Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

Utazás: Reggel 8-kor indultunk, nem volt túl kényelmes a busz. Hamar ide értünk.
Szállás: Egész jó a szállás,9-en vagyunk lányok egy szobában, jó a társaság.
Napi program: Andrea fogadott minket, ezután felhoztuk nagy nehezen a cuccokat.
Ezután elmentünk várost nézni, megnéztük a nevezetességeket, aztán haza jöttünk.

Napi beszámoló

nov.8

Reggel 9re elmentünk a munka helyre, megismerkedtünk a főnökkel,elmondta, hogy hétfőn 10.-én
10-re kell menni dolgozni, Toastot és kávét fogunk csinálni .Ezután haza jöttünk, ettünk, és
elmentünk „csavarogni”. Voltunk a vidámparkban, pennyben, és még sok boltba benéztünk.
Ezután haza jöttünk, és itthon pihentünk. Éjjel vártuk a lányokat akik sokáig dolgoztak, közbe „duma
partyt rendeztünk”.

Napi beszámoló

Nov.9

Reggel felkelés után pakoltunk a konyhában. Megvártuk míg a mosógép végez,mert kiterítettük a
ruhákat. Ezután elmentünk a vidámparkba és kipróbáltuk a szellemvasutat, ezután felültünk a
ringlisre ami 117méterre ment fel, az nagyon szép látvány volt,mert beláttuk a várost. Ezután haza
jöttünk ebédeltünk, kártyáztunk, tanár Úr elmagyarázta az utat a holnapi munkához.
Napi beszámoló

Nov.10,

Reggel 9-re elmentem a munkahelyre Hegyi Sándor tanár Úrral. Odaérkezéskor átöltöztem és egyből
munkába álltam. Kínai a szakács,reggel rákot pucoltam, toast szendvicset csomagoltam, ezután
mosogató gépekkel mosogattam, plusz kézzel is. Felszolgáltam a kávét, szendvicseket, asztalokat
pakoltam le. Ebéd közbe beszélgettem az egyik kínai szakáccsal,az én munka helyemen csak németek
vannak, magyarul szinte csak a László Klaudiával tudok beszélni amikor ott van.A többiek munka
helyén magyarok vannak, ők szerencsésebb helyzetbe vannak, viszont nekem nyelv tanulás
szempontjából jobb, hogy gyakorolhatom. Az éjszakai közlekedés miatt izgulok, mert a következő
hétre a beosztásomat úgy kaptam, hogy 15.00-23.00-ig.Ma a Molnár Bálint jött el elém, hogy
biztonságosan, eltévedés nélkül találjak haza. Ma 9-től 17.30-ig dolgoztam, jó a munkahely, pörgés
van, de meg lehet szokni.

Napi beszámoló

Nov. 11

Ma reggel egyedül mentem a munkahelyre, zökkenő mentesen oda találtam, igaz, hogy 8kor
indultam el, és fél9-reértem oda, és máris munkába álltam, ezért a fél6 helyett már 5kor elengedtek
délután, mert fél órával előbb kezdtem. Ma is mosogattam, és rákot pucoltam, reggel összesöpörtem
a placcot, mai napon is használtam a pohármosogatót, és másik két mosogatót is, poharakat raktam
ki, és tálcákat szedtem le az asztalokról. Nap végén „muttival” levittük a szemetet, ezután 5kor el is
jöttem haza.

Napi beszámoló

Nov.12.

Ma reggel 9-re mentem a munkahelyre, oda érkezéskor egyből munkába álltam, első dolgom az volt,
hogy az asztalokról lepakoltam a kávécsészéket. Ezután ismét mosogatnom kellet, kit a poharakba
töltöttem vizet, mosogattam, és stb. ugyan így. Nap vége fele az egyik kínai bácsi mondta, hogy álljak
be paradicsomokról a szárait, ez a meló volt a legjobb, mert ott nem kellet vízben nyúlkálni mint
egész nap.

Napi beszámoló

Nov.13.

Ma 14.30ra mentem dolgozni 23.00-ig. Mai napon nagyon elfáradtam, mert 3után mutti nem csinált
semmit és mindent én mosogattam és én voltam a placcon is. Este 22.00 körül lemostuk a kínai
bácsival a vitrineket, de úgy, hogy a főző lapra fel kellett másznom, kicsit vicces volt.:)Ezután a szőke
„csajjal” feltöltöttük a vitrineket üdítővel, sörrel. A sütiket bevittük a hűtőházba.23.00-kor vége lett a
munka időnek és ezután jöttem haza.

Napi beszámoló

Nov.14

Ma szabad napos voltam, reggel felkelés után mostunk, takarítottunk, ezután aludtam még kicsit,
mert fáradt voltam. Délután elmentünk város nézésre Sanyi bácsival és az Adrival, voltunk a Duna
szigetnél, Duna toronynál, meg a Dunánál fotózkodtunk, ezzel el is ment a mai nap, mikor
megjöttem kiraktam a mos gépből a ruhákat, ezután anyuékkal beszélgettem.

Napi beszámoló

Nov.15.

Ma 9-re mentem melózni, Mai napon is felszolgáltam, asztalokat pakoltam le, toastot csináltam, és
csomagoltam. Mai napon megismerkedtem két új kollégával. A nő kicsit bunkó volt. A férfi az Srbo ő
nagyon normális voltam ő beszélte meg a Márkkal, hogy fél órával előbb haza jöhessek. Miután haza
jöttem Hegyi tanár úrral elmentünk városnézésre a karácsonyi vásárokba.

Napi beszámoló

Nov. 16.

Mai napon Schönbrunnban voltunk a kastélynál. Nagyon szép volt, csak kár, hogy nem szabadott
benn fényképezni. Miután megjöttünk, beköltöztettük a két tanár nőt, az első dolguk a takarítós anya
volt. 
Napi beszámoló

Nov.17.

Ma reggel 6.30-ra mentem. Reggel az első dolgom az volt a munka helyen, hogy a székeket leraktam,
és a terítéket megcsináltam. Ezután elmosogattam, Tamara megmutatta, hogy-hogy főzzem a kávét
és, hogy melyik csészébe mit kell. Ezután toastot csináltam, és 15.00-kor lejárt a munka időm. Munka
után a két tanárnővel elmentünk a Stephansdomdomot megnéztük, sétáltunk, bementünk egy két
boltba,. Haza jöttünk, az után picit pihentem.

Napi beszámoló

Nov.18.

Ma reggel 6.30-ra mentem, először lepakoltam a székeket, utána elmosogattam, ezután délelött
toastot csináltam. Ebédeztetéskor segítettem a szakácsnak, mert csak egyedül volt. Csináltam salátát,
felszolgááltam, asztalokat pakoltam le, mosogattam.

Napi beszmámoló

Nov.19.

Mai napon szabad naposak voltunk. Délelött itthon pihentünk, aztán 13.00 után elmentünk a
Máriahifer strasse-ra, ott bementünk mindenféle boltba és megvettük hazára az ajándékokat. Miután
megjöttünk, 4óra után elmentünk a Múzeum téren voltunk karácsonyi vásárban.

Napi beszámoló

Nov.20.

Mai napon reggel 6.30-ra mentem dolgozni, jó volt a mai nap, mert reggel megcsináltam a reggeli
teendőket, vagyis székeket pakoltam és alátéteket helyeztem ki, délelött mindenféle toastot
csináltam, és csomagoltam. Míg mutti meg nem jött addig én voltam a mosogatós. Noellel
paradicsomokat szedegedtünk le délután a fürtökről, aszttalokat pakoltam le ma, meg minden nepi
teendőt csináltam.

Napi beszámoló

Nov.21.

Mai napon 6.30-ra mentem, reggel mindenki kakas szóra kelt 5.40-kor. Egész délelött melegsznyót
csináltam. Felszolgáltam, asztalokat pakoltam le, mosogattam.

Napi beszámoló

Nov.22

Mai napon 15.30-ra mentem melozni. Ma nem sok teendőm volt, mert ma délután kevés vendég
volt. Miután elment a Serbo egyedül maradtam, mármit nekem kellett mosogatni.

Napi beszámoló

Nov.23

Mai napon 9-kor keltünk, mert 10.00 után indultunk az állatkertbe. Nagyon jó kis program volt.
Nagyon sok érdekes állatot láttunk. Délután elmentünk a kötelező programra a Snaps muzeumba,
látogatás végén megkínáltak minket pálinkával. Meg tudtuk, hogy-hogy lehet megkülönböztetni a jó
pálinkát a nem jó pálinkától. Utána elmentünk este a Schönbrunn-i karácsonyi vásárra, nagyon szép
volt, megkostoltam egy kortyban a Sissi puncsot. Eután haza jöttünk, és pihentünk.
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Nov.24

Mai napon 15.00-ra mentem, mikor oda értem az volt az első dolgom, hogy garnélát pucolhattam,
mert tudják, hogy szeretem csinálni. Mosogattam, paradicsomot szedtem le a száráról. Asztalokat
pakoltam le.

Napi beszámoló

Nov. 25

Ma 15.00-ra mentem dolgozni. Az első dolgom az volt, hogy elmentem a főnökkel a sparba elvinni a
pézt. Ezután sokat mosogattam, asztalokat pakkoltam le. Ma kaptunk erre a 3 hétre „jó sok borra
valót”, vagyis 11 eurót. Vali megdicsért, hogy sokra fogom vinni az életben, mert én minden nap
bementem dolgozni, és minden munkát jól megcsináltam amit adtak.
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Nov.26

Mai napon 15.00-ra mentem dolgozni. Ma volt az utolsó nap, kár, hogy vége, maradtam volna még.
Elköszöntünk egymástól. Ma is mosogattam. Haza mentem, össze pakoltam.

