MUNKANAPLÓ
Név: Gergye Márton Bálint
Osztály: 11/B
A szakmai gyakorlat időpontja :2018.Augusztus.1
A szakmai gyakorlat helye : Németország SchwangauDas Hotel König Ludwig
A projekt címe: Süssünk-főzzünk együtt az EU-ban!

Az Erasmus+2017 program keretein belül sikerült kimennem Németországba azon
belül is Bayorország egyik “kincses dobozába”,Schwangauba, ahonnan láttuk
minden nap a Neuschwanstein-i kastélyt.
Én a Das Hotel König Ludwigba kerültem, azon belül is a Fachklinick részére, ahol
többnyire idősebb emberek jöttek gyógyulni. Fontos volt a velük való komunikáció és
a törődés is. Váratlanul mindegyik ember kedves volt velem/velünk, rendkívül
türelmesek voltak és segítőkészek. Nem egyszer volt,hogy talán már kijelenthetően
kínkeservesen végig várták a mondtatok, amiket nagy nehezen megszültünk, az
elején elmosolyodtak és mondták, hogy értik, de ezt nem így, hanem így kellene
mondani és emiatt én nagyon gyorsan tudtam fejlődni német nyelvből.
Ezen felül a mindennapi munkavégzés miatt szakmailag is fejlődtem.Nagyobb részt
enyhén monoton volt a munkánk, mivel minden nap egy adott sémát követtünk le,
ugyebár beosztástól függően. Általában 9 órakor kezdtünk, ez a beosztási idő a
teríték felhelyezése volt: szalvéta, nagyváltás, pohár majd az italok elhelyezése az
asztalokra (szóda, almalé), és ezek után jött az ebédeltetés, amiben saját részem
volt, ahol egyedül feleltem az ételek kihordásért. Ez egy enyhén bonyolultabb feladatt
volt, mivel egy menükártyás rendszer volt, ahol egyetlen egy választás lehetett, hogy
a fő étel vegánlegyen avagy nem és ezeken felül kellett figyelni arra, hogy az adott
páciensnek volt e bármilyen panasza, nekünk azt le kellett kommunikálni a
konyhával, egy másik fajta fő étel esetekben leves váltás és még desszertváltás is
szóba jöhetett.
Miután lement az ebéd és a lepakolás, felterítettünk előre a vacsorához ugyanabban
a sémában, mint ebédnél. Főként kocsi szervízt használtunk az étkeztetéseknél,
mert nagyon nagy volt a létszám a szekción és nagyon nagy pörgés volt ahhoz, hogy
kézben tudjunk szervírozni.
Ezen felül volt egy másik beosztás: a kávézó részleg, ami nekem a kedvencem volt.
Megtanultam nagyon sok különböző fagylaltkehely készítését, kávék készítését és a
felszolgálását ezeknek a termékeknek. Egyszerűen egy másik hangulata volt akkor a
helynek,amikor egy csettintésre nem étterem volt, hanem kávézó felejthetetlen
pillanatokkal. Mivel ilyenkor jöttek a betegeknek a családjaik, és amikor egy-egy
beteg külön odahívott, hogy igen ő az, aki minden nap megpróbál a kedvében járni
ebédnél és vacsoránál is folyamatosan próbál mosolyt csalni az arcunkra.

A munkatársak nagyon segítőkészek voltak és egyszerűen bármikor volt probléma,
azonnal jöttek és segítettek, igazán jókat beszélgettünk, sőt egy kettővel már
barátoknak is neveztük egymást.
Szabad időnkben megpróbáltuk felfedezni a környéket együtt és a Füssenben kint
lévő srácokkal volt, hogy egyszer-egyszer elmentünk biliárdozni vagy csak felfedezni
Füssent, a kastélyokat , voltunk Münchenben is megnézni a várost. Meg volt, amikor
kijött a legjobb barátom is, és akkor is átmentünk Münchenbe, megmutattam neki
Schwangau és Füssen látványosságait, kipróbáltuk a schwangaui termálfürdőt is.
Füssenben lévő vízesést többször is meglátogattuk csoportosan is.
Egyszerűen ez a 3 hónap felnyitotta szememet arra, hogy a külföldi viszonyok
mennyivel másabbak, mint az itthoniak, milyen emberek élnek kint és milyen a
hangulat. Egyszerűen úgy érzem, megváltoztatta világlátásomat és az elvrendszert
és tervezgetés alatt van hogy lehet meg fogom próbálni a külföldön lévő
munkavégzést. Megfogott és nem enged a mai napig se ez az érzés hogy milyen volt
külföldön lenni, egy kisebb mesének vagy álomnak lehetne mondani, amiből nem
akartam kiszakadni. Nekem nagyon tetszett ez az idő, amit kint töltöttem és remélem
egyszer még vissza tudok menni. Köszönöm ezt a remek élményt, hogy ennyit
tanulhattam kint, fejlődhettem, embereket ismerhettem meg, világot láthattam, új
barátokra tehettem szert, megismerhettem Németország egy kis részét és azt a
varázslatos érzést, hogy igen én most egyedül vagyok itt kint.
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