Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

Utazás : 8-kor indultunk kicsit szűkös volt a buszba de türhető volt egyszer megálltunk egy
benzinkúton gyorsan ide értünk
Szállás: 2-dik emelten van a cuccokat nehezen hoztuk fel . de jóó 9-en vagyunk csak csajok egy
szobába .
Napi program :bementünk a városba metroval. Voltunk sétáló utcán ,kastélyokat néztünk ,
parlamentet megnéztük és metrovalvissza jöttünk a szállásra és csak pihenés volt
nov.8 szombat : reggel felébredtem mikor a többiek mentek dolgozni mert nekem csak 5re kellett.
megreggeliztem kitakaítottunk pihentem még melo előtt. fél 5kor elindultunk a melo helyre és csak
magyarok dolgozok vannak ott barátságosak voltak italok vittem ki a vendégeknek. elöször nehéz volt
az italok nevét megjegyezni de már egyet tudokis h miből készül a hugo nevű ital bodza szörp szóda
fehérbor lime menta. hajnali 2re értünk haza metroval a többiek meg vártak már.de könnyen vissza
találtunk nem nehéz az utvonal.
nov.9. vasárnap : reggel reggeli után elmentünk a vidámparkba páran. többiek meg túrázni mentek .
a vidámparkba elöször felültünk a szellem vasutrajóó ijesztő volt végig nagyon sötét volt a dzseni
nagyon félt mellettem föleg a végén mikor meg fogta a kapucninkat egy férfi de jóó volt élveztük .én
meg a bálint felültünk egy kígyóra ami össze vissza pörgöt nagyon ijesztő volt végig csukva volt a
szemem és sikonyáltam is . és utoljára a dzsenivelfel ültünk az óriás kerékre ahonnan láttunk
mindent a magasból nagyon szép volt .aztán haza jöttünk ebédeltünk utána mindenki pihent egyet
vacsi és alvás.
nov.10. hétfő reggel fél 10-kor keltem megreggeliztem és fél 11-re mentünk dolgozni előkészültünk a
menühöz és fél 12től fél 3ig menüztettünk . A menü dara galuska leves volt rizibizi pulyka raguval és
volt vega étel is töltött sajtos cukkini. fél 3kor végeztünk haza jöttünk pihentem kicsit hajat mostam
ettem és 7 órára mentünk vissza dolgozni este 11-ig. ételeket vittem ki italokat és ujrateritettem .de
volt egy kis kavarodás mert tabletrőlmüködik a rendelés és az asztalok rosszul lettek beállitva nem
tudtuk már a végén h hova kell vinni az ételeket demegoldottuk azért. munka vége fele szalvétát
hajtogattam ujratritettünk meg menühöz holnapra megteritettünk. este 11re eljött a hegyi
sándortanárúrdzseni és a szasza elénk elmentünk nézelődni még a stephanplatzra körbe sétáltunk
egy kastélyt és haza jöttünk kicsit még beszélgettünk és aludtunk.
nov.11. kedd : reggel 11re mentem dolgozni menüztetés volt de kevesen voltak kicsit unalmas volt.
fél 3ig voltam haza értem 3ra és pihentem kicsit és fél 7re mentem vissza dolgozni találkoztam az
ottani pincérrel mert eddig beteg volt de aranyos volt velem probált beszélgetni de nem mindent
értettem meg megmutatott mindent h mit h kell kezelni aranyos volt.én inkább csak vissza teritettem
ő meg vitte az ételeket meg az italokat ritkán vittem én. 11-ig dolgoztam és haza értem pihenés volt.
nov.12. szerda: nem mentünk dolgozni szabadnaposak voltunk és reggel felkelés után elmentünk
egyet sétálni körülnézni . haza értünk utána elmentünk a sörgyárba megmutatták h készül a sör és a
végén megiskostolgattuk őket perecet is kaptunk. vásároltunk még ott kicsit és haza jöttünk 7 körül
értünk haza vacsoráztunk beszélgettünk fürdés és alvás mert holnap melo.

nov.13.csütörtök 11re mentem dolgozni fél 12től menüztetés volt negyed 4 lett mire eljöttünk és
végeztünk jöttünk haza a karolinnal és fél 7re mentünk vissza akkor kicsit volt pörgés de nem volt
semmi kedvem mert nem tudtam mi az a csapi víz németül és rendesen rám förmedtek . meg ha a
konyhába voltam az volt a baj nem volt valami jó nap de fél 11kor eljöttünk már és szokásos kicsit
beszélgetés a többiekkel fürdés alvás.
nov.14.péntek szokásosan 11 re mentünk dolgozni előkészültünk a menüre menüztetés volt 3kor
végeztünk es elis jöttünk. itthon pihentünk kicsit beszélgettünk a rokonokkal és fél 7 re mentünk
vissza estére jó sokan voltak már a főnök megkérdezte h mit szeretnék csinálni ételeket hordani
italokat hordani vagy vissza teriteni és az ital hordást választottam és közbe tanultam is az italokat
leirtam őket pár koktél receptet és amit nem tudtam h hívják németül sokan voltak nagy pörgés volt
és mire végeztünk lett kb fél 1 és 1 órára haza értünk volt aki még fent volt velük kicsit beszélgettünk
a tanárúr már aggodott h ilyen sokáig voltunk mert inkább 11ig szoktunk lenni és nagyon elfáradtunk
fürödtünk és aludtunk
nov.15.szombat jóó sokáig aludtam kb délig mert ma az étterem csak este 6tól van nyitva szombaton
nincs menüztetés utána megreggeliztem felhivtam anyát telon h felköszöntsem mert ma van a
szülinapja és pihengettem csak 6ra mentünk dolgozni most mindent csináltam ételt italt hortam meg
ujra is teritettem jó pörgös volt sokan voltak és kb 1 órára értünk haza jól elfáradtunk fürdés és alvás
nov.16.vasárnap: munka szüneti nap elmentünk a schhönnbrunni kastélyba fél 12re értünk oda csoda
szép volt már kivülről meg nagyon nagy volt bementünk és kaptunk egy forditót magyarul elmesélte
szobánként h milyen szoba mire használták stb csak belül nem lehet fényképezni pedig jó lett volna
mert nagyon szép volt csak félig néztük meg mert addig szólt a jegyünk kívül is körül néztünk
fényképezkedtünk és haza jöttünk a tanár úrék elmentek a tanárnőék elé mert akkor jöttek meg.
pihentünk kicsit és este a dzsenivel klauval meg a nikivel elmentünk az adventi vásárba a rathaushoz
körülnéztünk kicsit vásárolgattam ettünk sült gesztenyét meg sült burgonyát jol elvoltunk haza
jöttünk és pihentünk 
nov.17. hétfő : reggel 11re mentünk dolgozni menüztetés volt. megtanultam a rizotto receptjét. 3kor
eljöttünk aludtam egy kicsit és fél 7re mentünk vissza . italokat hordtam meg ételeket is meg ujra
terítettem. megkostoltam a rosenspritzert. meg megtanultam a steak sütési fokozatait. és olyan italt
amit nem tudtam h készül. fél 11 re végeztünk 11re haza értünk. fürödtem kicsit faceztem
beszélgettem a többiekkel és aludtam.
nov.18. kedd: reggel 11re mentünk dolgozni menüztettünk 3ra végeztünk. haza értünk kicsit
pihentem beszélgettem a hugommal és mentünk vissza fél 7re. este italokat ételeket szolgáltam fel
és ujra terítettem szokásos evőeszközt meg poharakat törölgettem. fél 11 re végeztünk haza jöttünk
és este megbeszéltük h mi legyen a vasárnapi program. megfürödtem beszélgettünk kicsit neteztem
még kicsit és aludtunk.
nov.19.szerda reggel 11re mentünk dolgozni. menüztettünk. 3ra haza értünk. fél 7re mentünk vissza.
nem voltak sokan . éjjfélre haza is értünk.
nov.20. csütörtök 10kor felkeltem megreggeliztem 11 re mentünk dolgozni. menüztettünk és 3ra
végeztünk. fél 4 körül haza értünk. aludtam egyet és fél 7re mentünk vissza dolgozni. kicsit sokan

voltak. tanultam ujjabb koktélokat a bárostól aki az italokat csinálja. éjfél körül haza értünk. fürödtem
és aludtam is.
nov.21. péntek 11re mentünk dolgozni. fél 12től menüztettünk. sok a vegetáriánus sokan ettek
vegetáriánus menüt. fél 3 kor végeztünk. 3kor itthon is voltunk. beszélgettem az ismerőseimmel és
mentünk is vissza fél 7re. sokan voltak este kicsit pörgös volt. mindent csináltam italokat, ételeket
szolgáltam fel. újra terítettem. pár italt már magamtól csináltam pl. a hugot meg a weißer spizert
meg egy limonádét de azt a pincér csávó segítségével. evőeszközt poliroztam. megterítettünk
reggelre és éjfélre végeztünk kb. fél 1 re haza értünk. fürödtem és aludtam.
nov.22. szombat délbe keltem kipihentem a pénteki munkát mert szombaton csak este 6tól van
nyitva az étterem. este 6ra mentünk is dolgozni. nem volt olyan pörgős este mint hittem meg mint
múlt héten volt. korán végeztünk is éjfélre már haza értünk. fürödtem és aludtam is.
nov.23. vasárnap reggel 9kor keltünk mert 10kor indultunk az állatkertbe páran. oda értünk kb fél
11re megnéztük az állatokat láttunk elefántot, zsiráfot, fókát, medvét, koalát stb. sokat
fényképeztünk. jóó volt csak nagyon hideg volt fél 3ra meg is néztünk minden állatot . haza jöttünk
enni. fél 4 kor indultunk a pálinka muzeumba. fél 5re kellet oda érnünk oda is értünk negyed 5re. egy
férfi beis mutatta a muzeumot elmondta a történetét. beszélt az italokról sok érdekes dolgot
mondott. a végén kostoló is volt. megkostoltuk az ott gyártott pálinkát én csak izesítettett ittam de az
ízlet finom volt. páran vettek is manneros ízesítésű italt. muzeum után elmentünk a schönnbrunni
adventi vásárba nagyon szépen ki van világítva. körbe néztünk. vettünk ajándékot és haza is jöttünk.
este a tanárnőkkel elmentem a mekibe enni egyet. haza jöttünk és aludtunk.
nov.24. hétfő reggel 11re mentünk dolgozni. menüztettünk. fél 3ra végeztünk. 3ra haza is értünk. ki
mostam a ruháim kézzel mert elromlott a mosógép. fél 6ra mehettünk is vissza mert 15 fő jött. de
volt egy uj pincér ugy h 3an voltunk pincérek nem volt nehéz. italokat, ételeket szolgáltam fel meg
ujra terítettem. este 10kor elis jöttünk.
nov.25.kedd reggel 11re mentünk dolgozni menüztettünk. italokat ételeket szolgáltam fel. kevesen
voltak mint mindig. fél 3ra végeztünk. megebédeltünk és megterítettem estére. 3ra haza is értünk.
vagyis csak értem mert a karolin ott maradt önkéntesen segíteni előkészülni estére. én fél 7re
mentem vissza. este ugyan az mint szokott ételt italt szolgáltam fel ujra terítettem evőeszközt
poliroztam. fél 11re végeztünk is és jöttünk haza. fürödtem és aludtam.
nov.26.szerda utoljára elmentünk 11re dolgozni. menüztettünk. sokan voltak vagyis többen mint
szoktam gordon blue volt a menü az ízlett nekik. fél 3kor végeztünk mint szoktunk. 3ra haza is értünk.
fél 7re mentünk vissza kicsit sokan voltak már volt pörgés. mindent csináltam amit tudtam ételt italt
szolgáltam fel ujra terítettem evőeszközt poliroztam és egyedül csináltam már pár italt a végére az
ételek nevét is megjegyeztem. fél 11re kész is lettem megterítettem a reggeli menühöz. elbúcsúztunk
a kollegáktól ajándékot is kaptunk meg pénzt amit nem gondoltam volna. haza értünk 11 fele és
aludtunk is.

