Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

Nagyon szép a város sok látnivalót láthattunk a nap során akár az utazás akár a városban való
nézelődés során egyaránt.
Szállás:
Szép otthonos lakás, a szobák nagy részében tágasak kivétel egy szoba, ahol nemsok hely van.

Mai program:
A megérkezés után kipakoltunk, elmentünk megnézni a város nevezetességeit, utána hazajöttünk,
ettünk és pihentünk.

Napi beszámoló

nov. 8. Szombat

Elkísértem 2 diáktársamat a munkahelyére. Hazaérkezvén elmentünk boltba, bevásároltunk. Otthon
ettünk és pihentünk.

Napi beszámoló

nov. 9. Vasárnap

Déltájt kimentünk a városba, a vidámparkba, 3 diáktársammal felültünk egy 117m magas körhintára.
Csodás kilátásban volt élményem. 2-szer is felültem rá. A szellemvasút ijesztő , de élvezetes volt.
Felültünk még egy kígyó kinézetű hullámvasútra. Ezután hazajöttünk. Ettünk és pihenünk.

Napi beszámoló

nov. 10. Hétfő

Reggel korai kelés után indultunk az első munkanapunkra. Odaérkezvén, bevezettek a munka
lépéseibe. Gábor mindenbe belevezetett. Amit mondott a shéfünk azt csináltunk. Nagyon finom
ételeket készítettünk, kaptunk kóstolót is. Déltájt jött a legtöbb vendég. Állandó takarítást végeztünk.
Megírták a papírunkat s jöhettünk haza. Miután hazaértünk, hívott egy diáktársam , hogy menjek el
elé. Elindultam mentem 2 metrót és már ott is voltam. Megvártam , s indultunk is. Hazaérvén
átöltöztem. Megvacsoráztam és pihentem.
Napi beszámoló

nov.11. Kedd

Korai kelés után indultunk. Megérkeztünk a munkahelyre. Dolgoztunk, braunihoz csináltunk tejfölös
mézes krémet, amelyre meggyszörpöt csöpögtettünk, s mintát rajzoltunk rá. Kaptunk ebédet.
Hazajöttünk és pihentünk.

Napi beszámoló

nov.12. Szerda

Reggel ébresztettek. Mentünk dolgozni. Reggel mikor beléptem, már kész kávé várt. Miután
megittam, beálltunk dolgozni. Zöldséget szeleteltem, húst szeleteltem. Magyaros kaját készítettünk.
Takarítottunk. 2óra tájt kaptunk enni, ami nagyon finom volt. Előkészültünk holnapra , felvágtuk
zöldségeket. Elköszöntünk. Eljöttünk haza, s pihentünk.
Napi beszámoló

nov.13.Csütörtök

Reggel elaludtam, így egy kicsit késve érkeztem be a munkahelyre. Találkoztunk a főnökünkkel.
Munkába álltunk. Bent voltam épp a konyhában, mikor jön be a Gábor , szól, hogy vendégeink
érkeztek. Meglátogatott minket a tanár úr és egy diáktársunk. Miután elmentek folytattuk a főzést.
Töltött fimon burgonyát készítettem. 14órakor ettünk. Takarítottunk utána. Eljöttünk haza, 2
diáktársunk hozott haza pizzát. Jól megvacsoráztunk és pihentünk.

Napi beszámoló:

nov.14 Péntek

Reggel szokásosan indultunk. Nem jött az egyik metró, így várnunk kellett több mint félórát. Kis
késéssel odaértünk. Amint odaértünk átöltöztünk és munkába álltunk. Attila adta ki nekünk a
feladatot. Lekellett takarítani az egész éttermet. Lekellett törölgetni az ablakokat. Miután végeztünk
ezzel , az asztalokat is lekellett törölgetni és már jöhettünk is. Hazaérvén megnéztem két filmet.
Pihentem , ettünk és mentünk aludni.
Napi beszámoló

nov.15.Szombat

Fél 12 kori kelés után még pihentem. Filmeket nézegettem. Utána kajáltunk. Klaudiával elmentünk az
ádventi vásárba. Nagyon szép dekorációk voltak, de sok ember volt. A Klaudia puncsot ivott én pedig
forralt bort. Utána hazajöttünk és pihentünk.

Napi beszámoló

nov.16. Vasárnap

Reggel fél 8kor felkeltem beszéltem édesanyámmal skype-n. Utána vártam az indulásra. 11 órakor
indultunk a Schönburnnba. Odaértünk. Nagyon csodálatos volt kívülről is. A tanárúr megvette a
jegyünket. Bementünk. Nagyon szép volt a látnivalók. Miután hazajöttünk elmentünk bevásárolni.
Megjöttünk, sütöttünk krumplit megvacsoráztam, és pihentünk.
Napi beszámoló

nov.17. Hétfő

Reggel kétszeri ébresztés után keltem fel. Mikor odaértem, krumplit kellett pucolnom. Utána a
mosogatórendszert kellett tanulmányoznom. Mosogattunk. Utána zöldséget szeleteltem.
Megebédeztünk, takarítottunk és eljöhettünk. Itthon nagy rend és tisztaság várt, hisz a tanárnők
takarítottak. Megvacsoráztunk és pihentem, majd fél11re elmentem a Klaudia elé.

Napi beszámoló

nov 18. kedd

Reggel szokásos módon mentem dolgozni. Kinntvoltam a konyhában segédkeztem, zöldségeket
szeleteltem, salátát csináltam több félét is. Amint ezekkel kész voltam beküldtek a mosogató
konyhába hogy ott csináljam tovább a dolgom. Megtanultam kezelni a mosogató gépet. A munkaidő
lejárta elött eltörölgettem a pultot és az asztalokat, utána indultam haza. Itthon filmetnéztem, zenét
hallgattam. Utána megvacsoráztam, letusoltam és mentem pihenni.
Napi beszámoló

nov. 19. szerda

Reggel mentem dolgozni, a nap első felében összeszeltem a zöldségeket a kajákhoz. Utána a
mosogató konyhán voltam szinte egész nap, mosogattam. Dél tájt megérkezett a 2 tanárnőnk
elbeszélgetett a főnökunkkel, képet csináltak, és már mentek is. Munka után hazaérvén
megvacsoráztam és lefeküdtem.
Napi beszámoló

nov 20. Csütörtök

Munkába érkezésem után egyből takarítással nyitottuk a napot. Utána a zöldségszeletelés nem
maradhatott ki. Elkezdtem grillezni a zöldségeket amitket felszeltem. Amint lejárt a munkaidőm
eljöttem haza és pihentem.
Napi beszámoló

nov 21. péntek

Reggel a munkában húst szeleteltem és zöldségeket. Utána bementem a mosókonyhába és
mosogattam az időm nagy részében. Néha-néha kimentem letörölgetni az asztalokat és a pultot.
Elküldtek boltba, hogy vegyek jégsalát. Elmentem , a Billában találtam, megvettem. Vissza vittem a
munkahelyre, rá két órára megint mehettem a Billába, de most tejfölért. Megmondták hogy nagyot
vegyek, elmentem csak kicsit találtam. Nemtudtam, hogy jó lesz-e így nem vettem. Visszamentem a
munkahelyre. Mondta a Tamás, hogy mindenképp kell valami, tehát visszamentem még egyszer.
Megvettem a tejfölöket és mentem dolgozni tovább. Letakarítottam a pultokat és az asztalokat.
Utána indultam haza.
Napi beszámoló

nov 22. szombat

Egy ismerősömmel találkoztam reggel, aki itt lakik Bécstől nemmesze. Járkáltunk a városban.
Bementünk a Stephans DOM-ba. Elmentünk a „Starbucks Cafe” fele, vettem egy Latte-t. Utána
indultunk a vonatállomásra. Elkísértem, elköszöntünk egymástól. Elindultam haza, itthon
összekészültem, és indultam is tovább. Mentem dolgozni, behívtak egy rendezvényre mosogatni.
Miután végeztem eljöttem haza és pihentem.
Napi beszámoló

nov 23. vasárnap

Reggel míg a többiek elmentek az állatkertbe, addig négyen itthon maradtunk. A lányok elkezdtek
mosni, én pedig nekiálltam az ebédet megfőzni. Miután megfőtt az ebéd, megebédeltünk. Lassan
megérkeztek a többiek is. Ők is ettek belőle, álításuk szerint ízlett nekik. Délután indultunk a Schnaps
Museumba. Sokmindent megismertünk a keletkezésükről. Kaptak kóstolót, utána lehetett vásárólni.
Fele társaság eljött haza a többi pedig elment a Schönburni kastélyt megnézte sötétben. Mi itthon
megvacsoráztunk, s pihentünk.

Napi beszámoló

nov.24. hétfő

Reggel a munkahelyen zöldségszeleteléssel kezdtünk, utána salátákat csináltunk. Bennt a mosogató
konyhán segédkeztem, illetve a raktárba lettem többször is leküldve. Eltörölgettük a nap folyamán
többször is az asztalokat. Hamar elröppent az idő. Hazaérvén még beszélgettünk itthon este,
megvacsoráztunk, és lefeküdtem.
Napi beszámoló

nov 25. kedd

Ma egy kicsit elöbb mentem mint a társam Adri, reggel megittam egy kávét , nagyon fáradt voltam.
Reggelire csinált a szakácsunk nekünk palacsintát. Utána megérkezett a Tamás, neki segítettem
bepakolni a kocsiból. Zöldségeket szeltünk, birsalmasajtot és étcsokit daraboltam. Amíg az Adri
mogyorót vágott fel. A munkaidő hátralévő idejében takarítottunk. Megírták a papíunkat és
eljöhettünk haza mert egy céges rendezvény volt nálunk. Hazajöttünk és megvacsoráztunk, s
pihentünk.
Napi beszámoló:

Nov 26. Szerda

Ma volt az utolsó munkanapom bécsbe. 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 készítsük el. Később le kellett mennek a
raktárba ödítőkért és vizekért ezeket felhoztam és bepakoltam a hűtőbe. Utána segítettem
mosogatni illetve az asztalokat szedtem le. A napot takarítással zártam. Hazajöttünk,
megvacsoráztunk elmentünk tusolni, összepakoltunk a bőröndökbe és elmentünk aludni.

