Bocskor Bill Turner
Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

Utazás:
Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot
láttam az út során.
Szállás:
Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös
Mai program:
Megérkeztünk,kipakoltunk,ismerkedtünk a közlekedéssel,megnéztük az Operát és a Császári kastélyt.

Napi

beszámoló

nov. 8 szombat

Első nap a munkahelyen, reggel 9-20 kor volt indulás. Az utazás egyszerű viszont nagyon időigényes.
A munkahelyen mindenki magyarul beszél, ennek nagyon örültem de az se lett volna baj ha mindenki
németül beszélt volna. Nagyon rendesek voltak velem az emberek, reggelivel és ebéddel kínáltak,
ami nagyon ízletes volt. Reggelire tojás rántottát kaptam, ebédre pedig pizza szeletet. Első nap kinn a
placcon dolgoztam, segítettem a pincérek munkáját, italt vittem ki, tányérokat és poharakat szedtem
le és néha még ételt is vittem asztalhoz. A végén még 10 eurot is kaptam borravló gyanánt. Nagyon
tetszik a hely jól fogom magam ott érezni.

Mai program

nov.9.vasárnap

Napi beszámoló
Ma reggel 10 órakor keltem fel, reggeliztem, segítettem a takarításban utána gyorsan megfürödtem
utána meg elmentünk a vidámparkba. Felültem a szellem vasútra , a Tacosra, meg valami ringlisre
ami 117 m magasan pörög. Jól éreztem magam igaz majdnem hánytam de jó volt .Mikor vissza
jöttünk ebédeztük elvoltunk a lakásba majd vacsora,fürdés és alvás.

Mai program

nov.-10 hétfő

Reggel 9-15 kor keltem fel,majd össze pakoltam a cuccaimat azután elindultam a munka helyre.
Véletlenül rossz vonatra szálltunk fel a kollégával.Ha a metrón egy magyar ember nem segít nekünk
akkor ki tudja merre kötünk ki, habár a munkahelyen azt mondták, hogy elég szép helyen kötöttünk
volna ki. Amikor felszálltunk a jó vonatra 2 megálló után le kellet szállni és jó 10 percig kellet várni
valamiféle csatlakozásra. A munkahelyre egy 15 perces késéssel értünk oda de nagyon megértőek
voltak. Reggelivel kínáltak megint minket ami nagyon finom volt. Ma a pultal ismerkedtem meg mert
jövő héten hétfőn nem lesz pultos és megengedték ,hogy élesbe vigyem majd a pultot, várom már
nagyon. Ma 2 en voltunk pincérek, én a srácnak segítettem a tányérok leszedésében és az általam
megcsinált italok kihordásában. Majd ebédeztem ami bőséges volt és nagyon ízletes .
Összetakarítottunk majd el indultunk hazafelé ami hála égnek zökkenőmentes és sima volt.

Napi beszámoló

nov.11. kedd

Reggel 9kor keltem fel,reggeliztem és összepakoltam és a kollegával 9-50kor elindultunk dolgozni. Az
út sima volt. Ma a konyhán voltam ahol húst kockáztam meg pizzát sütöttem, mosogattam, zöldséget
szeltem és olykor még a pultba is beálltam kisegíteni. Ebédre pizzát ettem ami mint lenni szokott
nagyon finom volt. 7 órakor indultunk hazafelé, a munkahelyen kaptunk 3 doboz pizzát amit
hazahoztam a mi kis kedves lakó közösségünkbe. Hazaértem, megfürödtem és megbeszéltük a napi
élményeket.

Napi beszámoló

nov.12 szerda

Ma volt szerencsém délig kialudni magamat. Majd amikor felkeltem ebédeztem aztán elmentünk
vásárolni ahol egy karton sört vettem magamnak. Majd délután elmentünk Ottakringerbe a
sörgyárba ahol nagyon jól éreztem magamat és rengetek sört ittam :D :D :D

Napi beszámoló

nov.13,csütörtök

Reggel a szokásos időben keltem 9 órakor majd reggeli, készülődés, aztán indulás kolleginával
dolgozni. Időben megérkeztünk, ma pincérkettem és a nyelv már egyre jobban megy. Ebédre nagyon
finom pizzát ettem majd 7 órakor eljöhettünk haza, és mielőtt hazajöttünk csináltak pizzát amit haza
hozhattunk és péntek este meghívtak minket vacsorára a Camelott étterembe.

Napi beszámoló

nov.14,péntek

Reggel mentünk melóba minden oké volt. Szakács voltam, én főztem a vendégek részére . Munka
után elmentünk a Camelotba vacsorázni , nagyon jó volt a kiszolgálás nagyon rendes volt mindenki,
finomat vacsoráztunk. Volt tűztánc az is nagyon tetszett . Későn értünk haza, le is feküdtem mert
nagyon fáradt voltam.

Napi beszámoló

nov.15,szombat

A szombati nap a szokásos pörgös nap volt, rengetek vendéggel és a placcon voltam mint pincér.
Italokat vittem, asztal szedtem le. Estére rendesn elfáradtam és este a lakócimborákkal italozgattunk
és beszélgettünk.

Napi beszámoló

nov. 16, vasárnap

A mai napon a Schönbruni kastélyba voltunk, nagyon szép volt és hatalmas területen fekszik. Nagyon
sok képet csináltunk és jól éreztük magunkat.

Napi beszámoló

nov.17,hétfő

Ma ketten voltunk a Királylánnyal a konyhán, nagyon élveztem a dolgot mert majdnem olyan volt
mintha egyedül lettem volna mert majdnem az összes ételt egyedül csináltam, de a nap végén
megjutalmaztak minket 17 euróval fejenként. Majd kissé elfáradva hazatérvén mentünk aludni.

Napi beszámoló

nov.18,kedd

Ma reggel a tanárnők eljöttek velünk a munkahelyre, bemutattuk őket a munkatársaknak, kaptak
reggelit amit Kolegina készített el nekik és kávét amit a Én készítettem. Csináltak rólunk fótókat is.
Ma nem voltak annyira sokan, de azért volt meló bőven. Ez a nap is eltelt , mostmár itthon vagyunk
beszélgetünk. Holnap szabadnapunk lesz szóval sokáig aludhatunk.

Napi bsz.

Nov.19,szerda

Ma elmentünk a Mariahilfer straßera és vásárolgattunk ajándékokat. este kimentünk a karácsonyi
vásárba ott is körűl néztünk kicsit. Minden nagyon szép volt jó nap volt.

Napi bsz.

Nov.20,csüt.

11 re mentünk dolgozni, szakácsként én készítettem a vendégek ételét. jó nap volt 

Napi bsz.

nov.21,p.

11 re mentünk el dolgozni pincér voltam már egész jó megy a nyelv megértem őket és rendelést is
vettem fel.

Napi bsz.

nov.22,sz.

Ma pincér voltam és aszokásos pörgös fejben fárasztó nap volt.

Napi bsz.

nov.23,v.

Ma reggel elmentünk az állatkertbe nagyon sok gyönyörű állatot láttunk. sok fényképet készítettünk.
Körbejártuk az egészet minden nagyon szép volt. legjobban a pingvinek és a vizilovak tetszettek.
sajnos az oroszlánt nem láttam pedig szívesen megnéztem volna  Délután elmentünk a pálinka
múzeumba az is nagyon jó volt. Megtanultuk hogyan jöjjünk rá melyik az eredeti pálinka. kaptunk sok
féle ital kóstolót. Nagyon finomak voltak. 

Napi bsz.

nov.24,h.

Tegnap mind ketten konyhán dolgoztunk mert pár dolgozó szabadságon volt. Minden okés volt a
vendégek ételét készítettem.

Napi besz.

nov.25,k.

Ma pincér voltam hamar ment és napról napra könnyebb.

Napi b.

nov.26,sz.

Szakács voltam. Nem szeretek konyhán lenni, pincér szakma jobban fekszik.NEM AKAROK
HAZAMENNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

