Napi beszámoló
November 7. Péntek
Utazás: Reggel 8 órakor indultunk el az iskolaudvarról. Kicsit zötyögős volt az út,de végig simán
jöttünk. 11óra körül megálltunk egy rövid pihenőre Nyúl községben egy benzinkúton. A buszban jól
elzsibbadt a lábam,meg a hátam,ez kicsit kellemetlen volt. Idefele jövet láttuk a buszból Cseszneki
várat és a Pannonhalmi apátságot.
szállás: 12:30 körül érkeztünk meg a szállásra. A lakás nagyon kellemes,bár kicsit kevés a hely ennyi
embernek. Egyébként nagyon korrekt,kényelmes az ágy.
Délután: kb.2órakor elindultunk Andreával egy városnéző túrára. Megnéztük Bécs belvárosát,és
néhány látványosságot. Ismerkedtünk a helyi közlekedéssel,metrózással,villamosozással.
Híres épületek között volt az operaház,a Burg, Stephansdom,a parlament továbbá a hősök terét is
láttuk.
Láttunk továbbá egy rózsaszín nyulat,amivel sokan lefotózkodtak,vicces volt.
A város nagyon tetszik nekem,szép hely.
Hazaérkezve berendezkedtünk a szobákban,kipakoltunk és pihentünk.
nov. 8 szombat
Délelőtt:körülbelül háromnegyed 8kor ébredtem fel, gyorsan reggeliztem. Ezután elkísértem a
Szaszát Camelotba,ahol dolgozik. nagyon tetszett a hely,mert teljesen középkori hangulata van.
Nem jöttünk rögtönk haza,hanem elmentünk egy kis városnézésre. A belvárosban találtunk egy
nagyon szép templomot,illetve láttuk a keresztes lovagoknak a rendházát. Körbejártuk a templomot
majd visszaindultunk a szállásra.
Délután:Nekem nem kellett még dolgozni menni úgyhogy a délutánom szabad volt.
Jobb program híján a Mónival elnéztünk kicsit a Práterbe. Nagyon jól szórakoztunk,sokat nevettünk
sok fényképet készítettem-érdekes a hely. 4óra körül jöttünk vissza a szállásra.Az este továbi
részében itthon voltam a többiekkel.

nov.9.vasárnap

Reggel: kb. 9körül keltem fel ma. A mai nap szabad program volt mindenki számára. Sanyi bá mondta
h van lehetőség túrázásra egy nagyon szép helyen-ez volt a mai programom. Csatlakozott hozzánk a
Szasza és a Karolin,négyen voltunk.
A túra Nussdorf és Kahlenberg között volt-olyan 16km volt nagyjából .

Kb.fél10örül indultunk el a túrára. Metróval és villamossal eljutottunk Nussdorfig.(A városban
megcsodáltuk még egy szép templomot-Votivkirche) Nussdorfból gyalog mentünk tovább felfelé,az
erdőn keresztül .Ahogy haladtunk felfelé a távolban látszódott a város.A cél Kahlenberg csúcsa volt
480m magasan.Fél2 körül értünk fel nagyjából. Itt pihentünk egy rövidet. Két torony volt itt,az egyik
egy kilátó. Ahogy kicsit lejjebb jöttünk megálltunk a szent József templomnál. Itt volt egy hely
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra,egész Bécset be lehetett látnia Dunával. Láttunk még egy
Sissi emlékművet is. Aztán fokozatosan jöttünk lefelé a hegyről,így. Nagyjából fél5 körül értünk le
majd hazaindultunk.Jól elfáradtam,de megérte aszép látnivalókért.

Nov.10 hétfő
A mai nap volt az első munkanapom Paul&Peter Bistro-ban.
Délelőtt:kb6kor ébredtem fel.Negyed8körül indultunk el a munkahelyre. Kicsit messze van,az 1-es és
3as metróval kel mennünk hogy odaérjünk. A hely a Maria-Josefine-Strasse-ban van. Ez egy iroda
negyed. Nagyon jó hangulatú a melóhely.
Napközben a konyhában segédkeztem. Készítettem salátákat,krumplit pucoltam,segítettem a
mosogatásban,és dekoráltam a braunit. Gyorsan eltelt a nap,de nagyon elfáradtam.
A csapatban mindenki magyar,csak a chef-Danille osztrák,vele kell németül kommunikálni.
Látványkonyhában dolgozunk a vendégek előtt,ez elég érdekes.A vendégek nagyjából 12-14óraközött
voltak a legtöbben,ezután pangás volt.
Jól telt el az első munkanap.

Nov.11.kedd

Ma volt a második munkanapom.
Ma rengeteg mindent kellett csinálnom,mert nagy volt a nyüzsgés egész nap. Délelőtt a mai menühöz
szükséges anyagokat készítettem elő. Készítettem egy tál salátát;összegyúrtam a fasírthoz szükséges
darált húst,zsemlét,fűszereket;valamint csináltam csevapcsicsát és hamburgert is.Napközben a
konyhában tevékenykedtem,segítettem amiben tudtam a szakácsunknak.
Ma készítetettem az első börgerem,majd ki is vittem a vendégeknek-nagyon jól sikerült.
Hazafele menet leszálltam a Stephansplatz-on,és csináltam egy kis városnézést.Körbejártam a
Stephansdomot,simogattam az ottani lovakat,megnéztem egy templomot-Peterkirche.Ott pont mise
volt,gyönyörű ez a templom.

Nov.12.szerda
Harmadik munkanap.
Ma nagyon sok mindent kellett csinálnom.
Délelőtt a napi menühöz kelletett a hozzávalókat előkészítenem. Ma csináltam meg az első
csirkepaprikásomat. Összevágtam a hagymát és a zöldségeket ,felaprítottam a
csirkemellet,kikevertem a habarást és összefőztem – Gábor(egyik munkatárs) segített. Ma még
kellett salátát készítenem,ehhez is felaprítottam a zöldsalátát,a lilasalátát az uborkát és a
paradicsomot;majd összekevertem. Amikor nagyon sokan voltak, Daninak kellett segítenem,valamint
a grillre kellett felügyelnem.
Délután még a két hűtőt takarítottam ki. A továbbiakban a holnapi menühöz aprítottam össze a
paprikát és a zöldségeket. A napot takarítással és a pultok kimosásával,valamint ablakpucolással
zártam.

Nov.13.csürtrötök

A délelőtt folyamán zöldség előkészületekkel fogalakoztam,illetve segédkeztem a szakácsnak a napi
menü elkészitésében. Fel kellett továbbá szeletelnem a csirkemelleket csikokra; és apritanom kellet
még paprikát és hagymát is,ezután meg kellett csinálnom a saslikokat-nyársakra kellett fűznöm a
zöldségeket és a csirkemellet. Később takaritással foglakoztam,le kellett pucolnom a bejárati ajtokat
és az ablakokat valamit a látványpultokat. Délután a szerviznél segédkeztem amit mondtak azt kellett
csinálnom,kicsit szaladgálós volt a nap. Nap végén elpakoltunk és az étterem rendberakásával
foglalkoztam.

nov.14.péntek
Ez a nap nagyon rövid nem kellett ottmaradnom végig. A főnökúr el engedett már 11órakor,mert
kevés munka volt. Délelőtt ablakpucolást és az étterem takarítását végeztem. Ezután megkértek még
hogy csomagoljak be néhány dolgot foliába és vigyem hűtőbe,valamint hogy reszeljek le fél sajtot. A
továbbiakban még az Attilának segítettem a mosogatásban.
A délutánom teljesen szabad volt,ezért kirándulni mentem a Hegyi tanár úrral és a Beával a
Dunához,illetve a Duna toronyhoz. Nagyon szép volt a kilátás a Dunánál, rengeteg gyönyörű épületet
láttam a túlparton.Ezután elsétáltunk a Duna toronyhoz. Én mentem csak fel egyedül. Gyönyörű
kilátás nyílt Bécsre fenntről. 252méter magasban voltam fent. Rengeteg képet készítettem. A torony
legfelső szintje egy étterem volt ami nagyon lassan forog körbe és egy óra alatt egész Bécset láthatja
az ott étkező. -számomra az egy elit hely volt. Gyönyörű volt ott fennt.

nov.15.szombat
Ma szabadnapos voltam így az egész napot városnézésnek szenteltem. Először a Palánky tanár úrral
tettem a városban egy jó kis túrát. Elsőnek meglátogattuk a Szaszát a Camelotban,ahol dolgozik.
Ezután a városban sétáltunk a Rathausnál,a Volskteathernél,és a Votivkirchénél. Megnéztük továbbá
a híres Mariahilfer strasset is. Itt rengeteg bolt volt,benéztünk 1-2 boltba is. Láttunk továbbá
valamiféle kolostort és a Maria tempolomot ahova betértünk egy kicsit. Legvégül megnéztük a
Rathausnál levő adventi vásárt és kicsit nézelődtünk,majd hazajöttünk. Na ezután a Hegyi tanár úrral
és a Beával mentem az adventi vásárokat végigjárni,sétáltam velük is egy hatalmasat a városban.
Tiszta karácsonyi hangulat van mér az egész környéken.Ki volt világítvan minden karácsonyi fényekkel
és mindenhol árusok vannak kipakolva. sok helyen árultak forrltbort és puncsot.Rengeteg bazáros
van kipakolva. Mindegyik vásár nagyon szép volt. Mi a Beával már elfáradtunk ezért hazaindultunk.

nov.16 vasárnap
Mai nap a Schönbrunn-i kastélyban voltunk kirándulni. Megtekintettük a császári
lakosztályokat,értéktárgyakat,dolgozószobákat. Nagyon gyönyörű volt az egész. Láttuk továbbá azt az
íróasztalt amin a császár dolgozott és legfontosabb döntéseit hozta meg és azt az ágyat amiben a
császár meghalt. A kastély minden szobája aranyban pompázott. később a kastély kertjében tettünk
egy hatalmas sétát és felmentünk a dombtetőn levő kis épülethez. Szép volt ez a nap.

nov.17.hétfő
Délelőtt folyamán a mai napi menükhöz szükséges előkészületekben segédkeztem. Megcsináltam a
salátátákat-„cole slow” és a zöldsalát valamint a rántott husikat paniroztam be. Reszeltem továbbá
répát,káposztát a zöldséges fasirthoz.Címkéztem még a céges logóval a joghurthoz poharakat.Később
takarítanom kellett.
nov.18.kedd
Ma bementem pucoltam 10kg krumplit,mosogattam és megcsináltam a salátátkat.Később
takarítottam.
nov.19.szerda
Délelőtt a zöldségel előkészítését végeztem.Krumplit pucoltam,paprikát,hagymát és cukkinit
aprítottam fel a grillezéshez.Aztán a húsokat kellett bepaníroznom.Délután a mosgatásban
segédkeztem illsetve az asztalokról szedtem le a terítékeket. Az este ellátogattunk a
Museumquartier-nál lévő karácsonyi vásárra a csoporttal.Kicsit körbejártuk az egészet.Én még a
tanárnőékkel átmentem a Rathausos karácsonyi vásárra ahol puncsoztuk egyet.Jó este volt.

nov.20.csütörtök
Reggel a raktárat kellett a Bálinttal átrendeznünk. Később krumlit kellet pucolnom a hagymás
salátához,és meg kellett csinálnom a napi salátákat. Zöldségeket kellett még aprítanom a
grillezéshez.Délután bennt mosogattam és az asztalokat figyeltem ha távoztak a vendégek,le kellett
szednem.A nap végén a pult alatti szekrenyeket takarítottam ki.
nov.21.péntek
A mai napot a bejárati ajtók ablakai valamint a látványpultok üvegeinek tisztisávávl kezdtem.Majd a
konyhában segítettem a Daninak a zöldségek előkészítésésben.Ezután az étterem bútorait
takarítottam le.Segítettem a mosogatásnál,aszatalok leszedésében.Később a másnapi rendezvényre
kellett a salátáthoz illertve a grillezéshez zöldséget és husokat előkészítenem. Ezután amit a főnök
mondott azt kellett csinálnom mindig.A napot ablakpucolással,takaritással zártam.
Nov.22.szombat
Ma szabadnapom volt,ezért a városban voltam a tanárnőkkel.Elmentünk a Práterbe
körülnézni,nézelődni.Én felültem a dodgemre is.Aztán a megnéztük a Stephansdomot belülről is
végre.Ezután még megmutattam a tanárnőknek a Peter templomot.
Nov.23.vasárnap
Délelőtt a csoport egyik fele az állatkerteb látogatott el,én is velük tartottam. Hatalmas és gyönyörű
ez az állatkert.Rengeteg érdekes állatot láthattunk,némelyiket simogathattuk.Délután a pálinkja
múzeumba látogattunk el,ahol a pálinka főzésébe,történetébe nyerhettünk bepillnatást.Láttuk az
eszközöket és üstöket amelyekben készülnek a különféle pálinka származékok.Az úr aki az „előadást”
tartotta nagyon kedeves és személyes volt mindenkivel.Kipróbálhattuk a nagyapjának a főnöki székét
is,ami amerikából származott.A múuezum megtekintése után rengeteg féle italt kóstolhattunk meg a
szilvapálinkától a Manner féle csokilikőrig az abszinton át sokmindent.Én nagyon sokat kipróbáltam.
Este még visszamentünk a schönnbrunni karácsonyi vásárra,és megnéztük a kastélyt esti féynében.A
tanárnővel ittam egy Sissi puncsot is ami nagyon ízlett.Ezután hazamentünk,később még vacsiztunk
egyet a közeli Mcdonaldsban.

Nov.24.Hétfő
Mai napom a munkahelyen elég fárasztó volt.Reggel amai menühöz szükséges zöldségeket
készítettük elő.Ezután salátákat kellett készítenem-jó sokat.Két fajtát Cole slaw-ot és vegyes salátát
sok zöldségből.Ezután a mosogatásban segédkeztem illetve az asztalok
lepakolásában,takarításában.A későbbiekben ablakot és a pultokat pucoltam.Aztán a másnapi
grillzöldségeket kellett a Bálinttal előkészitenünk.Nap végén át kellett rendeznem teljesen a két
hatalamas zöldséges hűtöt,hogy legyen benne elég hely másnak.Végül a sütőket kellett még
lezsíróldoznom és lemosnom teljesen tisztára.

Nov.25.Kedd
Reggel zöldségeket kellett felaprítani a grillezéshez. Ezután meg kellett pucolnom majd
feldarabolnom egy zsák krumplit.Később segédkeztem a mosogatásban és a takarítottam,majd
ablakot pucoltam. Aztán a Bálinttal a muffinhoz készítettük elő a mogyorót,birsalmát és a csokit. A
csokit és a főzőtejszínt összekellett főznöm egy edényben,holnap fogunk belőlel csokigoylot
késziteni.Később még főtt krumplit kellett megpucolnom.A napot takarítással,felmosással és
sepréssel zártuk.

Nov.26.szerda
Ma volt az utolsó munkanapom a munkahelyemen. Délelött a zöldség előkészületekkel foglalkoztunk,
a mai menühöz szükséges alapanyagokat készítettünk elő. Utána megkértek, hogy a mai ételhez
szükséges húsgolyókat készítsük el illetve a desszerthez a csoki golyókat. Utána segítettem mosogatni
illetve az asztalokat szedtem le. A napot takarítással zártam. Hazajöttünk, megvacsoráztunk
elmentünk tusolni, összepakoltunk a bőröndökbe és elmentünk aludni.

