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A három hónapos szakmai gyakorlatomat a Gasthof Woazében töltöttem le. A megérkezés másnapján
a füsseni Önkormányzatban bejelentkeztünk az előírásoknak megfelelően és megismerkedtem az
étterem dolgozóival. Az étterem kellemes benyomást keltett, barátságos,családias volt a környezet.

Reggel 8 órakor kezdtem a munkát, a nyitás előtti feladatokat láttam el. Feladataim közé tartozott az
étlapok letörlése, só- és borsszóró feltöltése szükség esetén. Ha az időjárás engedte a terasz és a
sörkert is nyitva volt, ilyenkor azt fel kellett seperni, az asztalokat és a székeket el kellett rendezni,
letörölni, abroszokat felteríteni. A napi rutin feladatok elvégzése után ami kb 10 óra körül volt,
megreggeliztünk közösen a többi alkalmazottal.
Ezután szünetem volt. Délután 2 órára kellett visszamennem. Mivel az étterem 11 órakor nyitott
általában, amikor lementem már voltak vendégek. Hétvégén több vendég volt, ezért ilyenkor már 12
órára visszamentem dolgozni.
Hetente érkezett áru, melynek a berakodásában és az üzletben való elrakásában segítettem.
Az első hetekben, amikor még a helyi szokásokkal ismerkedtem a pultban dolgoztam. A megrendelt
italokat készítettem elő és sört csapoltam.
Szívesen szolgáltam fel a megrendelt ételeket és italokat a vendégeknek, mert így többet tudtam
beszélni németül. Ha esetleg nyelvi nehézségem támadt, a kollégák készséggel segítettek.
A kollégák nagyon segítőkészek voltak, ha valamit nem jól csináltam türelemmel megvárták, amíg
kijavítom a dolgot.
A zárás utáni feladatok közé tartozott az italos hűtők feltöltése, a gépek ellenőrzése, hogy le vannak-e
kapcsolva, poharak kipakolása a mosogatógépből és eltörlésük, pult letakarítása, rekeszek
összerendezése.

Húsvét másnapján a magyar szokás szerint meglocsoltam az étterem női dolgozóit. Ők nagyon
meglepődtek és meg is hatódtak ezen.
Április utolsó hetében ismét visszatért a tél. A reggeli rutin feladat kiegészült a hólapátolással.

A két munka közti pár óra szabadidőmet általában pihenéssel töltöttem.
Szabadnapjaimon sokat sétáltam a városban. Meglátogattam a Schwangauban az osztálytársamat, aki
ott töltötte a gyakorlatát. Sajnos az időjárás nem mindig volt kegyes hozzánk.
A munkatársaimmal egy közös túrát is szerveztünk a Neuschwannstein kastélyhoz, melyet a XIX.
században II. Lajos Bajor király építtetett.

A kinti munkatársaimmal a közös szabadnapjainkon többször elmentünk pizzázni, és együtt néztük meg
a Portugália - Magyarország foci meccset.
Utolsó előtti napon együtt mentünk el szintén a kollégákkal egy kis búcsú vacsorára. Nagyon rendesek
és barátságosak voltak a 3 hónap alatt, úgy érzem erre a rövid időre is befogadtak. Sokat tanultam
tőlük, illetve a német kultúráról és gasztronómiáról.
A gyakorlati hellyel, a vezetőséggel és a dolgozókkal teljesen elégedett voltam. A dolgozók várnak
vissza. Úgy érzem jó csapatot alkottunk.
Nagyon sokat köszönhetek ennek a szakmai gyakorlatnak, hiszen nemcsak szakmailag fejlődtem sokat,
hanem a német tudásom terén is. Ezen kívül megtanultam, hogyan kell otthontól távol boldogulni,
sokkal önállóbb lettem. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vegyen részt ilyen programban.

