Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

Utazás: 8 órakor indultunk a busszal. Az utazás alatt egyszer álltunk meg. Egy benzinkútnál ahol el
tudtunk menni wcre és vásárolni. Busz nagyon rugózott főleg hátul.
Érkezés: Anadrea fogadót minket, amikor megérkeztünk. Akkor a nehéz bőröndökkel fel kellet
jönnünk a 2 emeletre.
Szállás: 3 szoba van meg egy konyha ebédlő rész egy wc meg egy fürdő. A tanárok vannak külön a két
fmentunkiú és mi lányok vagyunk együtt. A mi szobán egy kicsit szükős de megoldottuk a
ruhapakolást is.
Program: elmentünk meg venni metró jegyeket. utána a U2 metróval elmentünk a város központba
ahol meg néztük a Hasburgi Kastély a parlamentet a város házát majd egy másfélóra nézelődés után
elmentünk haza villamossal majd az U1 metróval

Napi beszámoló

nov.8 szombat

Fél kilenckor keltem fel. majd kitakarittunk. utnaelmentünk a lányokkal csavarogni a városba voltunk
a vidámparkba, sokk boltba. kettő után értünk haza. itthon ettünk és össze készülödtunk majd az első
munkanapra. A munkahelyen szinte mindenki magyar. egy olasz pizza sütő és még osztrák pincérek.
Pici a konyha, de elég is ekkora konyha. Nem vagyunk sokan konyhán max 3fő.Mindenki jó fej, meg
segítnek mindenbe, amibe kell, mutatnak újdolgokat is.
Haza fele egyedül kellet jönnünk a Klaudiával és rossz metróra szálltunk és a metrózás után is
eltévedtünk a kis utcán. Olyan 23:45 fele értünk haza.

Napi beszámoló

nov. 9 vasárnap

9 után keltünk fel. mindent ki takaritotünk utána mindenki készülődőt h el tudjunk menni a városba
csavarogni. Elmentünk a vidámparkba és felültünk a szellemvasútra és valamilyen mexikói körhintára.
olyan 14:00 fele értünk haza és én lefeküdtem egy 3 órára.
Este kártyáztunk és beszélgetünk.

Napi beszámoló

nov. 10 Hétfő

11-re mentünk dolgozni. Szakácsként dolgoztam. Mosogattam, pizza tésztát gyúrtam, takaritotünk a
konyhán meg beszéltük a fönőkkel h mikor lesznek az és h kell járni. majd 3 kor elengedtek minket és
majd 6-ra kellet vissza menni este 10-ig. délután nagy pörgés volt, folyamatosan mosogatni kellet,
mert annyi megrendelés volt és olyan 9 fele már nem voltak annyian. Nagyon sokk ujjatkóstoltam és
láttam h kell készíteni. majd este fáradtan haza metróztunk és még olyan 1-ig fent voltunk és
megbeszéltük az élményeket.

Napi beszámoló

nov. 11 Kedd

Kitakaritutuk a lakást, meg kimostunk két adag ruhát. majd utána elmentünk a városba a Mariahilfestrasse és a Hunderwasser és utána a Duna parton sétáltunk és fényképezgetünk. Olyan 6 fele értünk
haza és lefeküdtünk, mert nagyon elfáradtunk és utána kiteregetunk.

Napi beszámoló

nov. 12 Szerda

Reggel felkeltem és reggeliztem és 10 fele elindultunk dolgozni. A munkahelyen ebédeltünk és haza
jöttünk pihenni. Majd 5 kor indultunk vissza munkahelyre és olyan 11 fele értünk haza. Este olyan 1
fele fekütem le.

Napi beszámoló

nov. 13 Csütörtök

pizza tésztát nyújtottam és ebédre lazanyit ettünk. Nagy forgalom volt, de hála isten délután mr alig
volt forgalom szinte alig kellet is valamit is csinálni.

Napi beszámoló

nov.14 Péntek

A munkahelyen délelőtt kis forgalom volt, de délután nagyon nagy forgalom volt. A 10 óra helyet fél
12kor tudtunk el jönni. A lábamat feltörte nagyon a cipő és kezdek meg betegedni.
Napi beszámoló

nov. 15 szombat

Fél háromtól tizenegyig dolgoztunk. 18 fős rendezvény helyett 30 fős rendezvény volt. Nagyon nagy
pörgés volt és nagyon elfáradtam.

Napi beszámoló

nov. 16 vasárnap

Elmentünk a Sziszi hercegnő kastélyába. Nagyon gyönyörű volt a kastély meg az udvar. Sajnos nem
mehetünk tovább a kastélyba. A tanárnőváltás meg történ. Mi meg elmentünk 4 óra fele a karácsonyi
városba. Nagyon szép volt és rettenetesen drága volt minden sajnos.

Napi beszámoló

nov. 17 hétfő

A munkahelyen én főztem meg 3 menüt meg csináltam tiramiszut meg panna kotát. Este 22:30 ig
voltunk.
Napi beszámoló

nov 18. kedd

Megcsináltam magamnak a pizzát és a kaludiányak a tonhalas salátát. Nagyon jól sikerült és
rengeteget segitetem az elő készületekbe.
Napi beszámoló

nov. 19. szerda

Szabadnaposok voltunk és a csajpkkal elmentunk hazára ajándékokat venni. este meg a karácsonyi
vásáron voltunk.
Napi bezsámoló

nov. 20 csütörtök

Reggel kiment a bokám, mert megbotoltam a lépcsőn és este a mikor haz aértun az első négyora
munkaután lepihentunk és annyira fájt utána a lábam h nem tudtam mozzgatni egész este meg
másnap reggel is bekentem és másnap már rendesen tudtam menni, dolgozni.
Napi beszámoló

nov.21 péntek

A munkahelyen megcsináltam a kalamári tisztitást és nagy pörgés volt a munkahelyen nagyon fáratan
estunk haza a Klaudiával.
Napi beszámoló

nov.22 szombat

Egésznap pihentunk a hét fáradalmmait pihentuk ki és este 18:00ra mentunk dolgozni.
Rengetegen voltak és alig birtam a munkát egyszere sok mindnet kellet csinálnom és egypcit este
fere már meg rogytam.
Napi beszámoló

nov.23 vasárnap

elmentunk a pálinka museumba délután előte délelőtt meg itt hon pihentunk.
Napi beszámoló

nov. 24 Hétfő

Ma voltam elsőként pincér. Nagyon fura volt és sokkal könnyebb volt mint szakácskodni délután
kaptam boravalót is.

Napi beszámoló

nov. 25 Kedd

Ma is pincér voltam. Egyedül voltam egy német pincérrel és elégjól megértetem. Betévedtek egy
magyar pár és magyarul szolaltam meg és megörültek nekem. H találkoztak egy magyar pincérrel és
meg is köszönték és nekem szolak h ha volt valami mert nem tudtak jól németül.
Napi beszámoló

nov. 26. Szerda

Ma nagyon laza napom volt. A Misitől kaptam egy üveg olaszpezsgőt és egy merci csokit. Délután
elmentem még a Duna-hídhoz nagyon szép volt este. Amikor haza értem akor elkezdtem össze
paloni.

