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Az étteremben felszolgálóként dolgoztam. Minden nap 6 órára jártam
dolgozni, biciklivel, (amit az étterem biztosított nekünk) ugyanis az étterem
csak 2-ig volt nyitva minden nap, hétvégén az étterem nincs nyitva, mert a finn
iskola számára gyakorlati helyként szolgál. Az étterem önkiszolgáló, így mi
készítettük el a finn diákokkal a pályát minden nap, a pultra kávét, teát, tál
melegítőket, desszertet, bögréket. Asztalra poharakat, vizes kancsókat tettünk
ki, szalvétát hajtogattunk, ha volt asztalfoglalás, előkészítettük az asztalokat. A
tárgyaló terembe általában jövő vendégeket fogadtunk, ott előkészítettünk ,
felszolgáltuk az ételt, vizet öntöttünk. Ebéd alatt pedig az asztalokat kellett
rendeben tartani.
Más étkezési szokásai vannak a finneknek, pl.:egyféle ételt esznek, és ha még
kívánnak étkezni ugyanabból szednek újra.
Nem annyira nyitottak első alkalommal, mint mi, de ha megismernek,
megszoknak, akkor nagyon közeli barátságot lehet kiépíteni, ragaszkodóak és
figyelmesek. Más felfogásúak, máshogy állnak hozzá a mindennapi teendőköz,
a mindennapokhoz, az élethez, máshogy töltik a szabad időt. Nyugodtságot
lehet érezni, még a pörgősebb éttermekben is.
Azért adtam be a jelentkezésemet a programra, mert szeretem a
kihívásokat.
Szeretek utazni, belföldön és külföldön egyaránt, főleg
huzamosabb időre. Tudtam mekkora önállóságot fog adni egy ilyen út.
Megismerni egy másik kultúrát. Valahol ismeretlennek, újnak lenni. Illetve
szeretek nyelveket tanulni, az angolt pedig nagyon fontosnak tartom, tekintve,
hogy világnyelv, illetve nagyon szeretem is.
Párszor nehéz volt megértetni magam,tekintve, hogy egyik országnak
sem az anyanyelve az angol, de szinte mindenki tökéletesen beszélte a nyelvet.

Csak az elején volt inkább ez nehézség, egy másfél hét után belerázódtam,
illetve pár alapkifejezést megtanultamfinnül, a bolti vásárlások
megkönnyítésére.
A program megadta mindazt, amire számítottam, sőt egy kicsit többet is.
A munkahelyen gyakorolhattam az itthon megszerzett szakmai, és nyelvi
tudásomat. Kapcsolatokat építettem , szereztem barátságokat.
Önállóságban is nagyot fejlődtem. Magamra főztem, mostam, takarítottam.
Magam osztottam be az időmet, a pénzemet. Ez segített abban, hogy kicsit
felnőttesebb legyek és így visszatérve jobban boldoguljak, kevesebb szülői
segítséggel.
Hétvégente az ottani erdőségekbe mentem kirándulni, bicikliztem vagy a

város, a megye hokicsapatának a meccseire jártam ki, az ottani barátaimmal,
esetleg
egy
étterembe,
kávézóba
ültünk
be
beszélgetni.

