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Klenota Nóra
2017.11.12. vasárnap
Elindultuk Dombóvárról és körülbelül 5 óra alatt értünk ide Bécsbe. Először furcsa volt, hogy szinte
mindenhol villamost láttunk, illetve hogy olyan nagy forgalom van. Nekem személy szerint nagyon
tetszenek a nagy városok, ezért nem éreztem elveszettnek magam. Nagyon tetszik a város.
Mindenhol piros villamos jár és a helyi járatos autóbuszok is pirosak.
2017.11.13. hétfő
Fél 10-kor volt egy tájékoztató arról, hogy mik a szabályok a munkahelyeken és az Erasmuspályázatról is volt szó. Ezután elmentünk a munkahelyekre metróval. Egy Bacher nevezetű
étteremben fogunk dolgozni. A főnök magyar, ezért könnyebben fogunk kommunikálni. Hárman
visszaindultunk a szállásra, majd bementünk a mekibe és rendeltünk angolul. Az osztálytársam nem
igen tud németül és angolul se, ezért csak makogott, majd megszólalt magyarul a férfi aki felvette a
rendelésünket. Számomra ez vicces szituáció volt. Ezután visszajöttünk a szállásra és pihentünk.
2017.11.14. kedd
Fél 8-kor felébredtünk, majd elkezdtünk készülődni a munkahelyre. 9 órakor elindultunk, mert 10-re
kellett odaérnünk. Busszal elmentünk a metró állomásig, majd metróval utaztunk. Fél 10-kor már ott
is voltunk a munkahelyünkön. Megbeszéltük azt, hogy mikorra kell odaérnünk, majd beszéltünk az
ottani szabályokról is. Bacher nevezetű étteremben dolgozunk, ahol főként koreai csoportok
fordulnak meg. Legtöbben nem tudnak se angolul se németül, csak koreaiul, de nagyon kedvesek és
aranyosak. 3 óra körül megebédeltünk. Ezután felsöpörtünk és elrendeztük a dolgokat. 5 órakor
végeztünk, átöltöztünk és elindultunk vissza a szállásra.
2017.11.15. szerda
Elindultunk reggel 8-kor, mert 9-re kellett odaérnünk a munkahelyünkre. Kezdésként felsöpörtünk,
majd felmostunk. Ezután már csak vártuk az 5 csoportot, melyből 4 koreai és 1 japán volt. 11:40-től
kezdtek el jönni a csoportok. Megjöttek a koreaiak. Egy fiatalabb koreai fiú odajött hozzám,
megkérdezte a nevem, majd megkérdezte, hogy szabad-e egy közös képet csinálni. Mondtam, hogy
persze és csináltunk egy képet. Utána beszélgettünk még egy kis időt, aztán ők elindultak.
Összességében egy jó napot zártunk le. Az angol nyelvet is tudtam gyakorolni, aminek nagyon
örültem.
2017.11.16. csütörtök
Szokás szerint reggel elindultunk munkába. Kezd egyre hidegebb lenni itt Bécsben sajnos, ezért
reggelente nagyon szoktunk fázni. Szokásos napunk volt és nem történt semmi új velünk. 4 órakor
végeztünk a munkával, majd 5 óra körül visszaértünk a szállásra.
2017.11.17. péntek
8 órakor elindultunk a munkahelyünkre. Metróval mentünk. Szintén egy szokásos napunk volt. 5
csoport volt, akik jöttek ebédelni. Munka után elmentünk a Mariahilferstraßera vásárolni az egyik
osztálytársammal és 2 tanárral. 7 óra körül haza értünk és lepihentünk, mert nagyon fáradtak
voltunk.
2017.11.18. szombat
Ma szintén mentünk dolgozni, mert a hétfő szabad napnak számított. 9-től 16 óráig dolgoztunk.
Voltak koreai, japán, illetve francia csoportok. 5-en dolgoztunk, mint pincérek. Haza értünk, nagyon

fáradtak voltunk. Este elmentünk a vidámparkba, ahol felültünk az óriáskerékre. Gyönyörű volt a
kilátás.
2017.11.19. vasárnap
Délig aludtunk, majd 1 órakor elindultunk a Hadtörténeti Múzeumba. Egész délután ott voltunk. Haza
értünk, majd elmentünk dönerezni. Megettük és elindultunk haza. Este még beszélgettünk kicsit,
majd elmentünk aludni.
2017.11.20. hétfő
Szokásos időpontban elmentünk dolgozni. Egész jó nap volt és csak 3 koreai csoport jött hozzánk
ebédelni. Fél órával korábban elengedtek minket, így már negyed 5-kor itt voltunk a szálláson.
Fáradtak voltunk, így lefeküdtünk aludni.
2017.11.21. kedd
Eléggé fáradtan keltünk fel ma reggel. Álmosító volt az idő is. Odaértünk a munkahelyünkre,
megittunk egy teát. Ezután felsöpörtünk, majd elkezdtünk teríteni. Vártuk az első csoportot, akik
12:00-kor jöttek. Ma csak 4 csoport volt. 2 óra körül mindegyik csoport elment. Lerámoltunk, majd
felsöpörtünk. Ezután megebédeltünk, utána elindultunk vissza a szállásra. Haza értünk és rögtön
lepihentünk.
2017.11.22. szerda
Reggel 9-re mentünk dolgozni. Ma 4 koreai csoport ebédelt nálunk. Hamar végeztünk, majd felsöpörtünk és
eltöröltük a tányérokat, illetve az evőeszközöket is. Megebédeltünk és elindultunk a szállásra. Ma érkezett 2
új tanár, akik leváltották azokat a tanárokat, akikkel jöttünk. Tartottunk egy rövid megbeszélést, majd
elmentünk a karácsonyi vásárokba. Nagyon gyönyörű volt minden! Ezután haza jöttünk és
megvacsoráztunk.

2017.11.23. csütörtök
Ma estére mentünk dolgozni, ezért 10 órakor keltünk fel. 4 órára mentünk dolgozni és este 10-ig
voltunk ott. 3 csoport volt. Voltak koreaiak, japánok és görögök. A japánok kimonóban voltak és
csináltunk velük képeket. Nagyon aranyosak, kedvesek voltak. A görögök 41-en voltak ráadásul
diákok, így nagyon hangosak voltak. Levest, főételt és desszertet is ettek. Megették a Sacher tortát és
lerámoltunk, majd elindultunk haza.
2017.11.24 péntek
Ma szintén reggelre mentünk a szokásos időpontban. Reggel majdnem lekéstük a buszt, de nem is
lett volna nagy gond, hiszen 5 percenként jár a busz és a villamos is. 3 órakor végeztünk és
elindultunk haza. Nagyon fáradtak voltunk, ezért amikor haza értünk egyből lefeküdtünk pihenni.
2017.11.25 szombat
Felkeltünk délben és az az ötletünk támadt, hogy menjünk el a Mariahilferre vásárolni. Elmentünk és
vettünk pár dolgot. Nagyon jól éreztük magunkat. Haza fele felmentünk a Stephansplatzra megnézni
a karácsonyi vásárt. Haza értünk és nagyon vártuk már, hogy hozzák a vacsorát, azonban amikor
meghozták a vacsorát, akkor nagy csalódás ért minket. Például a mennyiségével és a minőségével
volt a legnagyobb gond.
2017.11.26. vasárnap
Felkeltünk reggel 10-kor és elindultunk a Schönbrunni kastélyba. Gyönyörű volt a kastély, be is
mentünk és megnéztünk 24 szobát. Vettünk az ajándékboltban 2 Mozart golyó csomagot, illetve
képeslapokat.

2017.11.27. hétfő
Reggel 9-re mentünk dolgozni. Felsöpörtünk, felmostunk, majd megterítettünk. 4 csoport volt ma.
Mindegyik csoport koreai volt. Munka után elmentünk vásárolni a Mariahilfer Straße-ra. Bershka-ba,
New Yorker-be, illetve a Deichmann-ba mentünk be. Fél hatra haza értünk és lepihentünk.
2017. 11. 28. kedd
Ma nem kellett mennI dolgozni, ezért 10 óráig tudtam aludni. Elmentünk a Stephansplatzra, mivel volt egy
kis szabadidőnk. Haza fele bementünk a mekibe, mert nagyon rossz a szálláson az étel. Ezután haza
jöttünk és lepihentünk. Egész jól kipihentük magunkat. Este fele elmentük pár ismerősömmel az egyik
társunk elé, mert ő este 9-ig dolgozik. Kiderült, hogy maradnia kell még 1 órát, ezért elmentünk a mekibe.
10-kor végzett és elindultunk haza. Fél órán belül már haza is értünk.
2017. 11. 29. szerda
Szokás szerint 9-re mentünk dolgozni. 4 csoport volt ma, de ebből az egyik csoport csak 2 fős volt és ők
osztrákok voltak. Nagyon aranyosak voltak! Odajött hozzánk 2 koreai vendég, hogy szabad-e egy közös
képet csinálni. Egész korán végeztünk mindennel. Fél 3-kor már ebédeltünk is. Ezután elmentünk a
Stephansplatzra, pénzt felvenni, majd haza jöttünk és lepihentünk. Este fele felmentünk a többi társunkhoz
palacsintázni. Nagyon finom volt.

2017. 11. 30. csütörtök
9-re mentünk dolgozni és ez volt az utolsó napunk, hogy mennünk kellett dolgozni. 3 csoport volt csak, de
ebből 2 késett is, mert az autópályán baleset volt. Fél 3-kor megebédeltünk, majd elköszöntünk a
munkatársaktól és elindultunk haza. Útközben megálltunk egy-két boltban körülnézni. Ezután haza mentünk
és lepihentünk. Az étel ma is szintén rossz volt, de elmentünk a Mc Donald’s-ba enni.

2017. 12. 01. péntek
9-re mentünk dolgozni és ez volt az utolsó napumk, hogy mennünk kellett dolgozni. 3 csoport volt csak, de
ebből 2 késett is, mert az autópályán baleset volt. Fél 3-kor megebédeltünk, majd elköszöntünk a
munkatársaktól és elindultunk haza. Útközben megálltunk egy-két boltban körülnézni. Ezután haza mentünk
és lepihentünk. Az étel ma is szintén rossz volt, de elmentünk a Mcdonaldsba enni.

2017. 12. 02. szombat
Reggel gyorsan kitakarítottunk, beszálltunk a buszba és elindultunk Magyarország felé.

Balogh Mária
2017.11.12. vasárnap
Dombóvárról 11 órakor indultunk, aztán este 6-ra értünk a szállásra. Nagyon tetszett mindenkinek a
szállás. Kipakolással töltötök az este többi részét.
2017.11.13. hétfő
Fél 10-kor részt vettünk az eligazításon ahol elmondtak, mi fog ránk várni ez elkövetkezendő 3
hétben. Azután délben elkísértek minket a gyakorlati helyre ahol megismerkedtünk a tutorral, aki
elmondta, hogy fog ki nézni egy napunk, és bemutatták a munkahelyet.
2017.11.14. kedd
Ma reggel 8 kellet menünk a munkahelyünkre a Dobos Bistroba. Elkezdtük a betanulást nagyon
kedvesek a felszolgáló társaink. Pultosként folytattam tovább a napot. A főnökünknek érdekes a
stílusa és picit nyers is, de a nap végén megdicsért azért minket. A munkaidőm 4 órakor járt le.
2017.11.15. szerda
Ma fél hétre kellet menünk a nagytakarítás miatt. A takarítás során székeket és asztalokat gondosan
elmostuk majd a helyükre pakoltuk. Azután a kávéfőzést s az igazán jó bácsi kávé készítés módját

magyarázta el a főnök úr. A nap további részében pultos voltam italokat adtam ki és kávét és salátát
ás a levest.
2017.11.16. csütörtök
Ma 8-ra mentünk a munkahelyünkre a Dobos Bistroba. A főnők úr elküldőt minket bevásárolni. 2
helyre is. Utána a só borsszórókat takarítottuk ki és töltöttük újra. majd pultosként folytattam tovább
a napot. Ma hamarabb haza értünk, mert szombaton be kell menni pár órára pakolni.
2017.11.17. péntek
10-től voltunk 3 ig. Pultos voltam, kávét és italokat készítettem el. Közben készültünk elő a szombati
napra. Majd nagytakarítást végeztünk mivel hétvégén nem vagyunk nyitva. Mindent felcímkézve
elcsomagoltunk és lefertőtlenítettünk. majd haza utaztunk a munka után.
2017.11.18. szombat
14:00-ra kellet be menni pogácsát sütöttünk ki és az édes süteményeket csomagoltuk át és rendeztük
el egy dobozba újra. Majd a Pázmány egyetemre mentünk villamossal hogy ki szállítsuk őket. 5-ig
voltunk munkába, azután haza utaztunk.
2017.11.19. vasárnap
Kulturális programon vettünk részt. Délben indultunk a Hadtörténeti Múzeumba és utána elmentünk
enni együtt. Nagyon érdekes volt a múzeum.
2017.11.20. hétfő
Ma 11 re kellet menünk és fél 4 ig. voltunk. Ma kint voltam az étterem részén és felszolgáló voltam. A
Rendelést még nem vehetjük fel, de az ételt és italt ki vihetjük, illetve a tányérokat leszedhetjük és az
asztalokat rendbe rakhatjuk.
2017.11.21. kedd
Takarítással kezdtük a napot. Majd az evőeszközöket ecetes vízben átmostuk az összesest. Majd
felszolgáló voltam a készételt és italokat vittem ki. 4 órakor étterem záras után végeztünk.
2017.11.22. szerda
10 re kellet bemennünk . Az étterem mexikói hangulatú lesz ezért átalakítás lesz és emellet azért
napközben ugyanúgy megy az étterem. Pincérként dolgozunk a héten ugyanúgy ma is volt 50 fős
gyerek csoportunk . Utána lerámoltunk és elengedtek minket.
2017.11.23. csütörtök
Ma is 10 re kellet menünk a konyhában és az étterem részen dolgoztunk ma is. Kevés vendég volt ma
ezért nagyon könnyű napunk volt. Megbeszélés volt az étteremben takarítás után hazajöhettünk.
Este megnéztünk a tanárnőkkel egy karácsonyi vásárt utána hazajöttünk és pihentünk.

2017. 11. 24. Péntek
10 re mentünk reggel, takarítással kezdtük majd a konyhában segítettünk a szakácsunknak. Menta
szószt készítetem és halat paníroztam. Aztán el kezdtek szálingózni a vendégek, italt és kávét
készítettem és az ételeket hordtam ki, illetve újra terítettem az asztalokat majd elpakoltunk mindent
és munkaidő után haza mehettem.
2017. 11.25. szombat

Ma nem volt kötelező program ezért reggel 8- kor elindultunk egy közeli bevásárló központba. A
délelőttünket ott töltöttük majd délután a Praterba mentünk le koncertet meghallgatni és a
vidámparkba is bementünk pár dologra fel is ültünk.
2017. 11.26. vasárnap
Délben indultunk a kötelező programra a Schönbrunni kastélyba és 24 szobát megnéztünk belőle,
nagyon szép és érdekes volt. Utána indultunk a Természet tudományi múzeumba hatalmas a kiállítás
de érdekes .Azután lehetett menni karácsonyi vásárba.
2017. 11.27. hétfő
Ma 9 re kellet menni dolgozni. Reggel az ital és száraz áru raktárait kellet volna átpakolni, de sajnos
nem végeztünk vele. Ezért holnap kell folytatnunk. Délben fel kellet mennem és egyedül vittem ki az
ételeket és italokat. Miután megjött a két gyerek csoport is rendet raktunk és fél 4 kor haza
engedtek minket.

2017. 11. 28. kedd
Ma reggel 9-re mentünk. A nagy raktárban befejeztük a pakolást, de kiderült hogy most vissza kell
pakolnunk holnap. Italt és ételt szolgáltam fel. Majd zárás után kitakarítottunk és hazaengedtek
minket a munkaidő után.
2017.11. 29. szerda
Reggel mikor beértem a munkahelyre, akkor megkaptam a bevásárló listát és elmentem bevásárolni
a közeli boltba. Azután be kellet állnom mosogatni, amíg a mosogatósunk távol volt. Utána pakoltunk
picit a raktárban, majd ételt és italt szolgáltam fel. Lerámoltam és takarítottam.

2017. 11. 30. csütörtök
Raktárt pakoltunk reggel, aztán mikor jöttek a vendégek, akkor felmentem és egyedül vittem ki
ételeket és italokat. Fogadtam a gyerekcsoportot, megebédeltettem a gyerekeket és utána nekiálltam kitakarítani. Majd 5 órakor elbúcsúztunk a munkahelyen mindenkitől és meghallgattam az
értékelését a főnöknek, megkaptam a papíromat és a pénteki napot szabadnak.

2017. 12.01. péntek
Ma reggel elmentünk egy futószalagos kínai étteremben nagyon finom és nagyon különleges ételeket
kóstoltuk meg. Aztán vissza értünk a szállásra megvártuk a Pétert és közösen értékeltük és
átbeszéltek ezt a 3 hetet.
2017. 12.02.szombat
Reggel felkeltünk össze pakoltunk és kitakaritotuk a szobát rendet raktunk felmostunk.

Bogdán Sándor
2017.11.12. vasárnap
Féltizenegykor elindultunk Dombóvárról ki Bécsbe nagyon hosszú és érdekes utazás volt. Sok új
helyet láttam és csodáltam. Mikor elhagytuk a magyarországi határt nagyon örültem, mert most

vagyok kinn először külföldön mióta eszemet tudom. Négy után megérkeztünk és a szálláson
kipakoltunk nagyon tetszik idáig ez a hely, este elmentünk sétálni, voltunk a Práterben, nagyon
csodálatos hely.
2017.11.13. hétfő
Délelőtt megbeszélésen vettem rész, ahol tájékoztattak a pályázatról, illetve a munkahelyről. Ezután
kaptunk egy mappát, ami ehhez kapcsolódó papírokat tartalmazott. Ezt követően megnéztük a
munkahelyet. A Mercur Hotel nagyon tetszett, csak picit féltem, mert a konyhán nincsenek
magyarok.
2017.11.14. kedd
Ma voltam megnézni az új munkahelyemet, ami egy 4 csillagos hotel nagyon szép hely csak kicsit
izgulok, mert a konyhán csak én és az egyik osztálytársam beszélünk magyarul. Holnap kezdek,
remélem minden zökkenőmentes lesz és nagyon sok mindent fogok majd tanulni.
2017.11.15. szerda
Ma volt az 1. munkanapom, picit kényelmetlenül éreztem magam, hogy nem értem mikor hozzám
beszélnek, de ettől függetlenül nem volt olyan rossz. Segítettem előkészíteni az élelmiszereket
másnapra meg takarítani. Miután végeztem, visszajöttem a szállásra megfürödtem, ettem majd
kimentünk Tibi bával a lányok elé.
2017.11.16. csütörtök
Ma volt a 2. munkanapom, a tegnapihoz képest sokkal jobban éreztem magam ott. Sok mindent
segítettem a szakácsoknak az ételek elkészítésében. Délután jött egy pár Indiai, nagyon jó fejek voltak
sokat segítettek és nagyon sokat nevettünk együtt, az egyik tudott egy pár szót Magyarul. Nagyon
sokat röhögtem azon, amiket mondott.
2017.11.17. péntek
Ma a munkahelyen ismét sokat segítettünk az élelmiszerek előkészítésében. Takarítottuk a konyhát.
A szakácsok egész jó fejek voltak, minden oké volt. Öt óra fele hazaértem, megfürödtem, ettem és
pihentem.
2017.11.18. szombat
Ma voltunk a Csokoládégyárban, nagyon érdekes volt. Sok mindent meglehetett kóstolni, és
kipróbálni, nagyon élveztem. Estefele hazaértünk és 7 órakor elmentünk a Práterhez a vidámparkba.
Sok fantasztikus extrém dolgot próbáltunk ki, de a lányok többsége maradt inkább az óriáskeréknél.
Nagyon jól éreztem magam.
2017.11.19. vasárnap
Délután elmentünk a Hadtörténeti Múzeumba, nagyon sok hadi fegyvert láttunk és sok érdekes
dolgot, amit pl. a 19. században használtak, nagyon tetszett. Este elmentünk kajálni, Dönertálat
ettünk, finom volt, de a rizs nekem nem igazán ízlett.
2017.11.20. hétfő
Ma dolgozni voltam, hát elég érdekesen indult ez a nap. Ebben főszerepet játszott, hogy sin építés
volt ezért más útvonalon kellett menjünk. Kicsit késve, de odataláltunk a Hotelhez. Csináltam
gyümölcssalátát és segítettem a zöldségek vágásában, hámozásában.
2017.11.21. kedd
Dolgozni voltam. Gyümölcsöket, zöldségeket hámoztam. Előkészítettük az étel alapanyagait
másnapra.

2017.11.22. szerda
Reggel elmentem dolgozni, segítettem az ételek előkészítésében, csináltunk paprikás csirkét
gyümisalit. Délután hazajöttem és mire megérkeztem itt voltak a tanárnők a csere miatt. Este
unoztunk majd lefeküdtünk pihenni.
2017.11.23. csütörtök
Reggel dolgozni mentem, takarítottuk a konyhát, szalonnát,sajtot tepsire rakosgattuk. Segítettünk az
ételek elkészítésében, tálalásában. Mikor lejárt a munkaidőm hazajöttünk, aludtam egyet majd
elmentünk sétálni.
2017.11.24. péntek
Reggel elmentem dolgozni, zöldségeket és gyümölcsöket hámoztam és daraboltam. Megebédeltem,
majd lassan elmentem haza. Pihentem, ettem, kávéztam,majd este sétáltam és kimentem a
barátnőm elé a munkahelyére. Hazamentünk, megfürödtünk és pihentünk.
2017.11. 25.szombat
Ma egy kis lazulós napot tartottam, pihentem, ettem, fürödtem, sétáltam, feküdtem itthon. Este
elmentünk a tanárokkal a Práterhez, sok mindenre felültünk. Jól éreztem magam.
2017. 11.26. vasárnap
Ma voltunk a Schönbrunni kastélyban,nagyon jól éreztem magam. Sok szép és érdekes dolgot
láttam. Sisi hercegnő dolgait láttam. Nagyon nagy és szép hely. Előtte volt egy karácsonyi vásár, ott
körülnéztünk. Ezután voltunk a Természet tudományi múzeumban. Nagyon érdekes hely, sok infó
van a Földről, az állatokról és az evolúcióról.
2017. 11. 27. hétfő
Ma dolgoztam, segítettem az ételek elkészítésében, a zöldségek hámozásában, vágásában, gyümisalit
csináltam, konyhát takarítottam. Kicsit elfáradtam, hazajöttem, megfürödtem, kimentem a barátnőm
elé, majd itthon lefeküdtem aludni.
2017.11. 28. kedd
Ma dolgoztam, szokásosat csináltam picit besegítettem a mosogatónak, sonkatálakat csináltam.
Hazamentem meló után,és a tanárok elvittek minket egy múzeumba, ami a Madame Tussauds néven
van. Nagyon élveztem.
2017. 11.29. szerda
Ma dolgoztam, sajttálat csináltam, gyümisalit, sonkatálat és töltött tésztát. Segítettem konyhát
takarítani. Meló után hazajöttem és pihentem. Este kimentem a barátnőm elé, elmentem Mekibe
,majd hazajöttem és lepihentem.
2017.11. 30. csütörtök
Ma dolgoztam szokásosat csináltam. Takarítottam, segítettem az ételek előkészítésében, tálalásában.
Meló után hazajöttem, aludtam egyet, felkeltem. Este megfürödtem, ettem majd lefeküdtem aludni.
2017. 12. 01. péntek
Ma délig dolgoztam utolsó napom volt. Elbúcsúztam a munkahelyen, leadtam a kulcsot, a kártyát,
volt délután egy megbeszélés. Hazajöttem és elkezdtünk összepakolni a hazaútra. Ettem, fürödtem,
majd lefeküdtem aludni.
.
2017. 12. 02.szombat

Délelőtt elindultunk haza Magyarországra. Már kicsit vártam a honvágy miatt, de ezt leszámítva
nagyon jól éreztem magam Bécsben. Sok élménnyel dúsítottam az életem, sok új dolgot láttam, sok
mindent tanultam, és sokféle emberrel találkoztam.

Boros Kitti
2017.11.12. vasárnap
Kis késéssel elindultunk a csoporttal Bécsbe fél 11 körül. Kicsit fárasztó, de érdekes is volt az út. Sok
új dolgot láttam. Miután megérkeztünk a szállásra kipakoltunk. Nagyon tetszik a szállás. Később
elmentünk sétálni. A Práter vidámparkot is megnéztük, nagyon érdekes volt. Mikor visszaértünk
pizzát vacsoráztunk, megfürödtünk és lefeküdtünk pihenni.
2017.11.13. hétfő
Ma reggel egy hosszú tájékoztatás után megkaptuk a bérletünket és elindultunk megnézni a
gyakorlati helyeinket. Voltunk a Schönbrunn-i kastélynál is. Nagyon szép volt. A munkahelyemmel
szerintem nem lesz gond, kedvesek a munkatársak eddig.
2017.11.14. kedd
Ma délben kezdtem a gyakorlatot. Nagyon kedvesen voltak velem a munkatársaim. Sok új dolgot
tanultam. Remélem, hogy a többi napom is ilyen érdekesen és jól fog telni.
2017.11.15. szerda
Ma is délben kezdtem. Ma több vendég volt, mint tegnap. Ez a nap is jó volt. Oda és vissza is egyedül
utaztam. Hazaértem elmosogattam beszélgettem a többiekkel, ettem, fürödtem és lefeküdtem.
2017.11.16. csütörtök
Ma pultos voltam a gyakorlaton. Sok új italt csináltam, csapoltam sört, kávékat készítettem. Délután
összetakarítottunk és hazajöttem.
2017.11.17. péntek
Ma nem voltak olyan sokan az étteremben. Letörölgettem a polcokat, takarítottam.
2017.11.18. szombat
Délelőtt voltam a Csoki Múzeumba. Tetszett, hogy lehetett kóstolni, mert nagyon szeretem a
csokoládét. Ma kicsit többen voltak az étteremben. Volt sok magyar vendég is ma. Takarítottam,
felszolgáltam az ételeket mikor végeztem hazamentem és pihentem.
2017.11.19. vasárnap
Elmentünk a Hadtörténeti Múzeumba, sok hadi fegyvert láttunk és érdekes dolgot. Este elmentünk
kajálni, Dönertálat ettünk, finom volt.
2017.11.20. hétfő
Ma nagyon kevesen voltak az étteremben, úgyhogy takarítottunk.
2017.11.21. kedd
Ma mentorommal dolgoztam együtt. Délután 5-re mentem dolgozni kilencig. Takarítottunk először
amíg kevés vendég volt. A mentorom felvette a rendeléseket és utána már én csináltam az
asztalokat.
2017.11.22. szerda

Ma megérkeztek a tanárnők is. Én csak este találkoztam velük, mert délre mentem dolgozni és 5-kor
értem haza. Gyakorlaton ma nagyon kevesen voltak az étteremben. Takarítottunk, kicsit átrendeztük
a díszletet stb.
2017.11.23.csütörtök
Ma délután 5-től este kilencig dolgoztam. Ilyenkor több vendég van az étteremben. Takarítottam
kávékat főztem, felszolgáltam az ételeket.
2017. 11.24. péntek
Ma délben kezdtem dolgozni. Volt egy magyar csoport is ma ebédelni az étteremben. Miután
elmentek nem voltak már sokan. Utána takarítottunk,felmostam, mosogattam .
2017.11. 25.szombat
Ma nem dolgoztam. Pihentem. Este elmentünk a Práterhez.
2017. 11.26. vasárnap
Ma délben indultunk a csoporttal a Schönnbrunn-i Kastélyt megnézni belülről. Nagyon szép volt.
Utána elmentünk a Természettudományi múzeumba. Érdekes volt.

2017. 11. 27. hétfő
Ma is délben kezdtem. Italokat készítettem,felszolgáltam,lerámoltam,takarítottam.
2017.11. 28. kedd
Ma délután mentem dolgozni. Így estefele sokkal többen voltak az étteremben, mint általában.
Kilenckor végeztem.
2017. 11.29. szerda
Mikor odaértem a munkahelyre takarítottam, mosogattam, letöröltem a polcokat. Felszolgáltam az
ételeket.5-kor végeztem.
2017.11. 30. csütörtök
Ma volt az utolsó napom. Italokat készítettem, szendvicseket csináltam, felszolgáltam, lerámoltam,
takarítottam. Mikor végeztem elköszöntem a többiektől és visszamentem a szállásra pihenni.
2017. 12. 01. péntek
Délután megbeszélést tartottunk, utána összepakoltam és pihentünk.
2017. 12. 02.szombat
Délelőtt elindultunk haza. Összességében jól éreztem magam.

Sárközi Ferenc
2017.11.12. vasárnap
Elég hamar ide értünk ebbe a csodás városba! Az utazás döccenő mentessen ment. Mindenki higgadt
és bizakodó arccal várta az élményeket! Ez motivált elsősorban. Nagyváros, szép tiszta és kicsit
bonyolult.
2017.11.13. hétfő
Ma meglátogattuk a munkahelyeket, első benyomásra kellemes volt. Hasonlít az otthoni
munkahelyemre. Az emberek többsége magyar. Rendesek és tisztelettudóak. Úgy érzem, hogy nem
lesz probléma, szimpatikus mindenki.

2017.11.14. kedd
Az első nap a munka könnyen ment. Friss energia meg minden. 100%-ig odaraktam magam. Kicsit
szégyenlős voltam, de tudtam, hogy napokkal ez oldódni fog. Mindenkinek vannak furcsa szokásai,
mindenki más, és különböző személyiség. Én a konyhán dolgozom jelenleg. Hamburgert készítettünk
ebédre.
2017.11.15. szerda
Második napom a munkahelyemen már könnyebben ment, tudtam mi hol van, és a szakácsokkal
voltam bent a konyhán segíteni, mivel nem volt sok munka a placcon. A konyhában elég könnyedén
mozogtam. Még én is meglepődtem magamon, hogy otthon érzem magam. Előkészítettem mindent,
amit kellett. A szakácsot elégedettnek találtam. Ebédre hamburgert csinált nekünk. Összepakoltunk
és mindenki ment haza.
2017.11.16. csütörtök
Fáradtan kezdődött a reggel. Ismét a konyhán voltam. Ma én főztem. Steak burgonyát és csirkemell
szeletet, amelyen volt paradicsomkarika és azon még sok sajt. Nagyon finom lett. Tálaltam és
kivittük. Az egyik munkatársunknak ma volt a születésnapja és tortát is hoztak neki, amiből mi is
részesültünk. Hamar eltelt az idő. Szinte észre sem vettem. Sok mindent megtanultam, hogy mi van
egy étterem konyhájában. Hazafele ittunk a MC donaldsban egy vanília turmixot. Délután 5 óra volt
mire hazaértem, megfürödtem és lefeküdtem. Várom a holnapot.
2017.11.17. péntek
Fáradt fejjel esten neki a munkának. Nagyjából tudtam mi hol van, szó nélkül csináltam a dolgomat.
Jól végeztem a dolgom, így a nap végén meg is dicsértek, ami természetesen nagyon jól esett. Nem
minden úgy végződik, ahogy az kezdődik. Hangulatváltozásokon megyek keresztül.
2017.11.18. szombat
Azt gondoltam, hogy aludhatok délig, mivel 3-ra mentem dolgozni. Keltettek a többiek hogy megyünk
a Csoki Múzeumba. Mindent meg lehetett kóstolni. Volt csoki szökőkút, olajos magvak és bonbonok.
Mindenki elégedetten jött ki. Mielőtt hazafele jöttünk, lehetett vásárolni az ott készült HEINDL
termékekből 10%-os kedvezménnyel. Mindenki jól érezte magát.
2017.11.19. vasárnap
Vasárnap meglátogattuk a Hadtörténeti Múzeumot. Sok látnivaló volt. Fegyvereket és páncélzatot a
19. századból. Elég későn értünk haza korgó gyomorral, ezért elmentünk enni a kedves tanárainkkal
Döner tálat. Nagyon nagy adag volt, szinte alig bírtam megenni. Hazamentünk, és mindenki
megpihent, hogy frissen kezdhesse a melót.
2017.11.20. hétfő
Egyre barátságosabb mindenki. Úgy érzem, kezdenek befogadni a kis csapatukba. Ez talán kicsit
imponál, hogy hagyják magukat, hogy kiismertessem magam. Úgy érzem jól összejöttünk dolgozni, és
mindenki egyért van. A főnökünk is olyan, mint ha nem is Ő lenne a főnök. Nekem fura hogy ennyire
normálisak. Vagy csak nekem?
2017.11.21. kedd
Sokféle ételt elkészítettünk. Ma azt tanultam, hogy nem muszály olajba dobni a bepanírozott
hússzeletet, hanem van egy gép, amit feltöltünk vajas olajjal és azzal lefújjuk. Sokkal finomabb és
nem úszik az olajban. Otthonra is kellene egy ilyen. Imádtam ma mindent. Ahogy tanítanak,
elmagyarázzák mit, miért és hogyan. Segítőkészebbek, ahogy telnek a napok.
2017.11.22. szerda

Ezen a napon nem volt nagyon pörgés a munkahelyen hiszen alig jöttek csoportok. Sokat
beszélgettünk a munkatársainkkal. Mindenki laza volt, stressz mentes napot tölthettünk el együtt.
mire visszaértünk a szállásra, már a tanárnőink fogadtak minket. Leváltották a férfi tanárainkat.
Megtörtént a tájékoztatás, mindenki mesélt mindent. 7 órakor közösen elmentünk a Rathaus-i
karácsonyi vásárba. Későn hazaértünk, mindenki lezuhanyozott és ágyba bújt!
2017.11.23. csütörtök
A munkahelyemen ma ismét sok meló volt. Halas ételeket is készítettünk. Mosogattam sokat, meg is
fájdult a derekam. Nagyon nyűgös és hosszú volt a mai nap.
2017.11.24 péntek
Ma délutánra mentem melózni. Sokkal jobban szeretek ilyenkor menni. a hét utolsó napja a
munkából, úgyhogy dolgoztam, mint a kisangyal. Bár mindig odateszem magam, mivel szeretek jó
munkát kiadnia a kezemből. Jól teljesítek, úgy érzem, semmi visszajelzést nem kaptam még,és nem is
panaszkodnak. Hasznos volt minden percem. Kitakarítottam az összes tároló szekrényt.
2017.11.25. szombat
Végre aludhattam 11-ig. Kipihenten keltem és egyből el is mentünk a boltba a szobatársammal.
Sütöttünk fasírozottat és sült burgonyát. Délután elmentünk a Práterba. Kipróbáltuk az ottani
szellemvasutat, a legdurvább a 90 méteres zuhanó spirált. Este még kártyáztunk, hajnalban aludtam
csak el.
2017.11.26. vasárnap
Megnéztük a Schönbrunni kastélyt, 26 szobát nézhettünk meg. Nekem nagyon tetszett. Tisztázódott
sok minden és sokat tanulhattunk belőle. Hazafele pedig a természettudományi múzeumban voltunk,
bár az engem nem nagyon érdekelt.
2017.11.27. hétfő
Este nem jól aludtam, ezért nem is volt kedvem semmihez. Betegnek éreztem magam.
Szakácsunknak ma elég éles megnyilvánulásai voltak, amit elég jól kezeltem. Megszoktam, hogy ezen
a helyen mindenki furcsa természetű. A főnökünk kedves, mint mindig, felajánlotta a munkát, mivel
jókat halhatott csak vissza. Sajnos még 1,5 év kell, hogy tanulmányaimat befejezzem. Addig nem
szeretnék külföldön dolgozni. Élni fogok a lehetőséggel.
Holnap nem kell mennem dolgozni, mert csak egy csoport lesz holnap. Kihasználjuk az alkalmat, és
elmegyünk várost nézni!
2017.11. 28. kedd
Ezen a napon szabadnapos voltam. Voltunk a Stephansplatzon (ez a kedvenc helyem). Felmentünk a
déli toronyba, ahonnét gyönyörű kilátás nyílott a városra. Megnéztük a Holocaust emlékművet a
Judenplatz-on. Sokat fotóztam. Láttam a Hofburgot és a régi városházát. Este kártyáztunk, nyertem.
2017. 11.29. szerda
9-re mentem dolgozni. Sült húsokat készítettem el. Káposztát szeleteltem és ízesítettem be.
Elfáradtam. Este elmentünk Mc Donald’s-ba.
2017.11. 30. csütörtök
Ma standoltam. Elég hideg volt a hűtőházban. Nehezen viseltem a mai napot. Munka végén a
mentoromtól kaptam egy bonbont és egy mini martinit. Nagyon kedvesek voltak, örültem hogy
megismerhettem őket.
2017. 12. 01. péntek

Szabadnapos vagyok. Egész nap a városban voltam, megvettem az ajándékokat. Délután találkozó
volt a Péterrel, utána összecsomagoltam, rendet raktam magam után.
2017. 12. 02.szombat
Délelőtt elindultunk haza. Összességében jól éreztem magam. Meghívást kaptam a munkahelyre. Ha
van kedvem jöhetek bármikor dolgozni.

Bubori Boglárka
2017.11.12. vasárnap
Délelőtt indultunk el, kb. 5 óra alatt értünk ide. Utazás közben megálltunk párszor pihenni. Miután
ide értünk körbe néztünk a szobában és minden nagyon tetszett. Ezután kipakoltunk,
berendezkedtünk. Este elmentünk sétálni, s közben megláttuk az óriáskereket, amihez oda is
mentünk megnézni. Aztán Vikivel észrevettük a dodzsemet és mentünk egy kört és nagyon jó volt.
Közben élő adásban voltunk facebook-on. Utána még körül néztünk még kicsit és vissza mentünk a
szállásra piheni.
2017.11.13. hétfő
Reggel 9 fele keltünk fel, utána rögtön mentünk egy megbeszélésre a Lengyel diákokkal együtt,
amiben tájékoztattak minket a munkahely szabályairól és az Erasmusról. A végén papírokat
töltöttünk ki aztán elindultunk a munkahelyeket megnézni. Sokat kellet metrózni meg buszozni, de
megérte, mert közben sok látni való volt. Elmentünk az első 2 munkahelyre utána várnunk kellet
kicsit a Péter bácsira, amíg a lengyel diákokkal foglalkozott, így amíg vártunk megnéztünk a
schönbrunni kastélyt, ami nagyon szép volt. Utána mentünk a munkahelyemre ahol megbeszéltük a
dolgokat aztán eljöttünk vissza a szállásra pihenni.
2017.11.14. kedd
11-re kellett mennem dolgozni, így 9-kor keltem fel. Felöltöztem összepakoltam a cuccom és
elindultam Tibi bácsival 10 órakor a Pepébe. Gyorsan oda értünk egy fél óra alatt, így várhattunk
kicsit, de nem baj, mert addig sétáltunk, körbenéztünk arra fele. Ezután visszamentünk és bementem
ahol megmutatták hol tudok átöltözni. Bementem a konyhára, beszélgetünk kicsit, megismertük
egymást, aztán megcsináltam a szendvicseket, amiket mi kapunk ebédre. Utána megnéztem, hogy
kell pizzát csinálni, és később mikor úgy éreztem én is csináltam párat, meg csináltam magamnak
spagettit utána pedig a főnök asszonynak csináltam csirke salátát. Közben takarítottam, segítetem a
Robinak meg a Lacinak. 4-kor végeztem, elindultam haza simán haza tudtam jönni egyedül.
2017.11.15. szerda
Reggel felkeltem felöltöztem, megittam a kávém, takarítottam aztán pihentem és fél 5 körül
elindultam dolgozni szokásosan megcsináltam a szendvicseket, aztán mosogattam kicsit, lassan
végeztem, aztán Tibi bácsi jött elém és haza jöttünk.
2017.11.16. csütörtök
Szokásosan felkeltem elmentem dolgozni megcsináltam a szendvicseket, segítettem, aztán eljöttünk
haza.
2017.11.17. péntek
Felkeltem elmentem dolgozni megcsináltam a dolgom aztán eljöttem haza.
2017.11.18. szombat
Szombat ugyan így este 5-re mentem dolgozni mivel szombaton nagyobb forgalom van, mint hétfőn
ezért hétfő helyet szombaton megyek be. Ugyan úgy mentek a dolgok, csak most több szendvicset

kellet csinálnom, mert jött új csoport. Segítettem pizzát is csinálni és még itthonra magamnak is
csináltam vacsorára.
2017.11.19. vasárnap
Vasárnap felkeltünk reggel, majd délután elmentünk megnézni a Hadtörténeti Múzeumot. Nagyon
érdekes volt, csak az volt a baj hogy minden németül volt, de a Hegyi tanár úr fordította.
2017.11.20. hétfő
Ma nem mentem dolgozni. Itthon voltam, takarítottam, mostam, főztem, aztán pihentem.
2017.11.21. kedd
Délelőtt felkeltem, takarítottam, utána pihentem, aztán elmentem dolgozni. Megcsináltam a 100 db
szendvicset, utána mosogattam, aztán szétválogattam a csoportoknak a kaját és végeztem is. Haza
jöttem és pihentem.
2017.11.22. szerda
Reggel felkeltem, szokásosan takarítottam stb. aztán este elmentem dolgozni, megcsináltam a
szenyokat és lunch boxokat, utána még segítettem kicsit és végeztem is.
2017. 11. 23. csütörtök
Este elmentem dolgozni, most szeletelnem kellet jó sokat. Miután leszeltem mindent felmentem és
csináltam magamnak spagettit. Megettem utána még mosogattam aztán jöttem haza.
2017. 11. 24. péntek
Pénteken mindig sokan szoktak lenni mert jön a hétvége így sokat segítettem pl. pizzát csinálni,
salátákat csinálni,desszerteket tálalni stb. és így gyorsan el is ment az idő.
2017.11. 25. szombat
Szombat is egy olyan nap mikor nagy a forgalom, szóval olyan mint a péntek hogy sokan vannak és
sok a munka. Ekkor is segítettem mindenben: tálalni, pizzát csinálni stb.
2017. 11.26. vasárnap
Felkeltünk dél előtt aztán elindultunk a programra a Schönbrunni kastélyba látogatunk el. Nagyon
szép volt és érdekes, csak kár hogy rövid volt a körbe vezetés.
2017. 11. 27. hétfő
Ezen a hétfőn kellet ugyan úgy mennem dolgozni mert ugye pénteken nem kell menni így be kellet
pótoljam. A hétfő viszont már annyira nem mozgalmas mint a hétvége így szinte csak takarítottunk.
2017.11. 28. kedd
Még a kedd is nagyon a hét elején van szóval nem sokan voltak. Így szokásosan takarítottunk meg
dagasztottunk tésztát a pizzának, amit utána ki kellet méregetni és megformálni.
2017. 11.29. szerda
Hát szerdán sok mindent segítettem. Már tudtam hogy kell pizzát csinálni, a különféle salátákat
egyedül meg tudtam csinálni meg a desszertek kitálalását is.
2017.11. 30. csütörtök
Az utolsó napunk. Hát ősszintén ha lehetne akkor haza se mennék nagyon jól éreztem magam. Rossz
lesz hogy hozzá szoktam mindenhez és haza kell menni. De sebaj legalább van egy cél amiért tudok
küzdeni.
2017. 12. 01. péntek
Ma pihenő nap van. Mivel holnap megyünk így ma szabad napunk van hogy össze tudjunk pakolni.
2017. 12. 02.szombat

Dél előtt indultunk el haza sajnos. Nem volt semmi baj az út során. Összeségében nagyon tetszet ez
három hét ahogy mondtam ha lehetne haza se mennék de sajnos muszaj voltt.

Dana Péter
2017.11.12. vasárnap
11-kor indultunk Dombóvárról. Izgalmas út során megérkeztünk Bécsbe. 4 órakor elfoglaltuk a
szállásunkat, kipakoltunk, elmentünk körbe néztünk a környéken, mire visszaértünk megérkezett a
pizza, amit közösen elfogyasztottunk.
2017.11.13. hétfő
A mai napon 9:30-kor találkoztunk Austraining munkatársaival, akik tájékoztattak, mi fog ránk várni a
következő három héten. Utána elkísért a munkahelyeinkre, ahol bemutattak a Tutornak, aki ezután
bemutatta munkaterületet, ezután visszajöttünk a szállásra.
2017.11.14. kedd
Reggel 5:10-kor keltünk fel utána villamossal elmentünk a munkahelyünkre, megkaptuk az
öltözőszekrényeink kulcsát átöltöztünk, majd megkezdtük a munkát. Reggeliztetéssel kezdünk fő
feladat lerámolás újra terítés, mikor végeztünk a reggelivel megterítettünk ebédre, majd
ebédeltettünk, utána rendet raktunk az étteremben majd törölgettünk, rendet raktunk, elpakoltunk.
3 kor végeztünk a munkával.
2017.11.15. szerda
Fél hatra mentünk ma munkába. Ismét a reggeliztetéssel kezdtünk, munkavégzés általánosan
lerámolás, újraterítés, büfé feltöltése …., mikor végeztünk lepucoltunk mindent, megterítettünk
ebédhez, eltörölgettünk majd ebédeltettünk, ezután felterítettünk majd ebédeltünk , rendbe raktuk a
back officet, és végeztünk.
2017.11.16. csütörtök
Reggel felkeltünk elmentünk a munkahelyre, reggel mikor beértünk megismerkedtünk az számunkra
új munkatársainkkal, kiosztották a mai feladatokat, megkezdtük a reggeliztetést, mikor végeztünk
rendbe raktuk az éttermet megterítettünk ebédre, majd eltörölgettünk, ebédeltünk, feltöltöttük a
bárt, majd ebédeltettünk, rendet raktunk és jöttünk haza.
2017.11.17. péntek
Ez a hét utolsó munka napja, reggel elmentünk munkába, szokás szerint 6-ra ott kellet lenni.
Előpakoltuk amit kellett, majd 6:30-kor kezdtük a reggeliztetést. Nagyon sokan jöttek. Amikor
végeztünk a reggelivel előpakoltunk ebédhez, utána letakarítottunk, mindent elpakoltunk és jöttünk
haza.
2017.11.18. szombat
Kulturális programon vettünk részt, ellátogattunk a csoki gyárba. Nagyon érdekes volt és nagyon
tetszett. Rengeteg csokit kóstolhattunk és kaptunk kedvezményt a csoki gyár boltjában. Utána haza
utaztunk és a nap többi részét pihenéssel töltöttük.
2017.11.19. vasárnap
Ismét kulturális programon vettünk részt, a Hadtörténeti Múzeumot látogattuk meg. Nagyon érdekes
volt, rengeteg újdonságot tudtam meg. Több mint 4 órát töltöttünk a múzeumban. Hazafele utaztunk
és együtt elmentünk vacsizni és dönert ettünk.

2017.11.20. hétfő
Hétfő reggel kicsit kalandosan indult , a villamosunk vonalán felújítás van jelenleg, így előbb álltunk
meg valahol így 3 km-t kellet gyalogolnunk a munka helyünkre, de sikeresen beértünk . Nagyon
sokan voltak ma reggel, így kicsit elhúzódott a reggeliztetés, utána gyors felkészültünk ebédre. Egy 80
fős csoport érkezett. Mikor végeztünk, rendbe raktunk mindent és eljöttünk a szállásra.
2017.11.21. kedd
Reggel a szokásos időpontban indultunk a munkahelyre. Új útvonalon mentünk. Nagyon sokan
voltak. A mai napon is csak hárman vittük az egész platzot. A rendrakás és törölgetés után haza
indultunk.
2017.11.22. szerda
Fél hatra mentünk ma munkába. Ismét a reggeliztetéssel kezdtünk, munkavégzés általánosan
lerámolás, újraterítés, büfé feltöltése …. Mikor végeztünk, lepucoltunk mindent , meg terítettünk
ebédhez, eltörölgettünk, majd ebédeltettünk, ezután felterítettünk vacsorára , rendbe raktuk a back
officet ,és végeztünk .Este elmentünk karácsonyi vásárba.
2017.11.23.Csütörtök
Ma reggel szokás szerint 6-ra kellet menni, reggel busszal, majd metróztunk, Dáviddal ketten vittük a
placcot , megdicsérték a munkánkat ,reggeliztettünk, ebédeltettünk ,majd közös ebéd a kollégákkal,
rendet raktunk és eljöttünk haza.

2017. 11. 24. Péntek
Reggel a szokásos időpontban érkeztünk meg a munkahelyre. Megint hárman vittük a platzot,
kaptunk diákokat és azokat kellet figyelnünk és betanítanunk. Ma nem volt ebédeltetés, ezért
rendrakás után haza mehetünk.
2017.11.25. szombat
Ma páran (Marcsi ,Gyöngyvér,Dávid ,Szabi ,Én,) saját programot terveztünk ,reggel felkeltünk
megreggeliztünk ,majd elmentünk az egyik helyi bevásárló központba kicsit körülnézni vásárolgatni,
délutánig elvoltunk, majd visszajöttünk a szállásra, megebédeltünk. Délután kicsit pihentünk este a
tanárainkkal elmentünk a Praterbe itt felültünk egy- két játékra, nagyon jól éreztük magunkat
2017.11.26. vasárnap
Vasárnap reggel felkeltünk , megreggeliztünk ,összeszedtük magunkat , és elindultunk közösen , a
Schönbrunni Kastélyhoz , először végignéztük a karácsonyi vásárt ,majd megtekintettünk 26 szobát a
kastélyban.Nagyon látványos és érdekes volt, innen metróval elmentünk a természettudományi
múzeumba , itt is megnéztünk mindent ,az egyik nagy látványosság a Willendorfi Venus volt.
Innen már hazajöttünk, vacsora, alvás.
2017.11.27.hétfő
Ma reggel ismét a munkáé volt a főszerep, reggel szokás szerint 6-ra mentünk dolgozni. Busz majd
metró, reggeliztettünk ,pakoltunk a raktárban, ebédeltettünk, eltörölgettünk elpakoltunk mindent
,majd visszautaztunk a szállásra , délután kicsit sétáltunk a környéken.

2017. 11. 28. kedd
Reggel szokásos módon 5-kor keltünk, először busszal, majd metróval beértünk a munkahelyre ,
Először reggeliztettünk. Ma kicsit elhúzódott a sok vendég miatt, ebédre 60 fős csoportot fogadtunk
ezután ebédeltünk, rendet raktunk az officében és a vendégtérben, majd eljöttünk vissza a szállásra,
délután kicsit sétálgattunk.
2017. 11.29. szerda
Ma reggel szokásos időpontba mentünk dolgozni , ma reggel kicsit később jöttek a vendégek így
majdnem egyszerre értek oda mind annyian . Így nagy volt a pörgés , el is húzódott a reggeliztetés
ezután felterítettünk ebédre ,ebédeltünk ,majd ebédeltettünk. Össze pakoltunk és mentünk vissza a
szállásra.
2017.11. 30. csütörtök
Ma reggel hóesésben mentünk a munkahelyre, kicsit feldobta a kedvünk , ma reggel is nagyon sok
vendégünk volt, de ennek ellenére igazán laza napnak tűnt, ez volt az utolsó napunk, elbúcsúztunk a
munkatársainktól, akik elmondták, hogy nagyon meg voltak elégedve velünk , volt aki kicsit el is
érzékenyült, mikor elbúcsúztunk, ezután elindultunk vissza a szállásra.

2017. 12. 01. péntek
A mai napon sajátprogramot csináltunk. Megnéztünk egy futó szalagos kínai éttermet ahol be kell
fizetni 10 eurót és azt kóstolunk, meg amit akarunk és annyit eszünk amennyit akarunk. Nagyon
érdekes és nagyon jó volt. Délután részt vettünk egy közös mitingen ahol értékeltük az elmúlt hetet
majd leadtuk a papírokat.
2017. 12. 02.szombat

Reggel ébredés után neki álltunk pakolni a szobát és a bőröndöket. Majd a takarítás vége
után vártuk buszt és utána indultunk haza.
Nagyon jól éreztem magam , a munkahelyen és a szálláson is egyaránt , jók voltak programok
,változatosak . Sok új ismeretet szereztem , nagy részben meg ismertem Bécset , nagyon
aranyosak és segítőkészek voltak a munkatársaink .Az utazásszámomra egyszerű volt , a
szállás nagyon megfelelt, amit kaptunk ételt az nem volt épp a legjobb .

Benkő Klaudia
2017.11.12. vasárnap
Élmény teli utazás után megérkeztem Bécsbe. Elfoglaltam a szobát és utána mentünk sétálni.
Vacsorára ettem pizzát utána lepihentem, meg szórakoztunk a társaimmal.
2017.11.13. hétfő
Ma reggel lengyelekkel voltam, mert közvetítő irodából jött egy úr, aki elmondta, hogy mik lesznek a
programok és ki hol lesz munkahelyen. Elmentünk megnézni a munkahelyeket, ahol Bechekener
étterembe dolgozom holnaptól. Megismertem a főnököm, magyarul beszél. Nagyon szép helyen
dolgozom és tetszik.
2017.11.14. kedd
Ma reggel volt az első napom a munkahelyen. Nekem a feladatom a lerámolás és felszolgálás volt,
vagyis a vendégek elől el kell vinni a tányérokat, meg kivittem a tálakat. Ez az étterem csak

csoportokkal foglalkozik, akikkel szerződést írtak. Inkább koreai és japánok vannak, de ritkán jönnek
olaszok meg franciák. Sokan nem értettek németül se angolul, de segítettek abban a kollégák. A
munkatársak nagyon barátságosak velünk és sokat tanulok tőlük, meg a vendégektől is, pl. kultúrát.
Ma a munkahelyen 10 órára kellett mennem és 5 órakor végeztem, utána a Nórival elmentünk sétálni
és vissza értünk a szállásra és lepihentem, meg beszélgettem.
2017.11.15. szerda
Második napom a munkahelyen, ugyanúgy találkoztam koreai és japán vendégekkel. Nagyon tetszik
az étterem jó ételeket kapunk. Nagyon rendesek a kollégák, meg segítőkészek. Feladatom ugyan az
ami első napon. Kicsit beszélek angolul, amikor elviszem a tányérokat. Munka után visszamentem a
szállásra és beszélgettem sokat, meg pihentem.
2017.11.16. csütörtök
Ma reggel beértem az étterembe 9 előtt addig tudtunk reggelizni meg teázni meg kávézni, utána
ugyanúgy nekiálltunk dogozni. Ma délelőtt 5 csoport volt és este 6 óra körül jött 1 csoport, de este
nem voltam ott. Japánok és koreaiak voltak. Észre vettem, hogy a japánok és a koreaiak között mi a
különbség. A japánok nagyon csendesek és tisztán esznek, koreaiak pedig pont az ellentéte. Az egyik
társamnak ma volt a szülinapja és meg lett ünnepelve kapott sajt tortát, de abból nem tudtam enni,
mert rosszul voltam. Vége volt a műszaknak, akkor visszamentem a szállásra. Elkezdtem bepótolni az
iskolai feladatokat, melyeket segített elmagyarázni a Hegyi tanár úr.
2017.11.17. péntek
Ma 5 csoport érkezett, voltak akik délelőtt jöttek, voltak koreaiak meg japánok. Délután elmentünk
sétálni, vásárolni a Nórival meg a kettő tanárral, este értünk vissza kb. 19:00-kor, utána beszélgettük
a társakkal és lepihentem.
2017.11.18. szombat
Reggel elmentem dolgozni. Délután egy kicsit ledőltem és este kb. 19.00-kor mentük a csoporttal a
vidámparkba és az óriáskeréken ültem. Nagyon jó koncertet adtak és nagyon szép volt az egész
vidámpark. Este hazaértünk. Nórit és engem meghívott a Hegyi tanár úr egy teára és beszélgettünk
vele aztán a Tibi bácsi is bele kapcsolódott. Később elmentünk lepihenni.
2017.11.19. vasárnap
Aludtam délig utána egykor elmentünk a csoporttal múzeumba, nagyon érdekesek voltak a
látnivalók, az első és a második világháborúról is volt szó. Nagyon szép volt és tanulságos. Este,
amikor visszaértünk akkor késett a vacsora aztán elmentünk enni, visszajöttünk akkor itt volt a
vacsora. Később pedig lepihentem.
2017.11.20. hétfő
Ugyanúgy, mint máskor elmentem dolgozni. Nem volt változás a munka iránt ugyan azt kellet
csinálnom, mint máskor, csak ma 3 csoport volt és mind koreaiak voltak délelőtt. Este pedig 2 csoport
volt. Este filmet néztem, utána lepihentem.
2017.11.21. kedd
Ugyanúgy dolgoztam, mint más napokon. Ma 4 csoport volt és mind koreaiak voltak. Haza jöttem és
pihentem, utána kártyáztam. Később pedig lepihentem.
2017.11.22. szerda
Ugyanúgy dolgoztam, mint máskor. Délután megjöttek a tanárok és megbeszélést tartottak.
Este elmentünk karácsonyi vásárba nagyon szépen ki volt kivilágítva és nagyon szépek voltak a tárgyak
ami ki volt rakva.
Utána szállásra mentünk és lepihentem.

2017.11.23. csütörtök
Ma kivételesen délutánra mentem dolgozni, 4 órára és 10 óráig 3 csoport volt: görögök, koreaiak és
japánok. Este hazajöttem és lepihentem.
2017. 11. 24. péntek
Reggelre mentem dolgozni. Ma 6 csoport volt: öt koreai és egy japán. Délután megjöttem és segítettem egy
szegény hajléktalan öregasszonyon a Nórival,vittünk neki ételt mert szegény hajléktalan volt. Este
lepihentem.

2017. 11. 25. szombat
Délelőtt pihentem és délután a Nórival elmentünk sétálni. Megnéztük a karácsonyi vásárt a
Stephansplatzon. Este elmentünk sétálni a práterre, aki szerette volna kipróbálni a vidámparkot az
felülhetett bármire én is kipróbáltam. Nagyon jó volt és félelmetes. Utána visszajöttem a szállásra és
lepihentem.
2017.11. 26. vasárnap
Ma elmentünk Schönbrunni kastélyba, nagyon érdekes volt. Utána elmentünk a Természeti múzeumba az
is nagyon érdekes volt. Este megjöttünk, aztán vacsoráztam és utána a Vikivel meg a Bogival elmentünk
sétálni.

2017.11. 27. hétfő
Reggel elmentem dolgozni. Ma négy csoport volt, mind koreai volt. Délután elmentem Nórival és
Ferivel vásárolni. Utána visszajöttünk a szállásra és beszélgettünk.
2017.11. 28. kedd
Elmentünk a Stephansplatzra és felmentünk a déli toronyba. Nagyon szép volt a kilátás ott fennt.
utána visszajöttünk a szállásra és pihentem, beszélgettem a társakkal.
2017. 11. 29. szerda
Ma négy csoport volt, mind koreaiak. Délután haza jöttem és lepihentem. Beszélgettem a többiekkel.

2017.11. 30.csütörtök
Ma elmentem dolgozni nagyon fura volt, mert utolsó nap volt a munkahelyen. Nagyon jól éreztem
magam és a többiek szomorúak voltak, de nagyon sok sikert kívántak nekem és szívesen fogadnak
engem bármikor. Munka végén kaptam ajándékot, egy martini pezsgőt és csokoládét. Megjöttem a
munkahelyről, akkor az egyik társam meghívott egy hambira, meg egy sékre. Utána visszajöttem a
szállásra és a tanárokkal beszélgettem meg a szobatársaimmal. Késő éjszaka elmentem aludni.
2017.12. 01. péntek
Ma felkeltem délben, mert nem kellett menni dolgozni, aztán elmentem a Stefánplatzra ajándékot
venni a családomnak, meg még a Máriahilferre körülnéztem és még a Práterre, a karácsonyi vásárra.
Megjöttem este aztán elpakoltam, mert holnap utazok haza. Este bulit tartottunk a társakkal nagyon
jól éreztem magam és pizzát ettünk.
2017.12. 02. szombat
Ma sajnos utazok haza. Elindultunk 10 órakor. Nekem nagyon hiányozni fog a Bécs, mert nagyon
ideszoktam és gyönyörű helyeken jártam, meg a munkatársak is nagyon jó fejek voltak. Nagyon jó
fejek voltak a tanárok is. Mindannyian jól szórakoztunk, velük például unoztunk.

Kocsmár István
2017.11.12. vasárnap

Féltizenegykor elindultunk Dombóvárról ki Bécsbe nagyon hosszú és érdekes utazás volt. Sok új
helyet láttam és csodáltam. Mikor elhagytuk a magyarországi határt nagyon örültem, mert most
vagyok kinn először külföldön mióta eszemet tudom. Négy után megérkeztünk és a szálláson
kipakoltunk nagyon tetszik idáig ez a hely, este elmentünk sétálni, voltunk a Práterben, nagyon
csodálatos hely.

2017.11.13. hétfő
Délelőtt megbeszélésen vettem rész, ahol tájékoztattak a pályázatról, illetve a munkahelyről. Ezután
kaptunk egy mappát, ami ehhez kapcsolódó papírokat tartalmazott. Ezt követően megnéztük a
munkahelyet. A Mercur Hotel nagyon tetszett, csak picit féltem, mert a konyhán nincsenek
magyarok.

2017.11.14. kedd
Nyelvtudás hiányát érzékeltették velünk. Jól felszerelt a hotel konyhája. Rendesek a kollégák. Kaptam
konyhai kifejezéseket.
2017.11.15. szerda
Nagyon jó volt, krumplit sütöttem. Tálakat csináltunk és nagyon szép volt. Nagyon jó a hely, nagyon
barátságosak.
2017.11.16. csütörtök
Megkóstoltam a paprika szószt és nagyon finom volt. Elbeszélgettünk egy indiaival, aki tudott
magyarul és segített nekünk sokat. Az indiai ember nagy arc.
2017.11.17. péntek
Sütöttem halat és nagyon jó volt. Utána meg csirkemellet készítettem. A közlekedés egyre jobban
megy, már szerintem egyedül is haza találnék. Kezdek jól kijönni a kollégákkal, mert nagyon jó fejek.
2017.11.18. szombat
Elmentünk a Práterba a karácsonyi vásárba, nagyon szép volt. Bementem a tömegbe és táncoltam.
Nagyon tetszett. Nagyon szép Bécs, mert fel ültem a körhintára és nagyon élveztem.
2017.11.19. vasárnap
Elmentünk a múzeumba, szép volt és jó volt, mert nagyon érdekel a történelem. Csináltam sok
érdekes képet. Elmentünk ettünk egy Dönert és nagyon finom volt.
2017.11.20. hétfő
Késtünk a melóhelyről, mert a villamos leszállított minket, mert csinálták a síneket. Munkahelyen
csináltam tégelybe csoki masszát, rá csoki öntetett raktam és rá meggyet. Metróztunk haza fele és
hát picit nehéz volt az.
2017.11.21. kedd
Reggel csináltunk croassont, meg almát pucoltunk. Sajtot pakoltunk ki meg csináltam joghurtos
öntett meg aszalt gyümölccsel szórtam meg. Metrózás már lassan megy.
2017.11.22. szerda

Gyümolcssalit csináltunk meg sütit díszítettünk.
Megjöttek a tanárok.
Fél 1- kor eljöhettem a munkahelyről.

2017.11.23. csütörtök
Tanárnőkkel elmentünk sétálni a Maria Hilferstraßéra és nagyon szép volt.
Nagyon sok bolt van ott és végig megnéztük majdnem őket.
Hát a nyelv még mindig nehézkes.

2017.11.24. péntek
Hazaértünk a melóból aztán aludtam egyet.
Beszélgetünk sokat. Este filmeztünk egyet.

2017.11.25. szombat
Elmentem randizni egy csajjal, elvittem kávézni és sétálni.
Este elmentünk a praterra és tök jó volt.
Hazaértünk és elhülyéskedtünk.

2017.11.26. vasárnap
Elmentünk a Schönbrunni kastélyba, körbenéztünk és nagyon szép volt.
Természettudományi múzeumba voltunk.
Hazajöttünk filmezni.
2017.11.27. hétfő
Csináltam tükörtojást és még szalonnát is sütöttem.
Elmentünk ma egy ilyen teli hírességes múzeumba, ami nagyon tetszett és érdekelt engem.
Hazaértünk és unoztunk egyet.

2017.11. 28. kedd
Nem nagyon valtoztott a nap a munka helyen.
Vettem ajandekot haza csalad barat naki. Azt le fekudtem mert fajt a fogam es aludtam.
2017. 11.29. szerda
Reggel vette be egy gyogyszert mert fajt a fogam azt mentem melozni.
Melohelyen a szokasost csinaltam csak.
Lassan keszulodok elpakolni a cuccom haza fele.

2017.11. 30. csütörtök
Szokásosan indult a reggel, almapucolással, croissant pakoltunk tálcára és gyümölcs saláta
készítésével. Nagyon elfáradtam. Lent aludtam a fiúknál, mert a többiek nem mentek dolgozni csak
én és a Sanyi.

2017. 12. 01. péntek
Szokásosan indult a reggel, almapucolással, croissant pakoltunk tálcára és gyümölcs saláta
készítésével. Nagyon elfáradtam. Lent aludtam a fiúknál, mert a többiek nem mentek dolgozni csak
én és a Sanyi.

2017. 12. 02.szombat
Délelőtt elindultunk haza. Összességében: Sokat tanultunk a szakmáról és a nyelvről. Munkatársak is
nagyon kedvesek voltak és normálisak. Nagyon jól éreztem magam. A programok is nagyon jók voltak
és sokat láttunk a városból is. Egyszer nekem kellett megmutatnom egy öregasszonynak, hogy
hogyan kell tükörtojást sütni.

Kuti Dávid
2017.11.12. vasárnap
Megérkeztünk a szállásra és nagyon tetszett az egész. Váratlanul megjött a vacsora is, ami pizza volt.
Mindenki nagyon örült neki.
2017.11.13. hétfő
Ma 9:30-kor volt eligazítás az Erasmus+ programról. A lengyel csoporttal együtt hallgattuk és
töltöttük ki a papírokat. Utána meglátogattuk a munkahelyünket, ami nagyon szimpatikusnak tűnik
első benyomásra. A közlekedés nem bonyolult, könnyen tanulható.
2017.11.14. kedd
Az első napunk a hotelben. Reggel 6:45-re kellett érkeznünk és megkaptuk az öltöző szekrény kulcsát
és egy kártyát, amivel az ajtókat nyithatjuk. Reggeliztetés volt, de nem volt idegen a feladat, mert van
már tapasztalatunk. Először adódtak kisebb nehézségek a nyelvvel, de megoldottuk. Reggeli után
takarítás volt és készültünk az ebédre. Nem volt megerőltető, mert 37 fő volt csak. Amikor lement az
ebéd akkor evőeszköz törölgetés és pohártörlés volt a feladat.
2017.11.15. szerda
Ma 6.00-ra érkeztünk a hotelbe, gyorsan átöltözünk és mentünk is fel a terembe. Amikor kinyitották
az ajtót kb. 100 kínai jött be egyszerre reggelizni. Kicsit megijedtünk először, de minden rendben volt.
Amikor vége lett a reggelinek felterítettünk az ebédhez. Utána evőeszközöket törölgettünk.
2017.11.16. csütörtök
Ma egyetlen magyar sem volt munkában, kicsit megijedtünk, de nem volt semmi gond. Én a Her Weis
munkáját csináltam, mert ő is szabadnapos volt. A büfét kellett töltenem és a kávégépet tejjel tölteni
és pucolni. Nagyon pörgős volt, de tűrhető.
2017.11.17. péntek
Szokásosan korán keltünk és ugyan azt csináltuk, amit előző nap.
2017.11.18. szombat
Délelőtt elmentünk meglátogatni egy csoki gyárat. Mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy milyen lesz.
Amikor odaértünk megnéztünk egy magyar nyelvű kisfilmet, hogy hogyan készül a csokoládé. Utána
körbe jártuk a helyet és nagyon sok kóstoló volt. Mielőtt jöttünk haza mindenki vásárolt a gyár

melletti boltban. Este elmentünk a Praterre. Karácsonyi vásár és vidámpark egyszerre. Felültünk egy
120 km/h-val forgó hintára utána pedig egy 90 méter magas toronyra, ami hirtelen leejt. Mindenki
nagyon élvezte.
2017.11.19. vasárnap
Szabad program volt délelőtt, délután pedig elmentünk a Hadtörténeti Múzeumba. Nagyon
tetszettek a fegyverek.
2017.11.20. hétfő
A mai nap kicsit idegeskedéssel kezdődött, mert híd felújítás volt és nem a végállomásra mentünk,
hanem egy ismeretlen helyre. Nagy nehezen beértünk munkába és kezdődött a nap. Előbb
elengedtek ma, mert holnap csak 3-an leszünk.
2017.11.21. kedd
Ma már másik útvonalon jutottunk el a munkahelyre. Reggel szokás szerint nagyon sok kínai jött
reggelizni. Nehezen bírtuk, mert csak 3-an voltunk. Amikor már elmentek lazíthattunk kicsit, de nem
sokat, mert készülni kellett az ebédre. Ami megmaradt az ebédből azt megkóstolhattuk mi is. Volt
lazac és egy cseresznyés pudingos pohárkrém.
2017.11.22. szerda
Fél hatra mentünk ma munkába. Ismét a reggeliztetéssel kezdtünk, munkavégzés általánosan
lerámolás, újraterítés, büfé feltöltése …. Mikor végeztünk lepucoltunk mindent , meg terítettünk
ebédhez, eltörölgettünk, majd ebédeltettünk, ezután felterítettünk vacsorára , rendbe raktuk a back
officet ,és végeztünk .Este elmentünk karácsonyi vásárba.
2017.11.23. csütörtök
Ma reggel szokás szerint 6-ra kellett menni,reggel busszal, majd metróztunk, Petivel ketten vittük a
placcot ,megdicsérték a munkánkat ,reggeliztettünk, ebédeltettünk ,majd közös ebéd a kollégákkal,
rendet raktunk és eljöttünk haza.

2017.11.24. péntek
Szokás szerint 6:30 kor kezdtünk, nagyon sokan voltak ma, alig bírtuk ketten aztán beálltak segíteni 2en. Nem volt ebédeltetés, így 1 óra után elengedtek haza minket, mert minden kész volt a következő
napi reggelire.
2017.11.25. szombat
Mai nap végre tovább aludhattunk. Délelőtt elmentünk egy torta eszközös boltba, utána egy nagy
bevásárlóközpontba. Megvettem az ajándékokat mindenkinek. Este elmentünk a praterre és
mindenki jól érezte magát.
2017.11.26. vasárnap
Délelőtt mindenki pihent és 12:00 kor elindultunk a Schönbrunni kastélyba. Mikor odaértünk nagyon
fújt a szél és hideg volt. Volt 45 percünk amíg beengedtek minket, addig mindenki körbe nézett a
területen. Volt egy karácsonyi vásár is bent az udvaron. 14:00-kor beengedtek minket és mielőtt
elkezdtük volna a körbejárást azelőtt kaptunk egy telefon stílusú készüléket, amin magyarul
hallgathattuk a szobák bemutatását. Miután körbejártuk azután elmentünk a Természettudományi
Múzeumba. Az is nagyon érdekes volt. Mikor megnézte mindenki akkor elindultunk haza.
2017. 11. 27. hétfő

Szokás szerint beértünk a munkahelyre és elkezdtük a munkát. Először megörültünk, hogy kevesen
lesznek, mert kb. 9 óráig kevesen voltak, de utána egyszerre jött az összes vendég és nagy pörgés
volt. Mikor megvolt a reggeli utána felterítettünk ebédre, mert az igazgató jött ebédre a többi
munkatárssal.

2017.11.28. kedd
Szokás szerint keltünk és mentünk a munkahelyre. Ma nem volt nagy rohanás, mert egyenletesen
jöttek. Reggeli után terítettünk ebédre és vártuk a vendégeket. Amikor vége lett, megterítettünk
reggelire és el is jöhettünk haza 45 perccel előbb.

2017.11.29. szerda
Szokás szerint elkezdtük a reggeli munkát és 10:30-kor vége is lett a reggelinek. Utána terítés volt
ebédre. 80 fő jött ebédre.

2017. 11.30.csütörtök
Ma volt az utolsó napunk. Mindenki megdicsért minket, hogy milyen szorgalmasak voltunk és
ügyesek. Eddig még nem voltak ilyen tanulók náluk, mint mi. Az egyik nő még el is sírta magát.
Nagyon jól éreztük magunkat ott, de nagyon pörgős volt ez a 3 hét.

2017. 12. 01. péntek
Ma nem kellett mennünk dolgozni, így pihenéssel és pakolással telt ez a nap. Készültünk a holnapi
indulásra.
2017. 12.02. szombat
Szombaton délelőtt elindultunk haza.
Összegzés: Nagyon jól éreztem magam. A munka is nagyon jó volt, a munkatársak barátságosok és
segítőkészek voltak mindenben. A programok is tetszettek és élvezhetőek voltak. Sokat tanultunk a 3
hét alatt, mint szakmailag, mint nyelv szempontjából.

Orsós Szabolcs
2017.11.12. vasárnap
Megjöttünk a szállásra. A szállás fullos, kaptunk pizzát és lefeküdtünk aludni.
2017.11.13. hétfő
Ma 9:30-kor volt eligazítás az Erasmus+ programról. A lengyel csoporttal együtt hallgattuk és
töltöttük ki a papírokat. Utána meglátogattuk a munkahelyünket, ami nagyon szimpatikusnak tűnik
első benyomásra, de a főnök kicsit elfoglalt volt. A közlekedés nem bonyolult, könnyen tanulható.
2017.11.14. kedd
Ma reggel 8-ra kellett menünk a munkahelyünkre a Dobos Bistroba. Elkezdtük a betanulást. Nagyon
kedvesek a felszolgáló társaink. Pultosként folytattam tovább a napot. A főnökünknek érdekes a
stílusa és picit nyers is, de a nap végén megdicsért minket. A munkaidőm 4 órakor járt le.
2017.11.15. szerda

Ma 6:30-ra kellett menni a nagytakarítás miatt. A takarítás során székeket és asztalokat gondosan
elmostuk, majd a helyükre pakoltuk. Azután a kávéfőzést, s az igazán jó bécsi kávé készítés módját
magyarázta el a főnök úr.
2017.11.16. csütörtök
Ma 8-ra mentünk a munkahelyünkre. A főnők úr elküldött minket bevásárolni. 2 helyre is. Utána a só
és a borsszórókat takarítottuk ki és töltöttük újra. Ma hamarabb hazamehettünk, mert szombaton be
kell menni pogácsát és sütit pakolni.
2017.11.17. péntek
10-től voltunk 3-ig. Pultos voltam, kávét és italokat készítettem el. Közben készültünk elő a szombati
napra. Majd nagytakarítást végeztünk, mivel hétvégén nem vagyunk nyitva. Mindent felcímkézve
elcsomagoltunk és lefertőtlenítettünk. Majd haza utaztunk a munka után.
2017.11.18. szombat
14:00-ra kellet bemenni. Pogácsát sütöttünk ki és az édes süteményeket csomagoltuk át és rendeztük
el egy dobozba újra. Majd a Pázmány egyetemre mentünk villamossal hogy kiszállítsuk őket. 5-ig.
voltunk munkában, azután haza utaztunk.
2017.11.19. vasárnap
13:00-kor elmentünk a Hadtörténeti Múzeumba. Este 17:00-ra értünk haza elmentünk kajálni az
ERASMUS csoporttal.
2017.11.20. hétfő
Ma 11-re kellett mennünk és fél 4-ig voltunk. Én a pultban voltam, én adtam ma a levest, sok kávét
csináltam, Suflet is csináltam. A konyhán besegíthettem a Karaj készítésében pácoltam és kisütöttem.
2017.11.21. kedd
Ma pultos voltam megtanultam a melange készítését, levest adagoltam közben pincérkedtem is és
még a konyhán is besegítettem.
2017.11.22. szerda
Ma 10 re mentünk dolgozni pultosként dolgoztam,kávét és italokat adtam ki a hűtőt töltöttem fel,
szuflét csináltam és segítettem a Szakácsunknak főzni, zöldsalátát készítettem és adtam ki
2017.11. 23. csütörtök
Ma 10- re mentünk. Felszolgálóként töltöttem a napom a munkahelyen az étterem új arculatra ál és
ezért ma segítettem az átalakításban és mivel ma megbeszélés volt az étteremben ezért hamarabb
hazaengedtek minket.
2017.11. 24. péntek
Ma 10- re kellet menni a melóba. Le kellet mindent pókhálózni,felszolgáltan és a raktárban
pakolásztam, munka végén feltöltöttem az italhűtőt és felsöpörtem 14:30 -kor már hazamehettünk,
mert csak 15:00- ig voltunk nyitva
2017.11.25. szombat
Ma pihenős napot tartottunk, de én már 8-kor felkeltem, elmentünk ajándékot vásárolni, pihentünk
kicsit és este mentünk a karácsonyi vásárba, utána meg a Práterre.

2017.11. 26. vasárnap
Felkeltünk 10-kor, 12:00- kor elmentünk a Sisi kastélyba ,ott voltunk 15:00- ig. 15:30- kor elmentünk
a Természettudományi Múzeumba 17:00 -ig voltunk ott kb.
2017.11. 27. hétfő
Ma 7- kor keltünk, megreggeliztünk. 8:34- kor elindultunk a munkába. Ma raktárt pakoltunk 11:40 kor felmentem a főnökkel és 11:40- kor beálltam a munkába mint felszolgáló. 15:10- kor haza értünk.
2017.11. 28. kedd
Ma 9 re kellet menni dolgozni ,11- ig raktárat pakoltunk, 11.30-tól pincérkedtem, ma én főztem a
gyerekeknek és én is adtam az ételt nekik.
2017. 11.29. szerda
Ma 9 re kellett menni dolgozni, ismét raktárt pakoltunk 11-ig, 11:30 kor pincérkedtem és a pultban is
segítettem, munka végén felsöpörtem és csináltam besteket.

2017.11. 30. csütörtök
Ma 9 re kellett menni dolgozni, befejeztük a raktár pakolást, 12:00 kor felmentem pincérkedni majd
14:00 kor vissza mentünk a raktárba takarítani a főnökkel, végül 17:00 kor elmentünk fel és
elbúcsúztunk egymástól.
2017. 12. 01. péntek
Ma 9 re kellet menni, sok dolgunk nem volt mert utolsó napunk volt a munkahelyen, 12:00 ig voltunk
a munkahelyen majd elbúcsúztunk egymásól és haza mentünk a szállásra .

2017. 12. 02.szombat
Ebben a 3 hétben sok mindent tanultam és nagyon sok barátom lett a munkahelyen is bár még
maradtam volna, de azért örülök, hogy haza megyünk mert honvágyam volt kicsit. Összepakoltunk és
10:00 kor haza indultunk.

Mezei Gyöngyvér
2017.11.12. vasárnap
Megérkezünk a szállásra, elfoglaltuk a helyet ki hol lesz és utána egy kicsit sétáltunk itt a környéken.
2017.11.13. hétfő
A mai napom fél 10-kor részt vettünk egy felkészítésen, ahol elmondták, hogy mi vár ránk az
elkövetkező 3 héten. Azután elkísértek minket a gyakorlati helyekre, ahol megismerkedtünk a
mentorokkal. Megnéztünk a metró járatokat és betanultuk őket. Megkaptuk a heti beosztást.
2017.11.14. kedd

A mai napom én délután 5-re mentem dolgozni, este konyhában voltam. Olasz különlegességeket
csinálhattam pizzát, tenger gyümölcsei voltak rajta. Tanultam olyat is, hogy a sajtot nem a tetejére
rakjunk, mint nálunk Magyarországon, hanem az alap után rakják, hogy ha a tetejére teszünk akkor
nem sül meg rendesen az a tészta. Nagyon jól éreztem magam nagyon segítő készek voltak, kedvesek
velem, mindent elmondtak, mit hol találok meg amit nem tudtam segítetek.
2017.11.15. szerda
A mai napom pincér voltam italokat csinálhattam borokat vagy fröccsöket. Mindenhez vizet adok,
csapolhattam sört is, bor nyithattam ki, kávét csinálhattam. A nap végén eltörölgettem meg a kávé
gépet elmostam, meg a sör csapot.
2017.11.16. csütörtök
A mai napom 5-re mentem dolgozni pincér voltam, ma ki is mehettünk a vendéghez, felvehettem a
rendelést. Rámoltam is visszateregettem ki is vihetem a kaját meg az italokat. Egy kicsit ünnepeltünk,
mert ma volt a születésnapom és felköszöntöttek, nagyon aranyosak voltak.
2017.11.17. péntek
A mai nap reggel elmentünk egy sétára és megnéztünk a városházát. Utána elmentem dolgozni 5-re
ugyan azt csináltam, mint tegnap. Italokat, kaját vihettem ki lerámoltam, visszaterítettem. A végén
eltörölgettem, kávé gépet lemostam.
2017.11.18. szombat
A mai nap reggel elmentünk a csoki gyárba és kaptunk kóstolót és lehetet venni csokit 10 %
kedvezményt kaptunk. Visszaértünk és utána nekem elkellett mennem dolgozni. Ugyan az csináltam
mint tegnap, csak ma nagyon sokan voltak.
2017.11.19. vasárnap
A mai nap 13 órakor elmentünk a Hadtörténeti Múzeumba. Megnéztünk a múzeumot és este meg
elmentünk kajálni együtt.
2017.11.20. hétfő
A mai nap megint 5-re mentem dolgozni este 10-ig ugyan azt csináltam mint eddig, törölgettem,
kávét csináltam, italt adtam ki. Nem voltak most sokan.
2017.11.21. kedd
Mai nap szabadnapom van így tudtam kicsit pihenni, mert elég későn szoktam haza érni, de sajnos
így szombaton kell bemennem dolgozni. Este sétáltunk egy nagyot megnéztünk a karácsonyi vásárt.
2017.11.22. szerda
Mai nap 5-re mentem dolgozni. 10-ig voltam, pultoztam, rámoltam italt, csináltam kávát,sört
csapoltam .Újra terítettem .

2017.11.23. csütörtök
Mai nap cseréltünk a Kittivel 12 –ig 17-ig voltoztam nem voltan most sokan ha elmentek össze
takarítódtam . Este el mentünk a vidám párba .

2017.11.24. péntek

Mai nap 5-re mentem dolgozni este 10-ig itt alt adtam ki kávét csináltam . Újra terítetem azt asztalok.
Reggel ettem egy jó kis pürköltet kaját.
2017.11.25. szombat
Reggel elmentünk egyet csavarok ni vásárolni nézelődni azt vissza értünk kajáltok amit hoztak
kaját.Utána dolgozni menetem estére 5-re pultoztam ki vittem a kajtat és a végen el takarítótúnk a
kávégépet és a sört csapot.

2017.11.26. vasárnap
A mai nap szabadnapos volt így elmentünk sétálni és ki pihentem magam voltam a Karácsonyi
vásárba. Meg körül néztünk mi van kint. Voltunk a tudományos Museumba meg a Schönbrunn
kastélyba.

2017.11.27. hétfő
A mai nap ménit estére mentem dolgozni 10-ig pultoztam italkészítése . Kivihetem a kajákat le is
vehetem újra terítem . Az a nap végen nem el takarítójúnk kávék gépet meg a sört csapot fel
töltöttem a hűtőt töltöttem fel .

2017.11.28. kedd
A mai nap reggel mentem dolgozni délután voltak sokan . Az el mentek az emberek akkor
takarítójúnk WC mega pultot meg a ahol a poharak vannak le takarítódtam össze söpörtem . Az este
elmentők egyet sétálni .

2017.11.29. szerda
A mai nap este mentem pultos voltam bort adtam ki kávét adtam ki sört csapoltam . Azt lerámoltam
újra terítetem pizzát adtam ki az elvi téreseknek ma sok vendég volt így jobban ment az idő. Nap
végen takarítótok össze söpörtünk fel mostunk kávégépet el mostok sört csapot hűtőket fel töltötök.

2017.11. 30. csütörtök
A mai nap az utolsó a munka helyemen ugyan ugy este megyek dolgozni 10 vagyunk. Pultos voltam
fel is szólgálhatam kivittem a kaját re rámoltam italt készítetem .És nap végen össze takarítódtunk
hőtök fel töltetem meg el törölgetem kávé gépet meg le takarítódtam meg a pultot is . Azt szómórú
búcsú vetünk egymástól nagyon meg kedveltem őket jó volt velünk dolgozni.

2017. 12. 01. péntek
A mai nap reggel menetünk kajálni kínai kaják volt nagyon finnűm volt , sokat ettünk. Az délután jót
a Peti és meg beszélés volt azt utána értékeltünk ezt a három hete. Azt este össze pakoltunk a ruhát .

2017. 12. 02.szombat
Mai nap mentünk haza déle lót . Nagyon jól éreztem magam itt ezen a 3 héten a munka helyen
nagyon rendesek voltak velem a munka tásak. Már végen egyedül is ott mertek hagyni engem .
Nagyon meg dicsértek engem .Szívesen maradnék még itt .

Rádi Viktória
2017.11.12. vasárnap
Elindultunk Dombóvárról kb. 5 óra alatt ide értünk Bécsbe, gyönyörű szép helyeket láttam. Ide értünk
a szállásra, nagyon tetszik, kipakoltunk és nagyon jól érezzük magunkat és hajnalig zenét hallgattunk.
2017.11.13. hétfő
9-kor nagy nehezen kikeltem az ágyból, fél 10-kor volt a megbeszélés az Erasmus programról,ezután
elvezettek a munkahelyemre, mikor odaértem megcsapott a kakaó illat, utána megjött a főnököm,
bemutatkozott és elmesélte mi lesz a dolgom. Utána elindultunk hazafelé és lefeküdtem.
2017.11.14. kedd
Ma reggel 4-kor keltem fel, 5-kor elindultam, hogy hatra oda érjek a munkahelyemre. Oda értem,
bemutattak mindent, utána egy lány megmutatta mit hogyan kell csinálni. Egy futó szalagon ment
végig a bonbon nekem meg csomagolnom kellett a dobozba, hamar lejárt a munkaidőm. Nagyon jól
éreztem magamat az első napon. Egyszerűnek tartottam az egészet, de nagyon tetszett, hamar meg
is értettem, hogy mit kell csinálni. Német gyerekek vettek körül. Először szokatlan volt az egész, de
elmondtam, hogy nem tudok annyira németül, hamar megértettek engem és mutogattak mindent.
12:30-kor végeztem haza jöttem lepihentem.
2017.11.15. szerda
Ma új dolgot tanítottak, bonbont kellett színeznem, nagyon tetszett, könnyűnek tartottam. Eljött
elém a Bogi hazaértünk,és lefeküdtem pihenni.
2017.11.16. csütörtök
Reggel elindultam dolgozni, nagyon tetszett amit a munkahelyen láttam. Egy csomó tábla csokit
csináltunk amiket még soha nem láttam. Végeztem, haza jöttem, filmet néztem, utána elaludtam.
2017.11.17. péntek
Rövidnek tartottam a mai napot el is fáradtam egy picit, de tetszett attól független mindennap újabb
dolgokat tanulok.
2017.11.18. szombat
Egész nap pihentem, mert a héten elfáradtam a munkában kicsit.
2017.11.19. vasárnap
Reggel felkeltünk és elmentünk a Hadtörténeti Múzeumba, ami nagyon érdekes volt.
2017.11.20. hétfő
Reggel ugyan úgy mentem dolgozni és bonbonokat csináltam. Haza jöttem és aludtam.

2017.11.21. kedd
5 órakor zuhogó esőben elindultam dolgozni. Beértem, majd kiadták a munkámat. Gyorsan el is
készültem vele. Utána oda hívtak a fiúk, hogy segítsek nekik dobozolni. Pár perc múlva az egyik fiú
megkérdezte tőlem, hogy hol lakok, persze németül, tudtam rá választ adni. Ezután már arra lettem
figyelmes, hogy elérkezett az ebédszünet ideje és kimentem enni. Végeztem majd visszamentem a
munkámat elvégezni, amit persze kiadtak. Végül véget ért a munkám a Bogiék elém jöttek, haza
értünk és lefeküdtem pihenni.
2017.11.22. szerda
4-kor keltem elindultam a munkahelyemre. Oda értem bementem a raktárba kezet mostam, szólt a
mentorom hogy csináljak dobozokat, elkészültem vele utána mentem csokikat dobozolni.9:45-től
10:20-ig ebéd szünet volt addig felhívtam anyukámat beszélgettem vele amíg szünet volt. Lejárt a
szünet vissza mentem csináltam tovább a dolgom. Lejárt a munkanapom haza jöttem lefeküdtem
aludni. Felkeltem, elmentünk Bogi elé, utána elmentünk én, a Bogi, a Szabi és a Joci a Praterbe,
felültünk az óriáskerékre, nagy élmény volt számomra. Haza jöttünk és lefeküdtem.
2017.11.23. csütörtök
Hajnalba elindultunk a munkahelyemre, a két tanárnő elkísért amikor beértem éreztem hogy rosszul
érzem magam, látták rajtam hogy nem érzem jól magam. Haza küldtek én haza jöttem és egész nap
pihentem.
2017.11.24. péntek
Már jobban éreztem magam, bementem dolgozni,amikor oda értem megkérdezték hogy jobban
vagyok-e már, én mondtam hogy igen. Bementem, elvégeztem a rám bízott munkákat, csokikat
dobozoltam utána bonbont. Haza értem lepihentem,felkeltem elindultunk a Bogiért hazajöttünk és
lefeküdtem aludni.
2017.11.25. szombat
11-kor felkeltünk a Bogival, fél 2-kor elindultunk négyen a Marriahilfer Strasseba bementünk a New
York kertbe körül néztünk, megláttuk a közös fölsöket és mind a négyen megvettük. Végeztünk
elkísértük a Bogit a munkahelyére, utána hazajöttünk és lepihentem.
2017.11.26. vasárnap
Délbe elindultunk a csapattal a Schönbrunn kastélyba. Amikor oda értünk csodálatos látvány
fogadott bennünket a karácsonyi vásár, gyönyörű szép volt. Hideg volt a Bogival bementünk az
ajándék boltba miután képeket készítettünk egymásról. 14:45-kor gyülekeztünk össze hogy
megnézhessük a kastélyt belülről. Kaptunk egy telefonhoz hasonlót amin magyarul halgattuk azt amit
szobáról szobára mondtak nekünk. Gyönyörű szép volt mindent arany borított. Nagyon tetszett
amikor a végére értünk elköszöntek tőlünk és elhagytuk a kastélyt. KInnt a bejáratnál ott ált egy
ember Mozartnak öltözve, csináltunk vele képeket. Ezután Múzeumba mentünk, Természet
tudományi múzeum volt ahol a régi időkről szóló állatok, öltözékek voltak. Utána elindultunk
hazafelé, kimentünk öten a Praterbe ahol a Bogi felült a 90 méteresre szegény nagyon megvolt
rémülve de tetszett neki, utána bementek a szellemvasútra, azt mondta nem volt olyan ijesztő inkább
nevetséges. Eljöttünk onnan elmentünk a Stadtparkba ahol gyönyörű szép kivilágítással díszítették a
sétáló utcát. Képeket csináltunk, nagyon élveztük az együtt töltött perceket. Hazajöttünk és
lefeküdtünk aludni.
2017.11.27. hétfő
Hajnalban elindultunk, odaértem bementem elvégeztem a munkámat csokikat csomagoltam utána
dobozoltam, hamar elment az idő. Hazajöttem és lepihentem. Felkeltem elmentünk a Bogi elé,
hazajöttünk. Filmet néztem utána elaludtam.

2017.11.28. kedd
Elindultunk hajnalba a munkahelyemre rossz metrora szálltunk 06:05 re odaértem bementem
csokikat csomagoltam,utána bonbont dobozoltam.9:10-kor ebéd szünet volt megettem az ebédemet
utána visszamentem csináltam tovább a dolgom. Elvégeztem a munkám hazajöttem lefeküdtem
aludni. Felkeltem ettem utána lejöttem megírni az élmény beszámolómat. Felmentem és lefeküdtem
aludni hogy kipihenjem magam.
2017.11.29. szerda
Elindultam ma a munkahelyemre, beértem bementem a raktárba. Megkértek hogy csomagoljam be a
táblás csokikat utána meg dobozoljam be. Elvégeztem utána oda hívtak a futó szalaghoz hogy
szedjem le a csokikat, ezután vissza mentem és befejeztem a táblás csoki csomagolását. 9:45-től
10:30-ig kaja szünet volt, addig körülnéztem egy picit a raktárba. Vissza mentem az ebéd szünetről és
folytattam tovább a munkámat.12:30-kor eljöttem haza és lefeküdtem aludni. Felkeltem lejöttem
megírni a napi beszámolót. Ezután felmentem hallgattam zenét. 20:30-kor elindultunk a Bogi elé,
hazajöttünk és lefeküdtem pihenni.
2017.11. 30. csütörtök
Elindultam hajnalba a munkahelyemre, bementem
megcsináltam a feladatot bonbonokat csomagoltam dobozba. Utána táblás csokit
dobozoltam.10:05-10:35-ig ebédszünetem volt megettem az ebédemet utána bementem és
folytattam a munkámat. Azután hazajöttem lefeküdtem aludni.
2017. 12. 01. péntek
Ma hajnalba felkeltem,elindultam avval a gondolattal hogy az utolsó napom lesz itt a xocolatba,
bementem elkezdtem csomagolni a csokikat. Utána szóltak hogy menjek segíteni a xocolatos táblát
tisztítani, megcsináltam kimentem ebédelni vissza mentem megcsináltam a dolgom 12:00-kor
kimentem a raktárból átöltöztem és amikor ki akartam menni leszólított a Johannes a főnököm
megköszönte hogy ott dolgoztam énis megköszöntem átnyújtotta az ajándékot és hazajöttem.
2017. 12. 02.szombat
Reggel összepakoltam, korán jött a busz és elindultunk haza.

