Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

Utazás: Rövid volt az út, kicsit kényelmetlen,egyszer megálltunk
Szállás: 9 en vagyunk egy szobában csak csajok, kicsit puha az ágy de tűrhető családias a hangulat
Napi program: Kipakolás, városnézés, metrózás, szálláson pihenés
Napi beszámoló :nov.8 szombat
Reggel 11 órára mentünk a munkahelyre,egy hatalmas shopping centerbe megismerkedtünk az ott
dolgozó csapattal, mindenki nagyon barátságos volt, szívélyesen fogadtak. Ma a konyhán dolgoztam,
elég pörgős volt a meló, de jól éreztem magam. Csináltam salátákat, zöldséget vágtam, kezeltem a
mosogatógépet és vittem a kész tálakat a pultba. 7 órát dolgoztunk és Hétfőn 11 re megyünk. Este
villamossal jöttünk a bécsi operáig onnan metróval jöttünk tovább. 20 órára értünk haza, itthon
hajnali 3 ig beszélgettünk aztán elaludtunk.
Napi beszámoló: nov. 9 Vasárnap
Reggel elmentünk a városba és a vidámparkba, felültünk a szellem vasútra ami félelmetes volt de
közben vicces is és az óriás kerékre is azon beláttuk az egész várost, gyönyörű volt minden. Egész
délelőtt ott bolyongtunk. Délután hazajöttünk aztán mindenki elaludt . este együtt vacsoráztunk és
most készülünk a hétfői munka napra!
Napi beszámoló: nov.10 Hétfő
Délelőtt 11 – re mentünk melózni, első utunk volt egyedül, rossz villamosra szálltunk fel de
szerencsére jött egy magyar csávó és elirányított minket. Felszálltunk a jó villamosra aztán egy két
megálló után leszállítottak mindenkit mert valami gáz volt a villamossal,de kis idő után jött egy másik
amivel tovább mehettünk. Kicsit elkéstünk a munkahelyről de nem volt belőle probléma. Reggelire
kaptam pizzát ebédre pedig rántott csirkemellet salátaágyon, minden nagyon jó volt. Ma én
csináltam az összes salátát és megtanultam használni az ottani gépeket!Jó volt ez a nap is 20 órakor
hazaértünk vacsoráztunk és készülődünk a következő napra.
Napi beszámoló:Nov.11 Kedd
Ma simán odaértünk a melóhelyre, kicsi késéssel. Pincérként dolgoztam nagyon teteszett ez is. sok
magyarral találkoztam munka közben. Italt és ételt is felszolgáltam, rendelést még nem mertem
felvenni mert nagyon nehéz megérteni az itteni nyelvet. Megismerkedtünk ma a Camelot dolgozival,
szintén nagyon aranyosak még vacsora meghívást is kaptunk. Meg dícsérték a munkánkat, meg
vannak velünk elégedve.Holnap szabadnapot kaptunk így ki tudjuk magunkat pihenni.
Mai beszámoló:Nov 12.szerda
Délelőtt elmentünk a Mónival a városba körülnézni, mire hazaértünk már csak szusszani volt időnk és
már indultunk a Sőrgyárba végig néztük hogy készűl a sőr.A legutolsó állomás volt a kóstoló
megkóstolhattunk néhány sőrt és még csapolhattunk is. Nagyon jó volt ez a nap jól éreztem magam a
kis csapattal.
Mai beszámoló: Csütörtök 13.

Reggel kicsit késve indultam el mert ellébecoltam az időt  de szerencsére időben odaértünk .Ma a
konyhán voltam szokásosan salátát készítettem , megtanultam a peszto receptjét és pizzát is
készítettem. Megtanultam, hogy kell nyújtani nagyra és formázni. Kicsit lassan ment az idő, de
mostmár itthon vagyunk és nemsokára lefekszünk aludni 
Mai beszámoló: Péntek 14.
Reggel mentünk melóba minden oké volt. Pincér voltam 10 euro jattot kaptam. Azt hitték a vendégek
hogy olasz vagyok  Munka után elmentünk a Camelotba vacsorázni , nagyon jó volt a kiszolgálás
nagyon rendes volt mindenki, finomat vacsoráztunk. Volt tűztánc az is nagyon tetszett le is
videóztam. Későn értünk haza, le is feküdtem mert nagyon fáradt voltam.
Mai beszámoló: szombat 15.
Ma nagyon sokan voltak az étteremben, el is fáradtam mert rengeteget kellett mososgatnunk. Ez a
nap átlagosan telt nem történt semmi különös. Most kicsit lazítunk és készülünk a holnapi kastély
látogatásra.
Mai beszámoló: Vasárnap 16.
Voltunk a Kastélyba körbejártuk nagyon szép volt! délután megjött a két tanárnő. Klaudia, Niki,Móni
és én elmentünk este a karácsonyi vásárba ami nagyon jó volt. Estére jól elfáradtunk.
Mai beszámoló: Hétfő 17.
Ma ketten voltunk a Bálinttal a konyhán, nagyon elfárdtunk mert nehéz volt kettőnknek tartani
mindenhol a frontot, de a nap végén megjutalmaztak minket 17 euróval fejenként. azután már a
kedvünk is vissza tért :D Már itthon vagyunk es nemsokára megyünk aludni.
Mai beszámoló: kedd 18.
Ma reggel a tanárnők eljöttek velünk a munkahelyre, bemutattuk őket a munkatársaknak, kaptak
reggelit amit én készítettem el nekik és kávét amit a Bálint készített. 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.
Mai beszámoló: csütörtök 20.
11 re mentünk dolgozni, kiszolgálltuk a vendégeket ez a nap hamar elment. este fáradt voltam
megfürödtem és aludtam 
Mai beszámoló: szerda 19.
Ma elmentünk a Mariahilfer strászéra és vásárolgattunk édességeket és ajándékokat. este kimentünk
a karácsonyi vásárba ott is körűl néztünk kicsit. Minden nagyon szép volt jó nap volt.
Mai beszámoló: Péntek 21.
11 re mentünk el dolgozni konyhán voltam sok volt a meló, elfáradtam.
Mai beszámoló: szombat 22.

Ma elég nehéz volt a nap, sok vendég volt. Estére nagyon elfáradtam. Sokat kellett mosogatni és sok
salátát készítettem. Csináltunk tiramiszut, legalább azt is megtanultam hogyan kell 
Mai beszámoló: vasárnap 23.
Ma reggel elmentünk az állat kertbe 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.  estére jól elfáradtunk, ezért másnap rossz volt elindúlni
melóba.
Mai beszámoló: hétfő 24.
Tegnap mind ketten konyhán dolgoztunk mert pár dolgozó szabadságon volt. Minden rendben volt
hamar elment a nap, de el fáradtam a sok pakolásba.
Mai beszámoló: kedd 25.
Ma is a konyhán voltam megint nem volt sok segítségem de elboldogúltam vele ez a nap számomra
nem volt valami jó, nagyon lassan ment az idő. Ma rántott húst, rántott gonbát, gordon blue-t és
salátákat csináltam. Mire hazaértem a fejem is megfájdult szóval ez a nap nem volt olyan jó.
Mai beszámoló: szerda 26.
ma a placcon melóztam, ma nem volt olyan nehéz. de végre örűltem, hogy az utolsó nap. kicsit már
vágyódom haza de azért nagyon jól éreztem magam és megszerettem a munkatársakat is mindenki
nagyon jó fej volt még az is aki nem :D Hiányozni fognak  furcsa lesz most visszamenni a suliba.

