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MEERSBURG



A Baden-Württemberg tartományban, a Boden-tó északi partján

fekvő hangulatos,5500 lakosú német kisváros,Meersburg.



Meersburg óvárosa két városrészből áll, a tó 

partján,alacsonyabban fekvő, a kikötő és környékéből 

álló Unterstadt városrészből …



valamint a feljebb elhelyezkedő Oberstadt városrészből,

hangulatos lépcsős kisutcák kötik össze a két városrészt.



Régi kastélya a hagyomány szerint a frank királyoknak volt lakóhelye,

új kastélya pedig a konstanzi érsekeknek volt a palotája.



Gyakorlati helyem 

és tapasztalataimAz én gyakorlati helyem közvetlen a Boden-tó partján

helyezkedett el. A Kohler am se nevű étterem, egy

családi munkakörnyezetet teremtett számomra. Az

iskolám által megteremtett lehetőség, hogy itt tölthetem le

a nyári gyakorlatom olyan ajtót tárt ki előttem amiről

emberek százai álmodoznak. A nyelvtanulási lehetőség,

kapcsolatépítés és a szakmám gyakorlati elsajátítását

tették lehetővé számomra amiért hálásabb nem is

lehetnék! A főnököm Kohler Alexander és felesége Kohler

Beát sokat segítettek a tanulásban. 



Az első munkanapomon izgatott voltam, a bizonyítási

lehetőség, és a megfelelési vágy tombolt bennem.

Szerettem volna megmutatni hogy nem véletlenül vagyok

ott!

Első pincér feladataim közé tartozott minden

napnyitási feladat, az asztalok teraszra való kivitele,

letörlése,felterítése, virágok meglocsolása, az étteremhez

tartozó rész felseprése. 

Konyhai feladatom leginkább a zöldségek megmosása,

megpucolása, valamint a salátás pult feltöltése volt. Sokat

mosogattam és segítettem a napzárási feladathoz tartozó

takarításban is mind a konyhában mind a

vendégterekben.



Nem mondhatom hogy könnyű
volt ilyen huzamosabb ideig a
szüleim nélkül, de sokat
segített hogy nem csak velük
de a kísérő tanáraimmal is
tartottam a kapcsolatot heti
szinten.

Gyorsan teltek a napok a folyamatos munkával, és egyre

biztosabb voltam benne hogy a számomra megfelelő

szakmát választottam. Szeretek emberekkel foglalkozni,

élményt adni nekik akár egy reggeli vagy egy vacsora

felszolgálásával. Szeretem az elismerést amit egy

köszönöm szó kíséretében kapok meg.



Ahogy telt az idő annál több felelőséggel járó

feladatot bíztak rám. Egyre többet szolgáltam ki

egyedül, elkészíthettem az italokat is felügyelet

nélkül. A legfontosabb feladat számomra a

fizettetés ami már a pincér szakmában a

legmagasabb rang.

Konyhai téren a tányérok díszítése és a

receptúrák megismerése volt a legtöbb amit

csinálhattam. Örömömre szolgált megtanulni és

elsajátítani a valóságban használt technikákat és

gyakorlatokat. 



Sokat dolgoztam, néha még az iskola pad is

hiányzott, de ez egy meghatározó nyár volt

az életemben. Köszönöm mindenkinek aki

ezt lehetővé tette számomra!


