkát, ugyanakkor aktívan
részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának alakításában, alkotó emberként kíván
együtt dolgozni az üzleti világ és a vállalkozói
szféra szereplőivel. Ez a szakma a kreatív ipar
sok más területével is kapcsolatban áll. Az internet, a mozgóképgyártás, a nyomdaipar és a
média területei mind lehetőséget nyújtanak az
ismeretek bővítésére. Tudása alapján alkalmas
tanulmányai folytatására a különböző rokon
szakterületeken, valamint lehetősége nyílik továbbtanulásra a művészeti egyetemeken.
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Coaching
Coaching
Érted –
Coaching
a SÉF-ben

Mindenütt hallani
a coaching szót…
Miért ilyen felkapott?
Mit értünk coaching
alatt a veszprémi SÉF
Iskolában?
A fenti kérdések megválaszolását kezdjük a
szakirodalomban fellelhető definícióval:
A Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) szerint
„A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy
kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik. A coaching folyamat
során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az
életminősége.”
A fenti definíció szakképzésbe történő átültetése szerint az iskolai coaching az intézmény vezetése számára olyan szakmai kapcsolatot takar,
amely abban segíti a tanulót, hogy saját eddigi
teljesítményéhez képest jobb eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár az iskolában,
ahol tanul, vagy a gyakorlati munkahelyén, ahol
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dolgozik. A coaching folyamat során a tanuló
elmélyíti saját magával kapcsolatos ismereteit,
megismeri saját szükségleteit, feltárja a saját magában rejlő lehetőségeket, erősíti az önbizalmát,
ezáltal növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul a tanuláshoz és a munkához
való hozzáállása, szaporodnak a sikerélményei.
A coaching módszer legátütőbb hatása, az
a tény, hogy a problémákkal küzdő fiatal felé
valódi, hiteles érdeklődéssel fordul a coaching
tevékenységet végző vezető és vezetőhelyettes – egyikük képzett Gordon-tréner, hamarosan
ultrarövid terápiás konzulens, a másikuk mediátor, drámapedagógus és coach, szintén rövidesen ultrarövid terápiás konzulens.
Az ilyen típusú, a diákok számára korábbi tapasztalataik alapján rendkívül meglepő és szokatlan érdeklődés hatására, a vezetők nagyon

gyorsan a tanulók által tisztelt referenciaszemélyekké válnak, akikhez a tanulók bármikor
fordulhatnak gondjaikkal és problémáikkal. Itt
megérzik, hogy valóban értő figyelemre lelnek,
ami addigi életük során csak ritkán vagy talán
egyáltalán nem fordult elő.
A beszélgetések alkalmával minden találkozáskor a tanuló választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket
tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti a tanulót
abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és
a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja
a tanuló fejlődését. A coaching arra koncentrál,
hogy világossá váljon hol tart most a tanuló, és
mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson
oda, ahová el szeretne érni.

A coaching folyamat
eredménye a tanuló
eredménye, azaz
szándékának,
választásának
és akcióinak a
következménye,
amelyet a coach, mint
a folyamat szakértője
támogat.
Mindenkinek megvan a saját „térképe”, amely
alapján a céljait meghatározza, a döntéseit meghozza – coachként tükröt tartunk, és a kérdéseinkkel, kreatív feladatokkal nyújtunk támogatást
ennek felismeréséhez, hatékony alkalmazásához.
Nem adunk tanácsot, hisz kívülről könnyebb
„okosnak” lenni, azonban ez nem hozza meg a
várva várt döntést. Ez a tanuló saját sikerélménye,
ezt biztosítjuk számára.
Ezek a beszélgetések rendkívül időigényesek,
azonban az adminisztrációs többlet teher ellenére is komoly energiákat mozgósít a teljes intézmény annak érdekben, hogy ezekről a foglalkozásokról semmiképpen ne kelljen lemondania.
A kompenzáció részét képezi a tanulói coaching tevékenységen túl a tanári szupervízió
is, amelyet szintén a vezetők látnak el. Nem
várhatjuk el, hogy a tanulók lelki egészségét,
problémáit nyomon követő pedagógusok külső segítség nélkül végezzék ezt a lélekben és
szellemben rendkívül igénybe vevő feladatot,
amit egy-egy gyermek mentorálása igényel.
Szükség van arra, hogy a tanár lelki egészsége
is megfelelő figyelemben részesüljön. Ennek
eszköze az intézményben bevezetett Lélekszoba elnevezésű tanári műhelyünk, ahol a fókuszban a pedagógusaink mentálhigiénéje áll.
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Irány az
egyetem
– de csak
a SÉF
után

A felsőoktatásban
előnyt élveznek a
szakképzettséggel
rendelkező fiatalok
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A szakképzés szerkezetének átalakításával –
a szakképzés 4.0 program bevezetésével soha
nem volt annyira igaz az a tézis, hogy az egyetemek és főiskolák mind nagyobb előnyben
részesítik az egyetemi padsorokban a szakképzettséggel rendelkező fiatalokat. A felsőoktatási intézmények visszajelzése alapján az előzetesen szakmai képzésben részt vett fiatal olyan
kompetenciákkal gazdagodik, amelyek lényegesen megkönnyítik a felsőfokú tanulmányokat, különösen szakirányú felsőfokú továbbtanulás esetén. Ezt a tényt ismerte el az állam
azzal a döntésével, hogy a jövőben a techni-

kumok 13. évfolyamán megszerzett szakképesítés kiváltja az ötödik érettségi tantárgyat és
2023-tól emelt szintű érettségi vizsgával lesz
egyenértékű, ami a felsőoktatási intézmények
bemeneti követelménye is egyben. Az öt évfolyamos szakképzés ahhoz is elegendő időt
biztosít, hogy a nyelvvizsga megszerzéséhez
szükséges bemeneti nyelvi óraszámot is megkaphassa a tanuló, ezáltal megint csak növelve
a tanuló esélyeit a felsőoktatásba történő továbbtanulási szándék esetén.

Az alábbi ábra az
új típusú ágazati
szakképzés
struktúráját vázolja
intézményünkben a
Veszprémi SzC „SÉF”
Vendéglátás-Turizmus
Technikumban és
Szakképző Iskolában:

Az ábrából jól kiolvasható, hogy a tanulónak
kiegyenlítettebb terhelés mellett van lehetősége az érettségi vizsgára való felkészülésre,
amelyhez ráadásul ösztöndíj támogatás is
társul. Aki gazdálkodás szakirányon szeretne
továbbtanulni 32 plusz pontszámmal gazdagodik az 5-ös szintű képzések birtokában (ha
csak a gimnáziumi érettségi után érkezik a
rendszerbe a tanuló) vagy, amennyiben már
az érettségire felkészítő szakaszban is az intézményben tanul, úgy a szakképesítése emelt
szintű érettségiként akár 50 pontot is jelenthet
a továbbtanuláskor.

Résztvevőnek járó
támogatás

Szakképző iskola

Technikum

Résztvevőnek járó
támogatás

ösztöndíj

9. évfolyam

9. évfolyam

ösztöndíj

Ágazati alapozó vizsga

10. évfolyam

ösztöndíj

szakmaválasztás (pincérvendégtéri szakember,
cukrász, szakács, panziós
-fogadós)

Ágazati alapozó vizsga

ösztöndíj

10. évfolyam

szakmaválasztás (turisztikai
technikus, vendégtéri
szaktechnikus, szakács
szaktechnikus, cukrász
szaktechnikus)

ösztöndíj

ERASMUS + külföldi szakmai gyakorlati lehetőség

ösztöndíj

ösztöndíj

11. évfolyam

11. évfolyam

ösztöndíj

Szakmai vizsga

12. évfolyam

ösztöndíj

Továbblépési lehetőség:
2 éves érettségire
felkészítő képzés esti
tagozaton

érettségi 3 tantárgyból
13. évfolyam

ösztöndíj

érettségi 1 tárgyból +
szakmai vizsga=emelt
szintű érettségi

Továbblépési
lehetőség: Felsőoktatási
intézmény gazdálkodás
szakon (közgazdász
vendéglátás-turizmus
szakirányon)
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A képzésen a
következő, a felsőfokú
tanulmányok alapját
képező tartalmakkal
ismerkedik a tanuló:
Vendéglátás területén:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jövedelmezőségi tábla elemzése
Anyag-, eszközgazdálkodás
Létszám és bérgazdálkodás
Elszámoltatás
Bizonylatkezelés
Árképzés
Vezetés a gyakorlatban
Marketing
Viselkedés és üzleti protokoll
Gasztronómiai ismeretek

Turizmus területén:
X Turisztikai desztináció és attrakció
fejlesztése,
X Beszerzés és értékesítés
X Utazásszervezés
X Üzleti kalkuláció és költséggazdálkodás
X Szállodai ismeretek
X Protokoll és (N)etikett szabályainak
ismerete és alkalmazása
X Marketing elméleti és gyakorlati lehetőségeinek alkalmazása a turizmusban
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Érdemes
tehát
fontolóra
venni,
hogy a hagyományos gimnáziumi képzések helyett, a szakképzés felé orientáljuk
a tanulókat, mert a szakképesítés jóval
nagyobb hozzáadott értéket képvisel, mint
korábban, ráadásul megkönnyítheti a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulást.
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Akik
nemcsak
tanítják

Bemutatjuk
Mayer
Zsanettet
a Hotel Mayer
***Superior
szállodaigazgatóját
Mayer Zsanett a Vetési Albert Gimnázium francia kéttannyelvű képzésén érettségizett, s bár a
család szerette volna távoltartani a vendéglátás
fáradságos, ámbár annál több örömmel kecsegtető kálváriájától, ő végül mégiscsak a pályán
maradt. Mondhatni az anyatejjel szívta magába
a vendéglátás fortélyait, és azóta is hű maradt a
szakmához, a pályához. Annyiban volt csupán
eltéríthető, hogy eredtileg inkább a turizmus
felé kacsingatott, ezért érettségi után rögtön el
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is végezte az idegenforgalmi technikus képzést,
amelynek nagy hasznát vette később a főiskolai alapképzésen, ahol közgazdászként végzett
vendéglátás-turizmus szakirányon. Itt azonban
még mindig nem volt megállás, az alapképzést
követően a mesterképzésen igyekezett elmélyíteni tudását. Hozzáértése, a gyakorlati életből
vett tapasztalatai az egyetemen is hozzájárultak
a tanulmányok sikeres elvégzéséhez. Természetesen, ahogy teltek az évek, nem múlt el szezon
kemény és kitartó munka nélkül a családi vállalkozásban, akkor még a Szandra Panzióban.
Ahogy bővült Zsanett rálátása a turizmus-vendéglátás területére, úgy erősödött benne az
elhatározás, hogy a nagy látogatottságnak örvendő Szandra Panzió is felnőtt a változáshoz,
így a családdal közösen tűzték ki célul a panzió
hotellé alakítását. Az átalakítás a „Négy csillagos
kényelem három csillagos áron” mottó jegyében
zajlott. A Balaton Best online hírportál így méltatja a Hotel Mayer teljesítményét:

„Nyáron csúcsra járnak, májusban és szeptemberben sem panaszkodnak. 22 szobával
és 64 férőhellyel rendelkeznek, de ha kell, bevetik a babaágyakat is.” Mayer Zsanett megidézett olyan helyzetet is, amikor telt ház volt,
és a vendégek még annak ellenére is maradtak volna, ha az udvaron kellett volna sátrat
verniük. Zsanettről tehát igazán elmondható,
hogy nem csak tanítja, de műveli is a szakmát,
ami által hitelt érdemlően tud részt venni az
utánpótlás oktatásában.
Amióta a szálloda vezetését átvette, folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a marketingre, az értékesítés úgy mond a vesszőparipája,
ami véleménye szerint csak úgy fokozható,
ha állandóan fejlesztik, bővítik a szállodát. A
törzsvendégek számára kifejezetten üdítő élményt jelent a szálloda által képviselt állandó
változás és folyamatos megújulás. Pár évvel
ezelőtt korszerűsítették a wellness részleget,
amivel megalapozzák az egész éves nyit-

va tartást. Létrehoztak egy új szauna házat,
amelyben infrakabin, finn szauna, sószoba,
dézsazuhany és jacuzzi is megtalálható, míg
a wellness korábbi helyén kisebb konferencia
termet alakítottak ki. A fejlesztéseket többnyire saját forrásból oldották meg, visszaforgatva
a nyereséget. „Hatvan százalékban visszatérő
vendégkörrel dolgozunk, újítani kell, ahogy
a vendégeink már megszokták.” Zsanett tudja és tanítja, hogy a vendégnek élmény kell,
írja a Balaton Best. Ezért például kerti partikat
rendeznek a szálloda udvarán. A legjobb ételekkel kínálják vendégeiket és közben jókat
beszélgetnek, anekdotáznak, borozgatnak,
vagyis az új trendeket követve személyre szabott vendéglátást folytatnak. A figyelem, amire minden vendég leginkább vágyik, csak így
biztosítható.
Zsanett tisztában van azzal, hogy az elődök
által magasra helyezett lécet, csak felülről szabad átugrani, átbújni alatta tilos. Mindig szem
előtt kell tartani, hogy az emberek azért jönnek a Balatonhoz, hogy pihenjenek, hogy friss
erőt gyűjtsenek az új munkához – ezt a Hotel
Mayerben pontosan tudják. Ezt a szemléletet
támasztja alá a booking.com 9,6 pontos értékelése is, amelyet igazán csak a legjobbak érdemelnek ki. Van tehát mit ellesni és van mit
megtanulni a fiatal, két gyermekes anyukától,
szállodavezetőtől és oktatótól, aki a szakképzés átalakításában is részt vett. Vendéglátás-turizmus ágazatban szakértőtársaival
közösen alakította ki azokat a szakmai tartalmakat, amelyeket egy szállodaipari illetve turisztikai szakembernek mindenképpen tudnia
kell. Zsanett, a szálloda igazgatói megbízatása
mellett jelenleg a Veszprémi Szc „SÉF” Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola
elismert oktatója valamint 2022 őszétől az intézmény szakmai igazgatóhelyettese.
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ERAS
MUS-sal

a világ körül

A Veszprémi SzC „SÉF” Vendéglátás-Turizmus
Technikum és Szakképző Iskola mobilitási pályázatokon 15 éve vesz részt sikerrel, amelyet a
Tempus Közalapítvány minőségi tanúsítvánnyal
is díjazott. Az elmúlt években számos országban
járhattunk, ahol a diákok a szakmai gyakorlatot
teljesíthettek illetve az oktatók továbbképzése
folyt: Észak-Írország, Norvégia, Írország, Spanyolország, Olaszország (Szicília), Németország,
Ausztria, Svájc, Ciprus. Az itt nyert tapasztalatok
meghatározóvá váltak az iskola arculatának alakításában, amelynek egyik legüdítőbb hatása,
hogy a diákok úgy tekintenek az intézményre,
mint egy szállodára, ahol ők maguk az utazók.
A nagyfokú mobilitás miatt az oktatási módszereinket, valamint a tanévszervezés rendjét
is átalakítottuk. Az úgynevezett Európai Uniós
szakképzési programunkat, mint saját fejlesztésű
jó gyakorlatot tizenkét évvel ezelőtt, 2008-ban
vezettük be intézményünkbe, ami lényegében
a Magyarországon csak pár éve honosított duális képzési rendszerrel egyenértékű. Eltérés csak
annyiban mutatkozik, hogy amíg a magyarországi duális képzésben résztvevő diákok az ös�szefüggő gyakorlatot belföldi cégeknél teljesítik,
addig az Európai Uniós képzésben részt vevő
diákok a szakmai gyakorlat teljesítése céljából
külföldre utaznak. Természetesen, ha nem választják az Európai Uniós képzési formát, abban
az esetben a gyakorlati időszakukat belföldön is
letölthetik. Röviden; azok a diákjaink, akik közismeret nélküli szakmai képzésben vesznek részt
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intézményünkben (vagyis a 10. osztály után illetve az érettségit követően 17, 18, 19 évesen érkeznek szakma tanulása céljából) választhatnak
az úgynevezett Európai Uniós vagy belföldi szakképzés között. Az Európai Uniós képzésünkbe
akkor csatlakozhatnak be, ha vállalják, hogy két
nyelvterületen is teljesítik a szakmai gyakorlatot.
A három és fél hónapos elméleti (iskolai) oktatást
követően először egy német nyelvű majd egy
angol nyelvű állásinterjún kell részt venniük. A
két nyelv (angol, német) közül azzal a nyelvvel,
amit korábban egyáltalán nem tanultak, vagy
amiből csak kezdő szinten állnak, három hónapon át heti tíz órában foglalkoznak (elsősorban
a külföldi boldoguláshoz nélkülözhetetlen szakszavakat és kifejezéseket sajátítják el, valamint az
állásinterjún előforduló tipikus kérdésekre kell
felkészülniük). Azt a nyelvet viszont, amiből magasabb szintű tudással rendelkeznek, heti egy
alkalommal, szinten tartó órákon tanulják. Ezt követően, november végén a német állásinterjún,
a német szállodaigazgatókkal, december elején
a ciprusi állásinterjún, ciprusi szállodaigazgatókkal folytatnak szakmai párbeszédet korábbi tapasztalataikról, elvárásaikról, tanulmányaikról. A
módszernek számos pozitív hozadéka van, ami
alapján bátran kijelenthető, hogy szakképző is-

kolában soha, semmilyen körülmények között
nem lehet mesterségesen, egyszerre 20 tanuló
(ráadásul nem is a klasszikusan ideálisnak mondható létszám mellett) motivációs szintjét olyan
mértékben megemelni, mint ahogy a fent vázolt
módszer ezt lehetővé tette és lehetővé teszi. Az
eredmények magukért beszélnek: szinte kezdő
szintről indulva, 120 óra nyelvtanulást követően, egy-két esetben még a diszlexia stigmájával
is megbélyegezve, folyékony, értelmes, kerek,
egész mondatokban kommunikáló, az állásinterjú minden stresszével megbirkózó nyelvtanulóval találjuk magunkat szemben. Mindezt úgy,
hogy a tanulónak, nem csak az a feladata abban a
három hónapban, hogy nyelvet tanuljon, hanem
az egész tanévre központilag kiírt kerettanterv
szerinti szakmai elméleti és részben gyakorlati
tartalmakat is el kell sajátítania. Az állásinterjúkra
való felkészítés során, mi nyelvtanárok, már menet közben is óriási hangsúlyt fektettünk és a mai
napig fektetünk a kulturális különbözőségekre,
azok kezelésére. Ezzel együtt is azonban a sokk
elkerülhetetlen, amelynek első szellője már rögtön az állásinterjún megérinti a diákokat. Ráadásul azonnal, két, tőlünk, magyaroktól merőben
különböző mentalitással rendelkező nemzet,
magas beosztású képviselőiével kell farkassze-

met nézniük, és mindezen súlyosbító körülmények közepette kell megőrizniük a nyugalmukat,
hiszen a tét nagy. Ha nem sikerül jól szerepelni,
a kijutás bizonytalanná válik. Amennyiben mindezen megpróbáltatáson szerencsésen túl jutnak,
már ekkor olyan tapasztalatokkal gazdagodnak,
ami segíti őket a kulturális sokk kezelésében és
leküzdésében. Ezt a korábban végzett tanulóinknál egyértelműen megfigyelhettük. A következő nehéz szakasz általában akkor érkezik el e
tekintetben, amikor a német és/vagy osztrák,
fegyelmezett, szabálykövető, visszafogott stílusú
kommunikációt folytató stábtól három hónap
szakmai gyakorlatot követően elköszönnek. Ekkor ugyanis, 1-2 hét pihenő idő után, belevetik
magukat a mediterrán életérzésbe, ahol az első
hónap az éles váltás feldolgozásával, átértékelésével telik, mindezt az iskola részéről komoly, támogató, a ciprusi vezetési kultúrát és kommunikációt a diákok nyelvére lefordító, coaching
tevékenységgel kísérve. 1-2 hónap elteltével
a diákok 89-90 százalékánál mindig elérkezik
a pillanat, amikor a sokkhatás egyszer csak elmúlik, és pozitív fordulat áll be. Már nem csak
azt veszik észre, ami első körben elviselhetetlennek tűnik, hanem azt is, ami szintén nagyon
más, mint itthon, de számukra pozitív értelemben. Ekkor ébrednek rá arra, hogy a szenvedélyes, déli lelkületű ember nem azért beszél
hangosabban, mert haragszik és gyűlöl, hanem
mert hatalmas, érző szíve van. Így, ami az egyik
pillanatban haragnak tűnik, az a következő pillanatban átfordul mérhetetlen szeretetbe, humorba, és a morózus hangvételnek már nyoma
sincs, elillan. A közel ezer diák, aki mindezt már
megélhette, a munkanaplójában és az élménybeszámolóiban arról adott számot, hogy a
toleranciaküszöbük megnőtt, és várhatóan a
kulturális különbözőségekre is könnyebben és
jobban reagálnak a jövőben.
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Csillagos
hírek –

Sikertörténet
A ciprusi gyakornoki
posztról az öt
csillagos Four Seasons
Gresham Palota
legexklúzívabb
bárjának a vezető
bártender pozíciójáig;
avagy volt tanítványunk, Rédli Ádám bejelentkezése a Múzsa Bárból:
A SÉF iskola protokoll és utazásügyintéző képzéséről az iskola szervezésében jutottam ki Ciprusra, ahol három szezonon keresztül kettő hotel
csapatában dolgozhattam.
A négy csillagos Hotel Sungardenben kezdtem több műszakot vállalni a bárban, és ott tetszett meg tulajdonképpen a báros élet. Miután
2011-ben véget ért a ciprusi kalandom, úgy
döntöttem, hogy szeretnék többet megtanulni
a szakmáról, így esett a választásom Londonra,
ami már akkor a bartending fővárosaként volt
ismert.
Londoni első munkahelyem egy steakhouse
éttermi bárja volt, ott nyolc hónapig tanulhattam az angolok gin tonic fogyasztási szokásait
és a klasszikus koktélok jól kivitelezett receptjeit.
Érdekesség, hogy egy volt kollégám a Sungardenből szintén kint dolgozott egy négy csil-
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lagos szállodában a Montcalm hotel bárjában,
és megkeresett, hogy van-e kedvem ismét vele
dolgozni. Így kezdődött a hotel vendéglátós
pályafutásom. Másfél év után jelentkeztem egy
öt csillagos hotelbe, ami a Hotel Café Royal volt,
fel is vettek, és ott szintén másfél évig voltam a
csapat tagja. Ezalatt a másfél év alatt elvégeztem
három bartender iskolát, húsz párlatokkal kapcsolatos kurzust, és a szabadnapjaimon pedig
jártam a jobbnál jobb helyekre tanulni, technikákat ellesni. Hat könyvet is kiolvastam, ami kifejezetten a bartending-ről szólt.
Ezt követően egy laza szezonra visszatértem
Ciprusra "pihenni", majd a kis nyári kalandok
után újra Londonban kezdtem, és az önéletrajzommal be is hívtak a The Mayfair Bar-ba, ahová
a sikeres interjúknak köszönhetően be is jutot-

tam. Ebben a hotelben akkor zajlottak a felújítások, szóval már az itallapot is szerkeszthettük
az ott dolgozó alázatos bartender társaimmal.
Kilenc hónappal később láttam meg az Artesian Bar hirdetését, épp bartendert kerestek. Ez a
bár már akkor elnyerte a világ legjobb bárjának
járó díjat! Hat lépcsős interjún keresztül jutottam
be, és így lehetőséget kaptam a világ legjobb
bárjában, hogy a világ legjobb bartendereivel
dolgozhassak. Két és fél éven keresztül voltam a
csapatban, ezalatt a Head Bartender pozíciót is
megkaptam, és két itallapot is volt szerencsém
összerakni az ott dolgozó kollégákkal. Rengeteg
tapasztalatot szereztem, és az ötcsillagos vendéglátás csínját-bínját elsajátítottam.
2017 augusztusában úgy döntöttem hazaköltözöm, és ha korábban egy exkluzív helyen

sikerült már elhelyezkednem, akkor talán az itthoni legjobb helyre is sikerülhet bekerülnöm.
Így jelentkeztem a Four Seasons Hotelbe, ahol
a még fiatal, két évvel korábban nyitott Kollázs
bár pultja mögé álltam be. Egy évvel később az
akkori Food and beverage manager kért fel arra,
hogy maradjak legalább addig, amíg az új lobby
bár meg nem nyit, és segítsek a koncepciót kidolgozni. A vezetőség már három éve tervezte a
lobby felújítását, de ez csak mostanra teljesedett
ki. Meg is választottak, mint Head Bartendert, így
az itallap, a személyzet irányítása és a személyzet
képzése is a feladatkörömbe tartozott. Az áprilisi
nyitást a Covid sajnos felülírta, de mi nem pihentünk! Online képzésekkel és szemináriumokkal
erősítettük és gyarapítottuk a tudást a csapaton
belül. Meg is lett az eredménye!
Bitang erős és egyedülálló koncepciót sikerült
kialakítanunk, amely által egy magasan képzett
szakemberekből álló bár nyithatta meg kapuit a
magyar hotel vendéglátásban.
A koncepciót a magyar és ázsiai hozzávalók
fúziója teszi ki, az itallapot pedig a múlt, az aranykor és a jövőben elképzelt koktélozás ihlette.
Nem titkolt célunk, hogy a Múzsa felkerüljön a
TOP 50 listára, ahol a világ legjobb bárjait jegyzik.
2016-ban elkezdtem a szakma oktatását is
egy Londonban működő bartender iskolában,
ahol kezdő és haladó kurzusokat oktattam. Még
itthonról is jártam vissza Londonba, egészen
a Covid megjelenéséig. Ezért terveim szerint,
most már inkább hazai pályán szeretnék részt
vállalni az ötcsillagos, vendéglátóipari elitképzésekben. Természetesen nem titkolt szándék
az sem, hogy ezen a területen a veszprémi SÉF
Iskolával is együttgondolkodunk. Ők indítottak
el ezen a pályán, és most a megszerzett tudásommal részt vehetek egy új típusú, rendkívül
magas nívójú vendéglátóipari elitképzés megalapozásában.
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A pályaválasztás
buktatói
- avagy mit választ,
mit válasszon a diák
8. osztályban?

Kedves Szülő!
A címben feltett
kérdést egy kérdéssel
folytatjuk: Ön már
tudja, hogy gyermeke
mi szeretne lenni?
Szerencsésebb esetben a válasz igen, de
még akkor sem lehetünk biztosak abban,
hogy jó döntés születik. Mi felnőttek hajlunk
azt gondolni, hogy a gyerkőcöknél sokkal jobban tudjuk, hogy ők mit szeretnének, és jogot
formálunk arra, hogy eltérítsük őket az eredeti
szándékuktól.
Olyan is előfordulhat, hogy a gyermek tudni
véli, hogy ő mi szeretne lenni, aztán menet közben ébred rá arra, hogy mégsem jó irányban
halad.
A legnehezebb kérdés tehát az, hogy men�nyiben engedjünk a gyermek kérésének, és
mennyiben illetve milyen módon avatkozzunk
be a dolgok menetébe. Nos, az oktatásban eltöltött évek azt mondatják velünk, a legtöbb,
amit szülőként tehetünk, hogy folyamatosan tájékozódunk, a gyermekünk számára minél több
tapasztalást biztosítunk, és próbáljuk megtalálni
azt az intézményt, ami leginkább megfelel gyermekünk személyiségének, érdeklődési körének.
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Ha semmilyen elképzelés sem alakult még ki a
hogyan továbbal kapcsolatban, akkor nyugodtan közelítsük meg a pályaválasztást egy másik szemszögből. Ez pedig annak mérlegelése,
hogy vajon melyik az az iskola, ahol a tanuló
leginkább önmaga lehet, ahol a legelfogadóbb
vagy leginspirálóbb a közeg. Ezt a szempontot
sokszor elhanyagoljuk, holott ebben az életkorban még nagyon képlékenyek az elképzelések.
A legfőbb aggodalom például a technikumi
képzés választása esetén, hogy a karriertervezés tekintetében végérvényesnek tűnik. Pedig
ha megkérdezzük ma egy felnőttől, hogy mi a
foglalkozása és egyébként milyen középiskolában tanult, megdöbbentő adatokat kapunk.
Az emberek egy jelentős hányada teljesen más
területen tevékenykedik, mint amit a középiskolai végzettség vagy preferencia alapján meg
tudtunk volna jósolni. Ezzel nem azt kívánjuk
sugallni, hogy a választás ilyen alapon nem

meghatározó, hanem sokkal inkább azt, hogy
nem történik nagy baj, ha a tanuló ideig-óráig
úgy tűnik nem azon a pályán halad, amit elképzeltünk neki. Nem baj, ha 14 éves korában még
mindig nem annyira szakmát vagy életpályát
választunk számára, hanem egy olyan középiskolát, ahol önmaga lehet, ahol jól érzi magát a
bőrében

Különböző attitűdkutatások
rangsorolták azokat
a szempontokat,
amelyek miatt egy
diák úgy érezheti,
hogy az iskola neki
való.
23
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Miért is annyira fontos ez? Mert szintén kutatások támasztották alá, hogy az egyéni teljesítményünket rendkívüli mértékben befolyásolja
a közeg, amiben napi szinten létezünk. Ha ez a
közeg a biztonság, az elfogadás, a nyitottság, a
kedvesség közege, ami ráadásul

olyan extrákkal
párosul, mint a
szép környezet, az
ergonómia, a hi-tech
eszközök, a modern
trendek iránti
fogékonyság, vagy a
teljes wifi lefedettség,
akkor a tanuló nagy valószínűséggel jól fogja érezni magát benne. Vagyis az alapok már a
rendelkezésre állnak ahhoz, hogy megkezdjük
vele azt a munkát, ami előre viheti őt az életben.
Ami még extraként fokozhatja a komfortérzetét, az az a tény, hogy technikumban havonta egy fix összegű ösztöndíj is érkezik a számlájára, ami a szakmai gyakorlat ideje alatt akár
bruttó 100 000 Ft-tal is egyenértékű lehet.
Most nézzük meg, hogy szülőként milyen
elvárásokat támasztunk egy iskolával szemben.
Szempont, hogy biztosított legyen a továbblépés lehetősége (legyen szó akár az érettségiről, akár a felsőoktatásban történő továbbtanulásról). Különösen fontos szempont, hogy
a diákoknak lehetőségük legyen nyelvvizsgát
szerezni a tanulmányaik végére, illetve az is vonzó, ha nemcsak egy, hanem akár kettő nyelvet
is tanulhatnak a diákok. Szintén nagyon sokat
számít a szülő szempontjából, hogy garantál-e
az iskola további kompetenciafejlesztést, tehet-
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séggondozást. Vagy biztosított-e az iskolában
az ERASMUS + mobilitási program, amelynek
köszönhetően ingyenes külföldi szakmai gyakorlaton vehet részt a tanuló. Ugyancsak nagyon vonzó lehetőség, ha a tanuló számára az
egyéni karriertervezés is része a programnak,
azaz a pályaorientáció nem fejeződik be azzal,
hogy a tanuló felvételt nyert egy technikumba
vagy a szakképző iskolába, hanem épp ellenkezőleg, a tanárok odafigyelnek a benne rejlő
tartalékokra és folyamatosan olyan útra terelik,
ahol vélhetően még jobban kibontakozhat.
Példát említek: egy tanulónk 8. osztályban úgy
érezte, hogy számára a legmegfelelőbb életút
a szakács szakma megszerzése által biztosított.
Imádta ezt a területet, szép versenyeredményeket is elért a tanulmányai során. Mire azonban megszerezte a szakképesítését, a tanáraink
ösztönzésére megérett benne az elhatározás,
hogy ő bizony még tanulni szeretne, ezért még
mindig a SÉF Iskolában, további kettő év alatt
megszerezte az érettségi vizsgát. Ekkor kristályosodott ki számára, hogy ő vagy matematika-német szakos nyelvtanár vagy közgazdász
szeretne lenni, hiszen a matematika és a nyelv
mindig is jól ment neki. Jelenleg másod éves
gazdász hallgató az egyetemen. Egy másik
szakács tanulónk életútja is izgalmasan alakult.
Ez a fiatalember egy általános gimnáziumban
érettségizett és ekkor döntött úgy, hogy nappali tagozaton a SÉF Iskola szakács képzésen
folytatja a tanulmányait. Ma ez a fiatalember
Sárközi Ákos a sztárséf jobbkeze, a Textúra Étterem executive séfje és vezetője. Amit ezzel
a két életúttal érzékeltetni szerettem volna az
a következő: bármilyen középiskolát is választunk, kicsit rajtunk is múlik, hogy végül hol köt
ki a hajónk. Az iskola fő feladata, hogy a hajózáshoz a nyugodt vizeket biztosítsa, és válaszút
esetén a megfelelő irányba terelje a kapitányt.

Az előzőekben szó
volt tehát arról,
hogy mi a fontos egy
diáknak, amikor
iskolát választ és mi a
fontos a szülőnek.
A jó hír az, hogy valamennyi fontosnak értékelt szempont a SÉF Iskola tevékenységének
alappillérét képezi. Sőt! Ennél sokkal többet
is garantál. A teljesség igénye nélkül, amiben
felmérések is igazolták, hogy kimagaslóan jól
teljesítünk, azok a következők:

X Tanulási eredmény alapú oktatás,
X Kimagasló színvonalú szakmai, nyelvi és
közismereti képzések, ahol az oktatók
részben tananyagfejlesztők, tankönyvírók
és youtuberek. Többek között a „Matekból
5-ös” milliós látogatottságú youtube csatorna üzemeltetője is az oktatói testület
tagja,
X A szakmai oktatók szakmájukban elismert,
gyakorló szakemberek,
X ERASMUS+ külföldi szakmai gyakorlat lehetősége Ausztriában, Németországban,
Cipruson ingyenesen, kiemelt ösztöndíjjal
biztosított,
X COACHING módszer alkalmazása a tanulói
eredményességért, a sikeres életpályáért,
X Ösztöndíjrendszer a képzés teljes ideje
alatt, a külföldi szakmai gyakorlat időtartamában is,
X Partnerközpontú oktatás a SÉF filozófia
égisze alatt, ahol SÉF nem mást jelent,
mint Siker-Érvényesülés-Fejlődés,
X Csapatszemlélet, vagyis a diák és a tanár
egyformán fontos, egyenrangú szereplői
a tanulási folyamatnak, ahol az oktatók
sokkal inkább mentorok, mint tanárok,
X Projektmódszer alkalmazása, mert a
diákok felelőségvállalása ösztönzőleg hat
a tanulásra,
X Minőségi, XXI. századi környezet,
X Mobil applikációk sokoldalú alkalmazása a
tanulási folyamatban,
X Elhivatott oktatók, akik hisznek a gamification módszerében, azaz építenek a homo
ludens-re, a játékos emberre. Magyarul
kiaknázzák az emberben az idő előrehaladtával sem múló játékosság iránti belső
igényt, amellyel képesek felébreszteni
a tanulás iránti vágyat, feltüzelni a jobb
teljesítmény iránti belső motivációt.
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A SÉF
Iskola
ars poeticajának,
jó gyakorlatainak
ismertetése után
térjünk rá a
konkrétumokra.

Mit tanulhat a
SÉF-ben egy diák
és ezáltal milyen
karrierutak nyílnak
meg előtte?
A SÉF Iskolában
szakképző iskolai és
technikumi szinten
is négy szakképesítés
közül választhatnak
a tanulók.
Szakképző iskolai képzéseink a cukrász, szakács, pincér-vendégtéri szakember, panziós-fogadós szakképesítés megszerzését célzó képzések.
Technikusi szintű végzettséget a cukrász
szaktechnikus, szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus, turisztikai technikus szakképesítés megszerzését célzó képzéseink biztosítanak.
Ezen végzettségek birtokában a következő
karrier utak előtt nyílnak meg a kapuk:
Válhat a tanulóból éttermi mester, séf, cukrászdavezető, üzletvezető, szálláshely vezető
de akár közgazdász is vendéglátás – turizmus
szakirányon. Nagyon komoly szakmai többlettudást biztosít az iskola az igazán elkötelezett
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tanulói számára az elit Ho-Re-Ca tréningekkel,
ahol a Ho-Re-Ca, a nemzetközileg elfogadott
szakterminológiát jelöli a szállodaipar, vendéglátás és éttermi kultúra területén. Ugyancsak
jelentős szakmai kompetenciafejlesztés zajlik
a batender-barista képzéseinken. Az itt megszerezhető tanúsítvány szintén növeli a tanuló
későbbi elhelyezkedési esélyeit, amennyiben a
járt úton kíván karriert építeni a fiatal.
De amint említettem, a járt úton kívül járatlan utakon is siker koronázhatja egy volt SÉFes életútját. Került ki már közülük politológus,
angol szakos nyelvtanár, de Veszprém, sőt az
ország egyik legsikeresebb sminkmestere, valamint fényképésze is anno SÉF-es színekben
játszott.
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Kult-riport
a balatonalmádi BÁRmikor
tulajdonosával, Kerényi Katával

Kerényi Kata a magas, lendületes, filigrán, „mindig tudja mit akar” típusú, harmincas éveiben járó tulajdonos-üzletvezető az aurájában hordozza a felmenőitől
– a szüleitől és nagyszüleitől- örökölt eleganciát, bájt és intellektust. Csak akkor érti
meg az ember, hogy mivel is magyarázható
a lényéből sugárzó különlegesség, amikor
összeáll bennünk a kép a neveltetését és
származását illetően. Hogy honnan érkezünk ebbe a világba, és életünk első harmadában milyen miliőben nevelkedünk,
nyilvánvalóan jelen van a viselkedéskultúránkban, a megnyilvánulásainkban. Különösen akkor, ha ezek a családi minták
számunkra is követendő példát és értéket
képviselnek. Kerényi Kata – született Kerényi Katalin Ilona – azonban nemcsak a
családi neveltetését illetően különleges.
Az, hogy miként viszonyul a munkához,
az emberekhez, hogy mit kezd azzal az
intellektuális gazdagsággal, amit örökölt,
és mindezt mire és hogyan használja fel
a saját életében való boldogulásra, már
elsősorban az ő döntése és az ő választása. Mindenesetre, amit eddig ebből, mint
külső szemlélődő, egy-egy kávéra betérő
vendég megfigyelhettem, az leginkább az
alázatról tanúskodott.
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„Megismerkedésem” Kerényi Katával a véletlen műve. Tulajdonképpen mi még annyira
nem is ismerjük egymást. De van egy közös
pont, ahol az érdekeink összetalálkoztak. Csupán annyi történt, hogy leányom évekkel ezelőtt eldöntötte, egyszer ő is a Bármikor stábjához fog csatlakozni, és lesz, ami lesz, még az
érettségije előtt beadja az önéletrajzát. Természetesen igyekezett minden morzsát összecsipegetni, amit eddig ezen a területen fel tud
mutatni és imponálhat a tulajdonosnak, majd
még szezonnyitás előtt elküldte neki a levelet.
Innen már gyorsan peregtek az események.
Az önállóság, a tettrekészség szimpatikus volt
a fiatal üzletvezetőnek, aki rögtön megérezte,
hogy itt a nyári diák munkavállalásnál valami
többről van szó. Számomra, mint a háttérben

szurkoló szülőnek, hatalmas biztonságérzetet adott, hogy a gyermekemet jó kezekben
tudhatom. Mert valahogy már akkor éreztem,
hogy különleges helyre került egy különleges
ember mellé, akit ráadásul ő maga választott.
Nehezen tudtam eleinte megmagyarázni,
hogy miből fakadt részemről a bizalom, de aztán kiderült, Kata rendkívül empatikus lénye és
hatalmas intellektusa, határozottsága az, ami
mindezt táplálta. Hogy pontosan mit is értek
ezalatt, arra kértem, inkább erről meséljen ő.
A családról, a szakmáról, a pályaválasztásról beszélgettünk, mint Kata Katával:
N. Kata: Ha arra kérnének, hogy nevezd meg
mi az a gyermekkori élmény, illat, hangulat, ami
téged a vendéglátás világa felé terelt, mi lenne
az?

K. Kata: Lényegében az összes főzőműsor,
ami kamaszkoromban kezdett elterjedni. Jamie Oliver Pucér Szakács című könyve, az első,
amit magyarra fordítottak. Sok-sok elsősorban
étellel kapcsolatos impulzus (akár étterem, akár
családi étkezések), amelyek végül odáig vezettek, hogy felsőoktatási szinten is ezt a szakmát
választottam.
N. Kata: Milyen családi támogatást kaptál a
törekvéseidben? Voltak-e nehéz pillanatok? Lázadások? Szembe szegülés a szülői akarattal?
K. Kata: Csak nehéz pillanatokra emlékszem.
Alapvetően értelmiségi, konzervatív családból származom, vállalkozó – értsük, aki ebből
keresi a kenyerét-, nem volt pozitív példaként
előttünk. Jogot kezdtem hallgatni, annak az
elvégzése sikk lett volna. Mikor félbehagytam,
ott volt egy nehezebb periódus. Nem nevezném szembe szegülésnek, de az mindenesetre
egy konszenzus volt, hogy ha engem tényleg
ételek és italok érdekelnek a római jog helyett,
akkor ezt a lehető legmagasabb szinten próbáljam kitanulni.
N. Kata: Össze tudnád foglalni, hogy mi
mindent rejt a „batyu”, amivel otthonról útnak
bocsátottak? Itt elsősorban olyan értékekre
gondolok, amelyek a te személyiségedbe is beintegrálódtak.
K. Kata: Nehezen. Ez nagyon komplex, ami
egy egyszerű hangos és érthető előre köszönéstől tart mondjuk a komolyzene vagy
a könyvek szeretetéig. Azt mondanám, volt
gyerekszobám. A szüleink neveltek bennünket, megismertették velünk a számukra természetes szokásokat és szabályokat, mi pedig
fogékonyak voltunk ezekre. Hálás vagyok nekik, mert erős, stabil értékrendszert adtak át.
A munka szeretetét és tiszteletét kiemelném.
Vagy mondjuk azt, hogy bár hálisten nem éltünk soha rosszul, mégis fiatalként is természe-
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tes volt dolgozni, némi zsebpénz reményében.
N. Kata: Mit tanácsolnál, azoknak a fiataloknak, elsősorban most lányoknak, akik szintén az
üzletnyitás gondolatával kacérkodnak?
K. Kata: Hogy elsőre ne tegyék. Az én helyem
is túl hamar jött lehetőségként. Megszűntéig
fog hordozni magán bizonyos gyerekbetegségeket, amelyek épp abból fakadtak, hogy nem
voltam (voltunk) elég tapasztaltak. Ha az ember
jogsit szerez, attól még nem lesz autóversenyző. Jogi diplomával sztárügyvéd. A vendéglátás
gyakorlati szakma, tapasztalattal válhat az ember jó vezetővé és láthatja át magabiztosan az
egészet. Lányoknál pláne kell szerintem a rutin,
anélkül nem tudják felvértezni magukat a nehézségekkel szemben.

30

S É F P O L I TA N

N. Kata: Én azt szoktam tanácsolni a fiataloknak, hogy olyan hivatást válasszanak maguknak, ahol a kellemetlenségeket képesek elviselni annak érdekében, hogy azt csinálhassák,
amit szeretnek. Ahol több a „nem szeretem
feladat”, mint a „szeretem”, az nem biztos, hogy
jó választás. Te milyen stratégiákat alkalmazol a
„nem szeretem” feladatokkal való megküzdésben? Ha egyáltalán van ilyen?
K. Kata: Persze, hogy van. Alapvetően nem is
a munkakörömben találok rossz részeket, senkinek nem kell magyarázni, hogy a vendéglátásban folyamatos a személyes kapcsolat más
emberekkel, és ez mindig hordoz magában
nehézségeket. Pláne tulajdonosként, az ember
hajlamos csak a rosszat meghallani, akár egy
300 négyzetméteres terem másik végéből is.
Én a legtöbb erőt a munkatársaimból merítem,
azt nagyon vallom, hogy egy jó munkaközösség bármire lehet gyógyír.
N. Kata: Amikor véget ér a szezon,
hogyan telnek a hétköznapjaid?
Mit csinálsz szabad idődben?
K. Kata: Ez a másik
stratégia a túlélésre.

Ez szerintem minden szezonos hely jellemzője, hogy az ember 200%-on pörög és teljesít,
majd a nyár végén mint egy főnixmadár elég
és később újjáéled a hamvakból. Sokkal lassabban élek, sort kerítek minden olyan programra
és emberi kapcsolatra, amelyeket lényegében
nullára redukálok májussal kezdődően. Ha a
Covid nem lenne, azt mondanám szeretek
utazni, színházba és koncertekre járni, most
ezek kissé háttérbe szorulnak. Vannak más ötleteim, új terveim, apró fejlesztések, ilyenkor
ezekre koncentrálok, valamint a családomra.
N. Kata: Vannak-e további fejlesztési terveid a
BÁRmikor tekintetében?
K. Kata: Kisebbek vannak, hogyan tarthat
lépést a BÁRmikor a piacon, hogyan újulhat
mindig egy picit. De ezek inkább vonatkoznak
étlapra, italválasztékra, programokra. Túlzottan
sok nagy dolgot nem szeretnék már változtatni
a báron, hosszú utat jártunk be együtt, és pillanatnyilag önazonosnak látom a helyet.
N. Kata: Milyen módon vesz részt a Bármikor
a kultúraközvetítésben?
K. Kata: Főleg az elő- és utószezonban igyekszem színesebb programoknak teret engedni
a bárban, ezáltal szélesítve kicsit a horizontot.
Múlt héten pl. néptánc volt nálunk, 2022 tavaszán remélem helyszínt tudok biztosítani néhány Veszprém-Balaton 2023 EKF rendezvény
számára.
N. Kata: Humánstratégiában mik a fő szempontjaid? Hogyan tudod kialakítani a nálad
dolgozó fiatalokban a lojalitást, elköteleződést?
Mekkora az érintettséged a szektorra jellemző
munkaerőhiány tekintetében? Hogyan látod
a mai fiatalokat? Sokan mindig csak a generáció gyengeségeiről beszélnek. Én inkább arról
kérdeznélek, hogy Te miben látod ennek a generációnak az erősségeit? Mitől érzik magukat
ennyire jól a fiatalok a csapatodban?

K. Kata: Ez is összetett. A közepéről indulva
szerencsére egyáltalán nem
érint a munkaerőhiány. Évek óta
egyre több embert kell sajnos visszautasítsak. Vannak jellemzők, amelyeket keresek egy-egy interjú során. A lelkesedés, a józan
paraszti ész, az összeszedettség ilyenek például.
Ezeket olykor többre tartom, mint mondjuk valami alap szaktudást, tapasztalatot. Ugyanakkor ha
tehetem, próbálok tényleg figyelni arra, hogy a
munkatársak hasonló személyiséggel és érdeklődési körrel rendelkezzenek. Ha ez megvan, kialakulhat a kollegialitásnál valami mélyebb, ami
nagyban segíti a közös munkavégzést.
Nagyon koravénnek látom ezt a generációt, de
ez áldás is tud lenni. Bizonyos dolgokhoz zsigerből értenek, főleg a modern, innovatív dolgokhoz. Partnerként próbálom kezelni a kollégáimat.
Plusz feladatokkal bízom meg őket, engedem,
hogy bizonyítsanak akár olyan téren is, ami nem
feltétlen a munkakörük része, mégis élvezetes
és stratégiai jellegű. Ilyen dolgok mellett mind
kicsit magáénak érzi a helyet, többnek élik meg
az egészet, mint egyszerű munkavégzés. No
meg, a BÁRmikor egyszerűen izgalmas hely egy
húszéves számára. Nappal a pezsgő strandélet
részesei, este pedig bulis. Azt szoktam mondani,
lényegében, ami a nyáron Almádiban történik,
ahhoz nekünk biztosan valami komoly közünk
van.
N. Kata: Hogyan látod magadat mondjuk 10 év
múlva? Mit szeretnél még elérni?
K. Kata: A BÁRmikor az elsőszülöttem. De nem
szeretném, hogy egyke maradjon. Érlelődik a fejemben más vendéglátóhely is lassan, mindenképpen ugyanitt a Balaton környékén, de egyelőre még ötletelési szakaszban vagyok. 10 év
múlva viszont biztosan egy másik hely kapcsán
is beszélgethetünk!
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It’s party
time
A titkos összetevők
Koktélok a világ egyik legjobb
bárjából, a londoni Artesianból
és a Múzsa Bárból Four Seasons Hotel Grasham
Palace Budapest*****
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LA PENCA DE LA VIDA

MÁKVIRÁG

Hozzávalók:
Tequila Blanco
Raicilla la venenosa
Kaktusz virág szirup
Friss lime leve
Aloe vera szóda

Hozzávalók:
Szecsuánnal áztatott barna rum
Navy Gin
Flamingó cordial*
Friss lime leve

Az italt azték vázában szolgáljuk fel,
amelyen élő aloe vera növény a dekoráció. A növény földje egy különleges
betétben található, azon keresztül vezetjük át a sárgaréz szívószálat. Az ital
maga a vázában van elrejtve.

32

* A flamingó cordial készítése: a mákot kókuszvízben főzzük
ananásszal, majd céklaporral színezzük és citromsavval hozzuk
egyensúlyba.
A pohár maga egy mák gubóját formázza, amelyet rendelésre
gyártanak.
Dekoráció: málna, menta és
ehető virágok.
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