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Gálik Máté munka napló. 

2014.07.13. 

2014.07.13. én Este 8 órakor indultuk a nagykőrösi Toldi iskolából. Több országon haladtunk 

át (Szlovákia, Csehország). Éjszaka sokat aludtunk a buszon majd reggel tettünk egy túrát a 

németországi Szász-Svájc hegységben és ott a régi kő bástyákat néztük meg. Majd tovább 

indultunk a szállásunk felé, több megálló is volt, ahol tudtunk nyújtózni is egy kicsit.  

Délután 16 óra körül meg érkeztünk a szállásunkhoz ott szeretettel vártak bennünket. 

Megmutatták a szállásunkat, mely Sanitzban, Klein Wehnendorfban van. Este a kipakolás 

után szabad foglalkozás volt. Meg néztük a foci meccset majd aludtunk.

Szász Svájc hegység  
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07.14. 

Reggel 7órakkor keltünk nagy nehezen felöltöztünk és 7:30 kor reggeliztünk. 8:00 kor 

indultunk Mecklenburg tartomány nyugati felébe, Ludwigslustba, ahol megnéztük a 

Berufsschulét (középiskola). Ott meg mutatták, hogy milyen képzések vannak. Így 

megtudtuk, hogy pék, hentes, gazdasszonyképzések is vannak az iskolában. 

Meggyőződhettünk arról, hogy milyen fejlett iskolában tanulhatnak a német diákok. Az 

iskola meglátogatása után indultunk a Graboweri habcsók gyár bemutatótermébe. A 

bemutatóteremben meghallgattuk a gyár történetét és a termelés fejlődését 59 év alatt. Itt 

megtudtuk, hogy 6,5 millió habcsókot késztenek naponta, melyhez 900 ezer tojást 

használnak fel. Ki próbálhattuk, hogy milyen is lehetett régen a habcsókgyártás, az általunk 

elkészített habcsókokat el is hozhattuk, kaptunk a rövid képzésről egy oklevelet is. Majd 

miután végeztünk tettünk egy kis túrát a városban, ahol megnéztük a nevezetességeket is.  

Ludwigslusti Sanddorn Storchennest, a homoktövis feldolgozó üzembe. Ott megtudtuk, hogy 

100 hektáron termesztenek homoktövist és azt is megtudtuk, hogyan szüretelik a 

gyümölcsöt. Meg mutatták milyen termékeket gyártanak belőle. Voltak lekvárok, cukorkák, 

szeszes italok, ivólevek, mustárok.  Onnan mentünk Schwerinbe, a tartomány fővárosába, 

ahol megnéztük a parlamentet, mely egy kastélyban kapott helyet. Ezek után el indultunk a 

szálláshoz de út közben meg álltunk egy bevásárló központba vásárolni és is indultunk is 

tovább. Miután megérkeztünk a szálláshoz megvacsoráztunk, majd megírtuk a munkanaplót, 

melyet a tanárnő és a tanár úr leellenőrzött. 11 óra körül lefeküdtünk aludni.
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07.15. 

Reggel szintén 7órakkor keltünk majd fél9 kor reggeliztünk utána volt egy kis időnk pihenni 

majd kezdetét vette a német nyelv tanulása 8:30 kor, amelyet Edda Henze tartott nekünk. A 

nyelv az kicsit nehéz, de meg birkózok vele. 9:45 kor volt egy rövid (10 perces) szünetünk és 

folytattuk az órát. 11:15 kor jött értünk a busz és elindultunk ebédelni egy óvodába. Ebéd 

után tovább mentünk a Rostockba a Stadtbackerei Junge pékségbe. Ott nagy szeretettel 

vártak bennünket és fel mentünk az irodába egy rövid beszámolót tartott a cég történetéről. 

A cégnek 3 üzeme van, Az egyik Rostockban van a neve pedig Elmenhorst a második 

Greifswald és a neve Helmshager Berg a harmadik pedig Lübeckben található és ennek a 

neve Roggenhorst. 100 diák tanulót tanítanak, 2700munkásuk van, és 170 boltba szállítanak. 

Miután elmondták ezeket aztán betekintést nyertünk a cég üzemébe. A gépek nagyon 

modernek és a tésztához nagyon keveset nyúlnak puszta kézzel, mert a gépekkel meg tudnak 

csinálni majdnem minden terméket. Aztán felmentünk az irodába és meg kóstolhattuk 

valamennyi terméküket, amik nagyon finomak és gusztusosan néztek ki. Miután meg 

kóstoltunk mindent tanár úr, Edda, a képzési vezető és a három társunk elmentek meg 

beszélni a részleteket. Aláírták a szerződéseket és miután végeztek elindultunk a szállásra, de 

út közben azok a diákok, akik Rostockban lesznek elmentek meg venni a bérletet a 

villamosra. Addig mi be mentünk egy bevásárló központba szét nézni és vásárolni. Aztán 

elindultunk a szállásra majd meg érkeztünk 17:45 körül. 19:00 kor át mentünk meg 

vacsorázni, amit tanár úr és tanárnő készített nekünk. A vacsora finom volt! Vacsora után 

visszajöttünk és fürdés után nem sokkal  11körül lefeküdtünk aludni.
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07.16. 

Reggel 7:00kor felkeltünk majd 8:30 kor meg kaptuk a reggelit majd egy 1óra múlva mentünk 

német órára. Meg ismerkedhettünk Edda Henze fiával akit Larsnak hívnak. 11:15kor 

elindultunk ebédelni, ami most nem volt olyan rossz. Ebéd után elindultunk Grammentinbe 

egy családi cukrászdába. Ott szintén nagy szeretettel vártak bennünket és meg hívtak egy 

fagyira is minket. A fagyi nagyon finom volt. Volt egy malom is a pékségnél, ami át volt 

alakítva kávézóvá. Társaink, akik ott fognak dolgozni, bemutatkoztak, szerződéseket írtak alá. 

Onnan mentünk az 1000 éves tölgyek erdejébe. Ahol mítoszokat hallgattunk meg a tölgyesek 

történetéről. Láttunk egy szelíd szarvas csordát és volt egy régi kastély is. Aztán elindultunk 

haza és meg álltunk egy bevásárló központba bevásárolni a vacsorához, ami lecsó volt. 18:30 

körül vissza értünk a szállásra és oda adtuk a tortát, amit tanárnő és tanár úr csinált Larsnak 

születésnapja alkalmából majd ittunk egy pohár pezsgőt. Aztán be mentünk meg csinálni a 

német leckét és át mentünk vacsorázni 19:30ra. Visszajöttünk és meg írtam a munka naplót 

majd levágták a hajam meg fürödtem és 11körül lefeküdtem aludni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezer éves tölgy.  
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07.17. 

Reggel 7:10 kor felkeltem és utána 7:25 kor elindultunk reggelizni. Majd fél 9 kor fel 

mentünk a német órára.10:30 kor jött értünk a busz és mentünk Rostockba egy szakképző 

iskolába meg főzni az ebédünket. Német diákokkal együtt főztük meg a lángost és a levest. A 

leves nagyon finom volt, de a lángosnál nem volt finomabb! Majd mi után meg ebédeltünk 

segítettünk elpakolni és elmosogatni a német tanulóknak. Onnan elindultunk Rostokolni. 

Meg néztük Rostock nevezetességeit és meg tudtuk, hogy Rostock a 7 torony városa mivel 7 

temploma volt, 7 út vezetett a piactérre,7 bejárata volt a templomnak és 7 kapuja volt. 

Voltunk egy múzeumban ahol sok különleges állatot láttunk, de a leg érdekesebb egy jeges 

medve volt amit Chörchilnekhívtak. Miután onnan kijöttünk bementünk egy egyetemre és 

körül néztünk aztán ki mentünk és meg nézhettük az élet örömei kutat. És láttunk egy 

phantomimes embert, aki tudott magyarul. Majd bementünk a Maria kirche templomba ott 

meséltek nekünk egy 800 éves óráról, ami az egyetlen olyan a világon, ami az eredeti 

alkatrészekkel működik. Az órát napi 2szer húzzák fel. Onnan elindultunk Matthias 

Grenzerhez. Ő nagy szeretettel várt minket és kaptunk egy finom német sört. Igaz kicsit erős 

volt a megszokott magyar sörökhöz, de jó volt. Ott körbe néztünk a pékségbe és nagyon 

tetszett, mert át látható volt az egész üzem. Miután körbe néztünk ki mentünk azokkal a 

diákokkal, akik nem ott lesznek. Ők benn maradtak meg beszélni a részleteket. Miután 

kijöttek elindultunk haza, de meg álltunk a Lidibe meg venni a vacsorához valót, ami paprikás 

krumpli volt és nagyon finom is volt. Vacsora után meg írtam a munka naplót és körül belül 

éjfél fele lefeküdtem.   
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07.18. 

Reggel 7 órakor keltük majd fél 8kor felmentünk reggelizni és fél 9 kor német órára. Utána 

11órakkolr e indultunk Grimmenbe a Kühl pékségbe. Út közben meg állítottak a rendőrök és 

ellenőrzést tartottak. Délre oda is értünk bemutatkoztunk a főnöknek és kaptunk ebédet 

majd ebéd után körbe vezettek az üzemben.800000 zsemlét gyártanak naponta és olyan 

6000 eper tortát csinálnak naponta. A cukrász üzemben 18fok van és van egy fagyasztó 

helység ahol -18fok volt ott fagyasztották a termékeket. Majd miután körbe vezettek minket 

alá írták a szerződéseket és elindultunk a Rügen szigetre az egy kikötőhöz ahol szép volt a 

kilátás. Voltunk ott egy órát és tovább mentünk a pékségbe ahol ültünk egy kicsit és 

elmentünk sétálni a városba sétálni. Miután visszamentünk nem sokra rá indultunk haza. 

Olyan 18:15 körül haza értünk meg írtuk a leckét meg csináltuk a házit és át mentünk 

vacsorázni. Miután meg vacsoráztunk vissza jöttünk meg fürödtünk és nem sokkal később 

lefeküdtünk.   
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07.19. 

7órakkor fel keltünk majd meg reggeliztünk majd német órára mentünk. Miután vége lett az 

órának el lehetett menni Rostockba vásárolni vagy itt lehetett maradni és később lemenni 

egy tóra. Miután vissza jöttünk Rostockból mi is le mentünk a tóra fürdeni. Ott nagyon jól el 

szórakoztunk és jól érezte mindenki magát fürödtünk beszélgettünk napoztunk. Majd 

estefele elindultunk haza gyalog. A táv nem volt sok körül belül 3km volt. Majd haza értünk 

gyorsan lefürödtünk majd elmentünk vacsorázni majd visszajöttünk a szállásra és pihentünk.   
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07.20. 

Reggel 5:21 kor kelünk majd reggeli után 6:00kor elindultunk Berlinbe. Az út hosszú volt. 

Olyan 10:00 körül fel értünk a Reickstag parlamentbe. De mielőtt fel értünk volna meg 

nézhettük a parkokat és vizeket Nyugat-Berlinben. Miután oda értünk a parlamenthez egy 

komoly ellenőrzésen vettünk rész majd meg tekinthettük milyen szép is a Német parlament 

belülről. Majd a parlamentbe bementünk a tárgyaló terembe ott tartottak nekünk egy kis 

beszámolót a parlament dolgozóiról és az épületről. Majd ott vége lett és át mentünk egy 

kisebb terembe és ott kaptunk még egy beszámolót kettő német parlamenti dolgozótól. 

Nyugat-Berlin sok városrészből áll. A lakosainak száma körül belül 6 millió lakos, aminek egy 

része török bevándorló. Majd fölmentünk a tetőre ott nagyon szép kilátás volt Berlinre majd 

miután körbe vezettek minket lementünk a parlament előtti parkba. Ott egy emlékmű volt a 

koncentrációs tábor halottairól. Majd elindultunk a buszhoz és a busznál ebédeltünk és 

elindultunk. Útközben sok mindent láttunk köztük egy 2. világháborús orosz emlékműt is. 

Majd tettünk egy kis városnéző túrát és utána át mentünk Kelet-Berlinbe és meg néztük a 

Berlini fal egy részét. Utána el indultunk haza, ami szintén hosszú utazás volt de haza értünk 

olyan 17.05 körül. Majd egy fél órával később meg kaptuk a vacsorát és meg írtam a munka 

naplót majd később meg fürödtem és lefeküdtem aludni. 
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07.21. 

Reggel 7óra körül keltünk felmentünk reggelizni majd írtunk egy német tesztet. Utána 

elmentünk ebédelni az óvodába. Olyan fél 1 körül elindultunk a Rostocki tenger partra. Fél 2 

fele ott is voltunk Rostockan de mielőtt elmentünk a tengerpartra fürdeni végig sétáltunk a 

kikötőn. Ott rengeteg hajó és látni való volt köztük 2db óceánjáró hajó is. A kisebbiknek a 

férőhelye olyan 2000 ember volt. Majd mi után elindultunk a tenger partra nem sokkal 

később ki is értünk. A kilátás nagyon szép volt és rengeteg embert volt a nagyon hideg 

vízben. Egy kis erőltetés után én is bele mentem és nem sokkal később láttam is egy 

medúzát, amit meg is fogtam. Az tapintása nyálkás volt. Majd miután eltöltöttünk egy pár 

órát a tenger parton elindultunk vissza a buszhoz. De út közben meg álltunk egy étteremnél 

ahova tanár úr, és aki Rostockban lesz be mentek. Miután ki jöttek el is indultunk a buszhoz 

majd miután oda értünk indultunk is haza. 18óra körül haza is értünk majd később meg 

vacsoráztunk meg fürödtünk és nem sokkal később aludtam.
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07.22. 

Reggel fél 7 körül felkeltünk majd felmentünk reggelizni és indulás előtt 10percel meg 

tudtuk, hogy mi is megyünk. Elkészültük és elindultunk a munkahelyünkre. Először a 

Rostockiakat tettük ki utána Ádámékat majd mi következtünk, akik Grimmen bedolgoznak és 

velünk együtt szálltak le, akik a Rühgen szigeten dolgoznak majd. Miután ki szálltunk a 

buszból nem sokkal később el is ment a mi buszunk. Utána mi is elindultunk a szállásunkhoz 

Frank Völkerrel. Nem sokkal később ide is értünk és elfoglalhattuk a szállásunkat, amit 

nagyon jól néz ki. Ám mielőtt ki pakolhattunk volna már is indultunk vissza a munkahelyre. 

Ott át öltöztünk meg ebédeltünk és később olyan fél 12 fele el kezdtük a nyári gyakorlatunk 

első munka napját. A munka nem is volt olyan hosszú, mint amilyenre számítottam. 

Csinálnunk kellett eper tortát nekem csomagolni is kellett valami pogácsa félét, amit 17-es 

ével kellett pakolni. Majd dobozba rakták és egy dobozba 4 zacskó fért aztán raklapra tették 

és elvitték a fagyasztóba. Utána 3órakkor volt egy 15perces szünetünk ahol kaptunk egy 

kávét es süteményt. Aztán visszamentünk folytatni a munkát majd miután végeztünk a 

pakolással el kellett vinni békával egy kinti fagyasztóba a terméket. Majd miután végeztünk 

vissza mehettünk segíteni, folytatni a tortákat. Ott meg ismerkedtünk a cukrász részlet 

vezetőjével, Svennel (Sven). Majd a tortákat, amiket csináltunk arra kellett öntenünk 

zselatint. Egy kis idő elteltével és sok tortakészítéssel később be jöttek szólni, hogy az napra 

végeztünk. Ez volt 6órakkor majd utána kaptunk vacsorát és át öltözhettünk. Aztán 

elindultunk biciklivel a szállásunk felé, ami 4-5 km re volt. de kábé 20 perc alatt meg jártuk. 

Miután haza értünk el meg fürödtünk el mentünk boltba, ami a szállásunkkal szembe van. 

Aztán meg írtam a munka naplóm és nem sokkal később lefeküdtem.   
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07.23. 

 Reggel 8:00 kor kelünk fel öltöztünk el készültünk és 9:00 kor elindultunk a munkába ahova 

10:00ra kellett érni. Majd miután oda értünk találkoztunk Frankkal és bementünk az 

ebédlőbe reggelizni. Majd át öltöztünk és elkezdtük a munkát egy kicsit nehezen bírtunk be 

jutni, mert Viviék nem bírtak át menni a fertőtlenítő kapun. Majd miután bejutottak be is 

mentünk a cukrász részleghez ahol 3 kocsi torta várt minket. 10:03 kor el is kezdtük a 

munkát, ami nem nagyon haladt, mert nagyon sok volt. de csináltuk, ahogy tudtuk és jó volt 

a hangulat is. Délben bejöttek szólni, hogy menyünk ebédelni, de nem mentünk ki csak 

13:00-kor, mert be fejeztük a kocsit. Majd ki mentünk ebédelni és az ebéd nagyon finom volt 

és meg is ettem mind. Ebéd után 13:20 körül visszamentünk és fojtattuk a munkát. Aztán 

bejöttek szólni, hogy valakinek vissza kéne menni 18:00-23:00ig. Gábor elvállalta a munkát 

és haza is mehetett 3óra fele. Majd miután haza ment 4en maradtunk a rengeteg tortára. De 

fojtattuk a munkát és 4órakor be is jött Sven, aki meg dicsérte a munkánkat. Ő ki vitte Alexot 

és csak 3an maradtunk. Egy kicsit tovább maradtunk, mint tervezték, mert nem végeztünk a 

munkával és csak 6 kor jöhettünk el, mert meg vártuk egymást. Majd elindultunk hazafele és 

20-25perc alatt haza is értünk. Aztán meg vacsoráztunk meg fürödtünk és 22óra fele 

aludtunk el.  
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07.24. 

Reggel 8 kor keltünk elkészültünk meg mosdottunk és elindultunk munkába. Mikor oda 

értünk le adtuk a mosnivaló ruhákat és bementünk át öltözni. Miután át öltöztünk kaptunk 

reggelit de Alexot elvitte Frank, hogy meg mutassa neki hol kapunk hétvégén kaját. Mire 

visszajött addig mi végeztünk is a reggelivel és mentünk is dolgozni. Megint epertortát kellett 

csinálni a munka nagyon sok volt, de jól haladtuk vele. Én kentem a pudingot majd miután 

végeztünk az összessel el kezdtem rakni az epret és aztán rá a zselatin. 4re végeztünk is de 

nem mehettünk el mert segíteni kellett pakolni meg hűtőkamrát takarítani. Majd miután 

végeztünk meg kaptuk a vacsoránkat és elindultuk haza. Fél 6ra haza is értünk, de arra 

jöttünk haza, hogy valaki bulit csinál az emeleten. Meg érkeztünk meg fürödtünk el mentünk 

boltba és filmet néztünk meg hallgattuk a felettünk szóló zenét. Miután meg néztünk 4 filmet 

nekünk is álom jött a szemünkre, de a buli még tartott ezért kicsit nehezen tudtunk el aludni, 

de sikerült olyan 1 óra fele.
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07.25. 

Reggel 7:30kor keltünk el pakoltunk el készültünk és elindultunk reggelizni egy étterembe, 

de mikor oda értünk akkor mondták, hogy csak 9kor nyitnak. Így volt egy fél óránk hogy 

körbe nézzünk a városközpontba. Sok boltba voltunk és rengeteg olyan dolgot láttunk, amit 

otthon nem. Majd 9kor visszamentünk az étteremhez és meg is kaptuk a reggelinket, amit 

nagyon szépen tálaltak. Voltak felvágottak lekvárok meg tojásrántotta. Miután meg 

reggeliztünk szét néztünk a parkban és meg találtuk a vadasparkot ahol sok állatot is láttunk 

és voltak nagyon szépek is meg kevésbe szépek is. Onnan visszajöttünk a szállásra, mert 

nagyon meleg volt kint és a szálláson meg nem volt wifi így filmet néztünk. Dél után olyan 5-

6 óra fele el kezdett esni az eső jég kíséretében nem sokáig esett csak egy 30perc körül, de jó 

friss levegőt hozott. Majd utána fojtattuk filmezést és olyan 8 körül meg fürödtem majd 

10óra fele elaludtam.  



 
14 

 

 

 

07.26. 

Reggel fél 9kor keltünk és elmentünk reggelizni 9órára. Majd reggeli után visszajöttünk a 

szállásra és filmet néztünk, mert nem volt nyitva semmilyen bolt. Majd dél után fél olyan 

13:45 körül elmentünk ebédelni és miután oda értünk nem sokkal később hívott tanár úr, 

hogy hol vagyunk, mert jött meg látogatni. Tanár úr és 3 gyerek jöttek majd meg kaptuk az 

ebédet ő meg vártak még meg ebédelünk aztán sétáltunk egyet a városban. Meg tudtuk, 

hogy hol lakik a főnökünk és a családja. Majd bementünk a vadasparkba és szétnéztünk ott is 

aztán elsétáltunk egy kis nyugodt utcába. Onnan a szállásunk felé jöttünk ahol leültünk egy 

padra és beszélgettünk. Nem sokkal később el indultunk a vasút állomáshoz ahol kiderült, 

hogy nem ment az a vonat, amivel el akartak menni és így 1 órát vártunk.  Miután elmentek 

visszajöttünk a szállásra és lefürödtem majd elkezdtem filmet nézni, de nem bírtam be 

fejezni. 19:15kor elindultunk munkába. Oda értünk át öltöztünk és meg ittam egy kávét majd 

bementünk dolgozni. Sven eligazított minket hogy ki mit csináljon. Én először mandarin 

konzervet nyitogattam majd utána kész lapra kellett tenni 400g pudingot majd szét keni 

majd meg szórni zsemlemorzsás lisztel és rá a mandarint majd a zselatint. Miután végeztem 

ezzel valamilyen mákos süteményre kellett pakolni marcipánszerű anyagot. Aztán a 

lányoknak segítettem tallérokat nyújtani majd miután ezzel is végeztünk ki mehettünk 

szünetre. Miután visszajöttünk szünetről a lányokkal dolgoztam torta karikába kellett tésztát 

rakni. És olyan fél 1 fele elhívtak a kemencéhez. Ott nem volt olyan nagy hajtás kenyeret 

kellett kocsira ki szedni a forgó kemencébe kellett rakni kocsit és ládákba pakolni a kenyeret. 

Majd eltelt 2óra és miután bevetettük a kenyeret ki mehettem még egy szünetre. Miután 

visszamentem ki kellett venni a kenyeret ládába és kocsira rakni és ki takarítani a 

kemencéket aztán letelt a műszak és haza jöhettünk. Miután haza értünk negyed 5 re meg 

fürödtünk é aludtunk.   
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07.27. 

 Dél előtt fél 12 felébredtem. Majd meg ebédeltünk és szétnéztünk a városban utána haza 

jöttünk pihentünk egy kicsit és elindultunk dolgozni. Mikor oda értünk és át öltöztünk 

mentünk is munkába. Ugyan azt a munkát kaptam, mint tegnap mandarinos szeletet kell 

csinálni. Utána segítettem a lányoknak lemezeket pakolni és krémet szétkenni lemezen. Fél 

12kor ki jöhettünk szünetre. Miután vissza mentünk szünetről meg kérdeztem Svent hogy 

mehetek e a kemencéhez segíteni. Mehettem segíteni és megint kenyeret kellett lemezre 

rakni és kiflit vontak be valamilyen tojásos lével és azt kellett lemezre rakni. Miután meg 

csináltuk el kellett takarítani a gépet és ládákba rakni a kenyeret aztán kenyeret kellett 

szeletelnem majd végeztem és eljöhettünk haza. Át öltöztünk és elindultunk. Miután haza 

értünk olyan 4órára meg fürödtünk és én még játszottam egy kicsit a telefonon és elaludtam 

5óra fele.  
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07.28. 

 Dél előtt fél 12kor keltem fel majd meg ebédeltünk és elmentünk ruha boltba valamilyen 

nadrágot venni. De nem találtunk és haza jöttünk és pihentünk még nem kellett menni, 

dolgozni. 7órakkor elindultunk és 20 perc múlva oda is értünk majd át öltöztünk és ültünk 

egy kicsit majd bementünk dolgozni. Mi után bementünk ugyan azt kellett csinálnom, mint 

tegnap a mandarinos süteményt. Aztán meg torta karikába kellett tenni linzer lapokat. Ha 

kész volt, akkor lemezeknek a végét kellett rá rakni és meg tölteni. Ha kész voltunk, akkor el 

kellett takarítani és eljöhettünk. Miután kész voltunk a takarítással el jöhettünk haza. Haza 

értünk olyan 4 fél 5 fele majd meg fürödtünk és aludtunk. 
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07.29. 

12óra fele felkeltünk majd elmentünk ebédelni és haza jöttünk. Filmeztünk pihentünk egész 

nap, mert fáradtak voltunk mind annyian. 7órakkor elindultunk vissza a munkahelyre é 20 

percre rá ott is voltunk. bementünk dolgozni és mandarinos sütivel kezdtünk, majd ha kész 

volt lemezbe kellett rakni 3700g tésztát, de nem bírtam be fejezni, mert el hívtak kenyeret 

vagdosni. Sok kenyér volt, de gyorsan haladtunk majd kész lett vissza mentem és nem sokkal 

később ki mehettem szünetre. Miután visszamentem szünetről megint oda hívtak a 

kenyereshez csak most magvas tésztát kellett csípnem 5550gra. Aztán eltakarítottunk ott és 

visszamentem segíteni Vivinek. Szilvát kellett rakni tésztára és rá édes morzsát. Aztán 

takarítottunk és haza jöhettünk. Miután haza jöttünk fürdés és alvás volt. Reggel ébredés 

után elmentünk reggelizni és elsétáltunk boltba venni pár cuccot majd haza jöttünk és 

pihentünk munka előtt. 19órakkor elindultunk és 20 perc alatt ott is voltunk majd át 

öltöztünk és mentünk be. Megint a mandarinos sütivel kezdtük majd befejeztük és tésztát 

raktunk formába majd el kellett mennem kenyeret vagdosni miután kész volt meg szórtam 

lisztel a vetőt és ki mehettem szünetre. Majd visszamentem és kenyeret kellett virgolni aztán 

meg csípni, amit 5550gra kellett fel adni miután végeztünk el takarítottunk ott és mentem 

muffin formába nyomkodni tésztát. Mikor ezzel végeztem takarítottunk majd bementünk a 

cukrász részlegbe ahol szerencsétlenségünkre be fogtak takarítani. Nem sokat kellett csinálni 

csak felmosni aztán munka vége volt és eljöhettünk haza. Haza jöttünk meg fürödtünk és 

aludtunk.   
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07.30. 

Dél előtt fél 12 kor felkeltünk elmentünk ebédelni és filmet néztünk. Majd 19:10 fele 

elindultunk munkába mikor oda értünk át öltöztünk és mentünk be. Mandarinos sütivel 

kezdtük és most csak 2órát voltam ott utána el kellet menni kenyeret pakolni vető szalagra 

és vagdosni is kellett. Utána ki mehettem szünetre és meg kajáltam. Mentem vissza pakolni 

utána virgolni kellett, és ha kész volt takarítottunk majd megint pakolni kellett barna 

kenyeret. De valamiért elengedtek 45percel hamarabb ezen meg lepődtünk, de ha mondták, 

akkor nem ellenkeztünk. Eljöttünk haza és meg fürödtünk majd aludtunk.   
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07.31. 

Dél után 13kor keltünk, mert el aludtunk és 14re kellett menni, dolgozni, de siettünk és nem 

késtünk el. Mikor bementünk kicsit furcsa volt, hogy szinte senkit nem láttunk az üzemben. 

Rajtunk kívül csak kábé 4ember volt. Majd b mentünk a cukrász üzembe és tortalapokon 

kellett elkenni a pudingot utána meg kellett szórni porcukrozott málnával és zselatint rá 

önteni és kész volt. Nem volt csak másfél kocsi és így gyorsan végeztünk vele. Majd 15:40 

körül meg jött Sven is és mondta, hogy vissza kéne mennünk este és kiment eltelt kis idő és 

visszajött majd mondta, hogy mégsem kell menni csak holnap este 18:00ra kell a buliba. 

Nem sokkal később végeztünk és eljöhettünk fél 6 fele át öltöztünk és jöttünk. Meg 

fürödtünk és elmentünk boltba ennivalóért majd meg vacsoráztunk és filmeztünk. Olyan fél 

2 fele elaludtunk.  



 
20 

 

 

 

08.01. 

Reggel 8:45körül keltünk el készültünk és elmentünk reggelizni. Majd visszajöttünk és 

filmeztünk és vártuk a többieket, hogy jöjjenek. Dél után fél 4 fele jöttek is és jó volt már 

látni őket és egy kicsit magyarul beszélni. Olyan 17:15 körül elindultunk a buliba gyalog 

tettük meg az utat, de nem volt olyan hosszú. Körül belül 40-50 perc alatt lesétáltunk mikor 

oda értünk le ültünk vacsorázni. Volt disznóhús, grillezett húsok és virsli, saláták. Jól éreztük 

magunkat ittunk ettünk táncoltunk. Majd olyan 1óra fele elindultunk haza mikor haza értünk 

meg fürödtünk és lefeküdtünk aludni.  
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08.02. 

Miután felkeltünk kicsit rosszul voltam és fáradt is, de délre ki pihentem magam. Rossz volt, 

hogy nem volt nyitva semmi, mert éhesek voltunk, de volt itthon egy kis kaja azt meg ettük. 

Dél után pihentünk az estére filmet néztünk aludtunk. 7órakkor elindultunk munkába mikor 

oda értünk át öltöztünk és ki ültünk levegőzni meg ittam egy kávét és mentünk be. Rögtön a 

kenyereshez kellett mennem ahol rozsos kenyeret kellett virgolni 2kocsival. Utána 

vetőszalagra kellett tenni kenyeret az 3 kocsival kellett csinálni. Utána magvas kenyértésztát 

kellett feladni 5500gra, ebből 2 csészényit kellett feladni. Utána ki mehettem szünetre a 

szünet alatt ittam egy kávét és pihentem. Szünet után visszamentem és megint kenyeret 

kellett pakolnom csak most fehér kenyeret. Amire 5 csíkot kellett vágni ebből kellett 3 kocsit 

meg csinálni aztán megint virgolni kellett a rozsos kenyeret. Miután kész lett ki ment 

szünetre, akivel dolgoztam addig én oda mentem Vivihez de el kellett mennem Gábornak 

segíteni ládákat zacskózni. Ezt olyan 30percig csináltam utána vissza kellett mennem 

kenyeret vagdosni. Egy kicsit már unalmas volt, mert 4kocsi után mindig ugyan azt kellett 

csinálni egy kábé 3cm es csíkot kellett vágni a tésztára. De olyan fél 4 fele elengedtek minket 

haza. Miután haza értünk meg fürödtünk és aludtunk.  
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08.03. 

 Reggel délbe kentünk fel és elmentünk ebédelni az ebéd jó volt csak kicsit kevés. Ebéd után 

szétnéztünk pár ruha boltba, de nem találtam semmi jó ruhát. Aztán haza jöttünk és át 

mentünk boltba vásárolni majd visszajöttünk és ettünk majd filmet néztünk utána pihentem 

egy kicsit. Majd 19óra fele elindultunk munkába mikor oda értünk ittam egy kávét és 

bementünk. Rögtön a kenyeresnél voltam, ott barna kenyeret kellett lisztbe rakni. Majd 

utána rozskenyeret kellett virgolnom és mutattak több virgolási módszert is. Utána magvas 

tésztát kellett fel adni, majd ha végeztem ki mehettem szünetre. Akkor meg kajáltam ittam 

és mentem vissza miután visszamentem megint virgolni kellett majd kenyeret raktunk 

kocsira és kész voltunk. Aztán Vivinek segítettem erdei gyümölcsös sütit szét húzgálni abból 

nem sok volt ész gyorsan végeztünk. Miután végeztünk 8db Oliva bogyós konzervet kellett 

kibontanom majd leszűrni a levét. Ez meg volt aztán lekapartam egy dagasztó gépet és bele 

önthettem a tésztát az osztó gépbe. Meg csináltam és mentem takarítani majd miután 

letakarítottunk eljöhettünk haza. Miután haza értünk meg fürödtünk és aludtunk.   
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08.04. 

Délben keltünk fel és elmentünk ebédelni a pékséghez. Majd meg ebédeltünk és vissza 

jöttünk a szállásra. Dél után elmentünk vásárolni majd filmet néztünk 19:00ig. Negyed 8 fele 

elindultuk munkába 10percre rá oda is értünk, át öltöztünk ittunk egy kávét és nem sokkal 

később be mentük dolgozni. Most azonban nem a kenyereshez kellett menni, hanem a 

fondanozó géphez ott lemezre kellett pakolni a terméket, ami be lett vonva fondannal és 

utána kocsira rakni. Ezt Vivivel csináltam fél 12ig majd ki mehettünk szünetre. Szünetbe ki 

mentem Vivivel cigizni és vissza mentünk majd ettünk és vissza mentünk. Ahogy 

visszamentünk nekem zacskóznom kellett a ládákat, ami kicsit unalmas volt, de meg 

csináltam. Körül belül fél 2ig csináltam majd vissza mentem segíteni lemezeket fújni majd 

morzsázni. Ezzel is el telt az idő és már fél 3 lett akkor el kezdtünk takarítani majd 3kor meg 

jött Frank és el vitt lemezeket vissza pakolni a kocsira. Utána fél 4 fele elengedtek haza 10 

perc alatt itthon is voltunk meg fürödtünk és aludtunk. Délben felkeltünk elmentünk 

ebédelni majd visszajöttünk és kicsivel később le feküdtem aludni.  



 
24 

 

 

 

08.05. 

 4 kor keltem fel és át mentem a boltba majd filmet néztem.7órakkor elkészültünk és 

elindultunk munkába. Mikor be értünk át öltöztünk kávéztunk és mentünk be. Ismét a 

fondanozónál voltunk Vivivel lemezekre pakoltunk majd kocsira majd meg csináltuk mindet 

akkor ki mehettünk szünetre. Szünetbe ettünk és pihentünk majd vissza mentünk. Ahogy 

vissza értünk nekem megint ládákat kellett zacskóznom, amit 2:30percen át csináltam majd 

utána be kellett mennem Szandinak segíteni, takarítani, de be sem fejeztük teljesen és már 

mehettem is megint csomagolni. Utána egy emberrel pakoltuk zacskóba a nyers fagyasztott 

tésztát és épp befejeztünk 3 ládát és végeztünk az napra a munkával. Elindultunk haza és 

10perc alatt itthon is voltunk majd meg fürödtünk és aludtunk.   
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08.06. 

Reggel 11órakkor keltem majd felöltöztem rendbe raktam magam és vártuk Frankot, hogy 

elvisz ebédelni és utána mentünk a Hanse Sailre. Elindultunk olyan negyed 2 kor, de bele 

kerültünk egy dugóba valamilyen baleset miatt és nagyon lassan haladtunk. Miután majd 

másfél óra után ki jutottunk belőle utána haladtunk és nem sokkal később meg is érkeztünk a 

tengerpartra. Ám azonban nem oda ahova kellett volna így sétálnunk kellett, de el kezdett 

esni az eső és pacallá áztunk. Mikor oda értünk a vasút állomásra lekéstük a vonatot, de 

szerencsére nem sokkal később jött a másik. Mikor oda értünk le szálltunk, de még mindig 

esett, de szerencsére nem messze volt a kikötő a vasút állomástól. Mikor fel értünk a hajóra 

jót nevettek rajtunk a többiek hogy tiszta vizek voltunk. Ahogy fel értünk indult is a hajó. Ott 

volt 3 fajta füstölt hal, amik finomak voltak meg volt sárkány gyümölcs is amit akkor 

kóstoltam először de ízlett. A kilátás nagyon szép volt csak esett az eső és ez rontott rajta egy 

kicsit. Tettünk egy kört a kikötőben majd ki mentünk a nyílt vízre majd vissza jöttünk a 

kikötőbe és el indultunk haza. Haza fele nem volt dugó és gyorsan haza értünk. Mikor meg 

érkeztünk el mentünk még boltba majd meg vacsoráztuk és meg fürödtünk és elindítottunk 

egy filmet, de én bealudtam rajta.  
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08.07. 

Reggel délbe keltem fel majd a lányok elhozták nekem az ebédet és egész nap lustálkodtam, 

mert fáradt voltam fél 5 fele meg fürödtem át mentem boltba és negyed 7kor elindultunk 

dolgozni. Mikor oda értünk át öltöztünk és mentünk be. A cukrász üzembe kellett be 

mennünk, mert még nem agyon voltak a pékségnél. Olyan 8óra negyed kilenc lehetett mikor 

ki hívtak minket és engem el vittek ládákat zacskózni és azt kellett csinálnom egész este. És 

két kocsi fagyasztott terméket kellett be zacskózni 10essével. Mikor nagy nehezen elfogytak 

a ládák akkor elmentem Vivinek segíteni, takarítani, mert ha el lett takarítva, akkor ehettünk 

haza. Éjfél fele végeztünk és el jöhettünk haza. Mikor haza értünk meg fürödtem és aludtam.  
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08.08. 

Reggel mikor felkeltünk 12órakkor elkészültünk, mert úgy volt meg beszélve, hogy 

elmegyünk Rostokba tanár úrékhoz. De tanár úr szólt, hogy ne mennyünk, mert nem nagyon 

fértünk volna el meg ment dolgozni. Így hát elmentünk ebédelni, ami egész jó volt mikor 

visszajöttünk akkor át mentünk boltba és pihentünk, mert a másnap hosszú volt. És el is telt 

a nap a filmezéssel, mert 4filmet néztünk meg és este 22 fele lefürödtünk és pihentünk.  
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08.09. 

Reggel fél 8kor keltük, mert mentünk Saasniczba a kréta sziklákhoz. A vonat 8:29kor indult 

innen Grimmenből jött is időbe a vonat fel szálltunk és 8:50 kor már Strasundban szálltunk 

le. Ott várnunk kellett egy órát, mert csak úgy volt csatlakozás 10:04 kor jött a vonat ami 

Sasniczba ment arra felszálltunk és találkoztunk tanát úrékkal. Aztán nem sokkal később 

Krisztiánék is fel szálltak a vonatra ott beszélgettünk és nem soká ott is voltunk. Mikor le 

szálltunk a vontról majd el indultunk a tengerpart felé. Mikor ki értünk oda mentünk egy 

tengeralattjáróhoz, amibe körbe vezettek minket 27dbot gyártottak abból a fajtából és még 

mindig meg van mind a 27db. 70 en szolgáltak rajta meg mutattak rajta mindent és mikor a 

végére értünk el indultunk a tengerpart mentén ahol köveket lehetett szedni. Mikor el 

értünk a sziklákhoz ott meg pihentünk egy kicsit és élveztük a csodaszép kilátást, amit a 

tengerpart nyújtott és a kicsit felhős idő. De sajnos el kellett indulnunk vissza, mert este 

mentünk dolgozni fél 3ra kint voltunk az állomáson és várnunk kellett egy fél órát, mert csak 

3kor jött a vonat, ami 5percet késett. Az állomáson pihentem és mikor meg jött a vonat 

akkor elaludtam rajta mikor leszálltak Krisztiánék aztán nem sokkal később szálltunk mi is és 

szerencsénk volt, mert be várt a vonat, amivel mentünk tovább. Mikor felszálltunk rá 20perc 

alatt haza is értünk majd mikor haza értünk el mentünk az étterembe vacsorázni. Ott 

kaptunk egy pohár kólát és a vacsora lazannya volt, ami nagyon finom volt és utána kaptunk 

desszertet is és mikor meg ettük haza jöttünk és pihentünk egyet. 19:20kor felkeltünk majd 

elindultunk munkába. Mikor oda értünk át öltöztünk és 19:55kor bementünk. Ott meg 

kerestük Májkot aki el igazított minket hogy mit csináljunk. Én a mandarinos sütit csináltam 

miután ki bontottam a mandarin konzervet utána almás tölteléket kellett el kennem a 

formába. Aztán csináltuk a mandarinos sütit utána tejfölös tölteléket kellett el keni majd 

muffin formára tettek tésztát és azt kellett bele nyomkodni. Aztán ki mehettem szünetre, ha 

kész voltam. Miután visszamentem szünetről megint kenni kellett formába a tejfölös krémet 

majd ki ment szünetre, akivel dolgoztam. Addig oda mentem Alexnak segíteni, kiszedni a 

muffin formából a készterméket. Mikor visszajött, akivel dolgozok megint a muffin formákba 

kellett tenni a tésztát és mikor azzal kész voltunk ki vittük a szemetet és el kezdtünk 

takarítani. Mikor ki takarítottunk vége volt a munkának ki mentünk át öltözni és elindultunk 
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haza mikor haza értünk meg fürödtünk és lefeküdtünk. 
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08.10. 

Reggel negyed 1kor keltünk fel felöltöztünk és elmentünk ebédelni. Mikor vissza jöttünk én e 

feküdtem pihenni és aludtam egy kicsit majd 4óra fele át mentem a boltba és utána 

pihengettem majd 19:20kor el indultunk munkába. Mikor oda értünk át öltöztünk és ittam 

egy kávét majd bementünk dolgozni. Nem ott voltam ahol eddig, mert cserélgetjük a helyet 

hogy mindenki legye mindenhol. Én most készre csináltam pár terméket. A linzer karikával 

kezdtük, amit félig fehér fondannal a másik felét pedig piros ételfestékkel kevert fondánnal 

kellett le kenni. 13db lemezt kellett le kenni egy lemezen 5x10db volt. A kenéssel el voltam 

egy darabig, de csak kész lettem vele. mikor kész voltam a fondán kenésével össze kellett 

illeszteni az aljával, ami lekvárral volt töltve. Ezután mikor kész volt lemezre kellett tenni 

erdei gyümölcsös szeletet és porcukrozni kellett. Ebből 3 és fél kocsi volt, de ketten csináltuk 

mikor kész voltam vele azután ki mehettem szünetre. Szünetbe ittam egy kávét és kicsit 

pihentem. Mikor visszamentem szünetről papír tortaformákat kellett lemezre raknom 1 

lemezre 6db forma került.  Ebből 2 kocsival kellett csinálni majd ebbe tettek is tésztát és 

azokat kellett el egyengetnem mikor ezzel kész voltam csináltunk csokis tésztát és azokat 

kellett formába adagolni egy géppel. Ha kész voltam vele aztán el kellett takarítani a gépet és 

kész voltam. Ki vittük a szemetet Gáborral és bementem segíteni Alexnak segíteni, takarítani 

mikor ki takarítottunk ki mentünk Gábornak is segíteni. Ha kész voltunk el jöhettünk haza és 

mikor haza értünk meg fürödtünk és lefeküdtünk aludni.   
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08.11. 

Délben felkeltünk és a fiúk elhozták az ebédemet majd mikor meg ettem meg írtam a munka 

naplót és pihentem egy kicsit majd filmet néztem és mikor vége lett aludtam egyet és 

mehettünk is dolgozni. Fél 8 kor elindultunk majd 10 perc alatt oda is érünk ittam egy kávét 

át öltöztünk és mentünk be. A cukrász részleghez mentem be ott először zselatinnal kellett 

bevonni a mandarin szeletet. Utána piskóta lapokat kellett formába rakni ezt 11ig csináltuk 

majd ki mehettem szünetre. Mikor ki mentem szünetre meg kajáltam és pihentem majd 

visszamentem akkor málnás pudingot kellett el simítani miután bele rakták. Utána mandarint 

kellett a sütire rakni majd feltakarítottunk és eljöhettünk haza miután haza értünk meg 

fürödtünk és aludtunk.  
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08.12. 

Negyed 3 kor keltem majd ettem egy pár falatot felöltöztem és elmentem gyógyszertárba 

Vivinek gyógyszerér. Mikor visszajöttem ki mostam pár ruhámat és aludtam még el nem 

indultunk munkába. Negyed 8kor elindultunk itthonról és fél értünk oda. Át öltöztünk ittunk 

egy kávét és mentünk be dolgozni. Mikor bementünk először linzereket kentem fehér 

fondánnal utána pedig pirossal aztán rá kellett rakni a lekvárral töltött linzer lapra. Utána 

ribizlis sütit kellett lemezre rakni majd ki mehettem szünetre. Mikor vissza mentem csokis 

muffinokat kellett  adagolni utána el takarítottam a gépet . Aztán át mentem segíteni 

Gábornak, de mikor vissza kellett mennem a muffinokat ládába rakni, de azt sem bírtam be 

fejezni, mert el kellett mennem lemezeket pakolni. Aztán el kezdtünk takarítani majd 

3órakkor elengedtek haza. Mikor haza értünk le fürödtünk és aludtunk.  
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08.13. 

Délbe keltem fel majd elmentem ebédelni és visszajöttünk. Át mentem boltba és meg 

néztem egy filmet majd pihentem egészen addig még nem mentünk dolgozni. Negyed 8kor 

elindultunk itthonról majd oda értünk meg ittam egy kávét és mentünk dolgozni. Bementünk 

és a kenyereshez kellett mennem, segíteni. Először kenyeret kellett lisztbe rakni majd fel a 

kocsira és bevagdosni. Utána fehér kenyeret kellett vagdosnom, amire 5öt kellett vágni. 

Aztán rozskenyeret virgoltunk és mikor végeztünk magvas kenyeret kellett feladnom 

5550gra. Utána feltakarítottunk majd elmentünk hátra ahol a kovászt tartják és ott kellett fel 

mosnunk. Aztán ki mehettem szünetre ez olyan éjfél fele volt szünetbe ettem és ültem kint, 

egyedül mert mindenki bent volt akkor. Mikor vissza mentem oda mentem Vivinek segíteni 

tésztakarikákat lemezre tenni és formát rá. Ha ezzel kész voltunk muffinokat kellet ki pakolni 

és tésztát raktak rá majd bele kellett igazgatni és lemezre rakni. Aztán el kezdtünk takarítani, 

és ha kész voltunk el jöhettünk haza. 4óra fele haza értünk meg fürödtünk és aludtunk.  
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08.14. 

Fél 2kor keltem majd át mentem boltba, mert nem mentem el reggelizni, mert nem volt 

kedvem felkelni. Vettem kaját és ki mostam a ruhákat majd írtam tanár úrnak a beszámolót 

és filmet néztem még el nem indultunk dolgozni. Fél 8kor elindultunk háromnegyed 8ra oda 

is értünk majd át öltöztünk és mentünk be. A kenyereshez kellett mennem megint ott 

kenyeret kellett vagdosni majd elhívtak ládákat zacskózni10óra fele. Azt kellett csinálnom 

még el nem engedtek. De még segítettem egy gépet eltakarítani majd eljöhettünk haza. 

Mikor haza értünk ettem egy pár falatot és meg írtam a munka naplóm majd lefeküdtem 

aludni.  
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08.15. 

Dél után fél 1 kor keltem majd elmentünk ebédelni ahol várnunk kellett több mint 1 órát, 

hogy meg kapjuk az ebédet. Mikor nagy nehezen meg kaptuk meg ettük és jöttünk haza. 

Mikor haza értünk és lefeküdtem aludni, mert még fáradt voltam. Olyan 6óra fele felkeltem 

és akkor játszottam a telefonon és töltögettem le majd Alexék is haza értek aztán velük 

beszélgettem utána meg fürödtem és meg néztem még egy filmet majd aludtam.  
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08.16. 

Reggel fél 1 kor keltem fel meg fürödtem majd ettem pár falatot és filmeztem. Majd fél 2 kor 

elindultunk ebédelni az étterembe ott nem sokat kellett várni, hogy meg kapjuk az ebédet. 

Mikor meg kaptuk miután meg ettük el indultunk haza én lefeküdtem aludni majd 16óráig fel 

sem keltem. Nagy nehezen felébredtem, de nem mentem sehova inkább lustálkodtam még 

el nem indultunk dolgozni. Fél 8 kor elindultunk majd 45re oda is értünk át öltöztünk meg 

ittam egy kávét majd bementünk dolgozni. Nekem egyből a kenyereshez kellett mennem ott 

először csak lisztbe kellett raknom a kenyeret utána már vagdostam meg raktam is a kocsira. 

Meg csináltunk 8-10kocsit utána csípnem kellett magvas tésztát 2csészével utána lemezre 

tették a hosszú magvas kenyeret én tettem a kocsira mikor ezzel végeztünk ki mehettem 

szünetre negyed 1kor. Szünetbe ettem meg pihentem majd háromnegyed 1kor 

visszamentem akkor rozskenyeret kellett szalagra tennem majd feltakarítottam és végeztem. 

Utána oda mentem Alexnk segíteni először szilvát kellett tésztára rakni utána morzsát kellett 

rá tenni. Aztán ki vittem a szemetet majd segítettem lemezeket pakolni, ha kész volt vissza 

mentünk muffinokat csinálni majd el kezdhettünk takarítani. Takarítás után eljöhettünk haza 

3:50 re itthon is voltam majd meg írtam a naplót meg fürödtem és aludtam.  
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08.17. 

Reggel 13órakor keltünk fel és elmentünk ebédelni meg elvittük a mosnivaló ruhákat. Meg 

ebédeltünk és fél 3ra vissza értünk a szállásra utána telefonra töltöttem le dolgokat és 

frissítettem majd bejöttem a szobába és aludtam 5ig majd át mentem a boltba és vettem 

inni majd vissza jöttem és fojtattam a pihenésem. Lassan eltelt az idő és mehettünk dolgozni. 

Fél 8kor elindultunk mikor oda értünk át öltöztünk meg ittam egy kávét és mentünk be. A 

kenyereshez kellett mennem megint ott először lisztbe kellett rakni a kenyértésztát utána 

vagdosni kellett 6kocsinyi kenyeret csináltunk meg aztán ki mehettem szünetre 

háromnegyed 11kor mentem ki. Szünetbe ettem meg ültem majd ki jöttek Viviék is és velük 

beszélgettem. Majd visszamentem és rozskenyeret kellett virgolni utána ugyan olyan 

tésztából kellett virgolni csak 180gos volt és azt kellett meg csinálni másfél kocsival. Aztán 

felsöpörtem és Oliva bogyó konzerveket kellett ki bontanom majd leönteni a levét, ha kész 

volt el kellett menni hátra ahol a kovász csinálják és rozskenyeret kellett egy gépbe raknom. 

Ha kész voltam el mentem segíteni a lányoknak a cukrász részlegre. Ott mandarinos sütit 

pakoltam lemezre aztán ki mentem a fiúknak segíteni, takarítani majd utána fél 4 kor 

eljöhettünk haza. Mikor haza értünk meg fürödtem meg írtam a naplót és aludtam.  
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08.18. 

Reggel fél 1kor keltem fel majd felöltöztem és elmentünk ebédelni majd haza jöttünk át 

mentem boltba és lefeküdtem aludni fél 5 kor keltem fel majd utána filmet néztem a 

lányokkal.  Negyed 8kor elindultunk a munkahelyre dolgozni. És 15perc alatt ott is voltunk 

majd bementem át öltözni és ittam egy kávét majd mentünk be. Én a kenyeres résznél 

voltam először ott vagdosni kellett a barna kenyérre 3mat. Utána fehér kenyeret kellett 

vagdosni arra 5öt kellett vágni és 7kocsival kellett meg csinálni, amit már nagyon untam, 

mert sok volt. Azután pakolni kellett a gépből a tésztát valamilyen morzsába ez is sok volt, 

majd ha kész volt aztán pakolni kellett kocsira és vagdosni. Majd magvas kenyeret kellett fel 

adni 5550grammra. Aztán ki mehettem szünetre olyan háromnegyed 12körül. Szünetbe 

ettem és a lányokkal beszélgettem. Majd miután vissza mentem rozsos kenyeret kellett 

6kosival fel virgolni aztán el takarítottunk és mentem segíteni vivinek. Ott a muffin formákat 

kellett tésztával ki tölteni linzer tésztával aztán ki vittem a szemetet és a ládákat vittem hátra 

a mosogató részhez. És olyan 3óra fele el kezdtünk takarítani majd mivel hamar végeztük ki 

kellett takarítani máshol is. Fél 3 kor eljöhettünk haza majd haza értünk meg fürödtem és 

lefeküdtem aludni.  
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08.19. 

Reggel fél 2kor keltem majd felöltöztünk és elmentünk Alexal egy bevásárló központba. Ott 

nem vettem semmit, mert csak szétnéztem, hogy milyen a választék. Aztán haza jöttünk és 

pihentem, mert fáradt voltam és elaludtam. Fél 8kor keltettek a lányok hogy menni kell 

dolgozni össze pakoltam és felnéztem facebookra és láttam, hogy tanár úr írt. Visszaírtam 

neki és mondta, hogy nem tud fel hívni, mert nem vagyok elérhető. Ujra indítottam a 

telefonom és már fel tudott hívni és azt mondta, hogy másnap nem kell menni, dolgozni. 

Ennek a hírnek meg örültem, de nem nagyon tudtam beszélni, mert nem sok időm volt, hogy 

időben a munkahelyre érjek.  De sikerült oda érnem és még egy kávét is tudtam inni. Mikor 

bementünk dolgozni én a kenyereshez mentem ott először vagdosni kellett majd raknom és 

vágni kellett egy nagy kocsira aztán lisztbe kellett raknom a tésztát és mikor végeztem 

másfajta tészta volt, amivel addig én még nem dolgoztam azt a tésztát különféle magvakba 

kellett rakni. Ha azzal kész voltunk be toltuk a kelesztőbe a kocsikat és ki mehettem szünetre. 

Szünetbe ettem és lepihentem majd eltelt fél óra és visszamentem akkor rozskenyeret 

kellett virgolni és ha azzal kész volt utána magvas tésztát kellett fel adni. Mikor kész voltam 

vele azt mondta Sven, hogy mennyek ki szünetre, de én nem mentem, ki hanem inkább 

segítettem vivinek mandulás cukrot szórni a tésztára. Utána el kellett mennem hátra ahol a 

termékeket osszák szét (expediáló) Ott először linzereket kellett kis lemezre tennem majd 

utána teasüteményeket kellett nagy lemezre tennem 60-70db 1 lemezre. Ebből meg kellett 

csinálnom másfél kocsit, és ha kész volt, akkor elmehettem vivinek segíteni, takarítani. mikor 

kész voltunk a takarítással be mentünk a cukrászba segíteni, takarítani és olyan fél 4 fele 

elengedtek haza. Haza értünk meg fürödtem és aludtam.  
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08.20. 

Reggel fél 2kor keltem fel majd át mentem boltba majd visszajöttem és filmet néztem majd a 

telefonnal babráltam. Majd lefeküdtem piheni és lassan eltelt az idő és meg fürödtem majd 

felöltöztünk és elindultunk az étterembe vacsorázni. 5órára kellett menni, de 10percel 

korábban ott voltunk és nem volt ott senki így ki mentünk cigizni. Nem sokkal utánunk jött 

Frank és a családja és utána Henrik Kühl és a felesége. Bementünk és leültünk, de ki 

mentünk, hogy felhívjuk tanár urat, de nem kellett, mert épp akkor jöttek. Bementünk 

együtt majd nem sokkal később hozták is a vacsorának az első felét. Különféle kenyerek 

voltak, amihez valamilyen citromos vajat adtak. Majd ettünk és hozták az előételt, ami krém 

leves volt és füstölt soka cékla. Utána el kellett mesélnie azoknak, akik ott voltak tanulók, 

hogy mi tetszett, és hogy éreztük magunkat a 7 hét alatt. Utána jött a fő étel, ami nagyon 

finom volt utána jött a desszert, ami szintén finom volt és ma mindenki befejezte az evést 

aztán jöttem én a beszámolóval. El mondtam és mentünk tovább utána mondta tanár úr 

hogy ők is mondják el hogy milyen volt velünk dolgozni és hogy ők mit gondolnak. Aztán 

sajnos elmentek a Krisztiánék és Frankék is utána mi maradtunk tanér úr a főnökék és 

Eddáék. Nem sokkal később oda adtuk az ajándékot, aminek nagyon örültek, de én is meg 

lepődtem, amikor tanár úr mondta, hogy mi az a terítőnek hitt dolog. Utána A Henrik mesélt 

a fiáról és a sport múltjáról.  Nem sokkal később el jöttünk haza mikor haza jöttünk meg 

fürödtem és nem sokkal később aludtam.  
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08.21. 

Dél után fél 2 kor keltem fel majd meg mosdottam fel öltöztem és át mentem boltba mikor 

visszajöttem facebookoztam egy kicsit majd visszafeküdtem lustálkodni. Fél 7kor elindultunk 

munkába 3an fiúk majd nem sokkal később oda is értünk át öltöztünk és mentünk dolgozni. 

Én a kenyeresnél voltam ott először vagdosni kellett majd lisztbe rakni és újra vagdosni. 

10óra fele elhívtak, hogy lemezeket takarítsunk Alexal. Egész munkaidő alatt azt kellett 

csinálnunk. Meg takarítottunk vagy 20kocsinyi lemezt. Majd fél 1kor elengedtek minket 

haza. 1órára itthon voltunk meg fürödtünk és aludtunk.  
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08.22. 

Reggel fél2kor keltem fel felöltöztünk és elmentünk a városba szétnézni ajándékok után. Sok 

boltban jártunk, de én nem vettem semmit csak elkísértem a fiúkat. Voltunk a foci pályán is, 

ami nagyon jól nézett ki. Utána haza jöttünk ők elmentek még pizzáért hozattam is velük 1et 

nem volt olyan rossz, de az otthoni az sokkal finomabb. Utána meg fürödtem és be töltöttem 

2 filmet és azokat néztem meg Vivivel. Mikor vége lett le feküdtem és aludtam.  
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08.23. 

Dél körül keltem fel majd felöltöztem és nem sokkal később el mentünk ebédelni az 

étterembe. Mikor vissza jöttünk meg néztünk egy filmet majd ki mostam a ruhákat és le 

feküdtem aludni. Munka előtt nem sokkal keltem fel majd el pakoltam és el indultunk 

munkába. Fél 8kor értünk oda és át öltöztem és meg ittam egy kávét és kicsivel később 

mentünk be. A kenyereshez mentem ott először lisztbe kellet rakni a kenyértésztát ez két 

óráig csináltam utána fehérkenyeret kellett vagdosni. Utána magvas tésztát kellett fel adni 

miután meg csináltunk egy kocsinyit szóltak, hogy nem jó, mert az lett később dagasztva, 

mint a másik és így előröl kellett kezdeni az egészet. 1óra hosszáig csíptem a kenyértésztát 

mire el fogyott aztán ki mehettem szünetre. Szünetbe ettem pihentem majd visszamentem 

és virgolni kellett a rozskenyeret. Meg csináltunk 1kocsival és el romlott a tészta adagoló 

gép. Meg bírták csinálni 5oercig működött is de aztán megint el romlott. Oda húztuk az 

asztalt a tészta osztó géphez és ott csináltuk tovább. Később be hívták Májkot hogy nézze 

meg és ő ki hívta a szerelőket, de a termelés nem állhatott le így kézzel kellett adagolni 

kihagyva az adagoló gépet. Kicsit unalmas munka volt 800kenyeret kézzel bele tenni, de meg 

csináltuk. Mire kész lettünk munka vége is volt és eljöttünk majd haza jöttünk meg fürödtem 

és aludtam.  
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08.24. 

Fél 1kor keltünk és elmentünk ebédelni a pékséghez és elvittük a szennyeseket. Mi után meg 

ebédeltünk el indultunk vásárolni ajándékokat voltunk sok boltba sok szépet láttunk és 

vettünk. 3óra fele és haza jöttem majd ettem egy pár falatot egy kicsit filmeztem a lányokkal 

majd le feküdtem aludni és mielőtt el indultunk föl keltem össze pakoltam majd el indultunk. 

15perc alatt oda is értünk át öltöztünk meg ittam egy kávét és mentünk be. A kenyereshez 

kellett mennem ott először lisztbe raktam a kenyértésztát majd utána kocsira kellett rakni és 

vagdosni. Utána fehérkenyeret kellett vágni, amire 5öt kellett majd volt egy kis pihenő utána 

magvas hosszúkenyeret kellett valamivel mintázni. Atán nem kellett csinálnom semmit vagy 

40 percig, de nem mehettem ki szünetre mikor mondtam Svennek, hogy ki mehetek e mert 

nem voltam még be vitt a cukrászrészlegbe hogy ott van e munka.  Volt munka tortákat 

kellett reszelt csokival be vonnom az oldalát majd olvasztott csokit kellett a tetején rá tenni. 

Utána kenegetni kellett a torta krémet a lapon majd megint csokizni kellett utána el 

kezdtünk takarítani majd ki takarítottunk és eljöhettünk haza mikor haza értünk meg 

fürödtem és aludtam.  
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08.25. 

Fél 1kor keltünk fel öltöztünk és elmentünk ebédelni és elhoztuk a ruhákat. Mikor meg 

ebédeltünk vissza jöttünk a szállásra és én még el mentem Vivivel és Szandival vásárolni. Én 

hamarabb haza jöttem, mert annyit nézelődtek. Még haza értek és facebookoztam majd 

utána aludtam még el nem indultunk munkába. Fél 8fele el indultunk majd negyed óra alatt 

oda is értünk át öltöztünk meg ittam egy kávét és mentünk be. Megint a kenyereshez kellett 

mennem 5percig csináltam majd Sven mondta, hogy mennyek vele és keressük meg a 

többieket. Majd meg kaptuk a receptet elmagyarázta, hogy hogy van és mondta, hogy Gábor 

Szandi és Vivi háromnegyed óra múlva próbasütést tartanak és én meg Alex holnap fogunk. 

Vissza mentem ott kenyeret kellett pakolnom végig lisztbe majd el telt a 45 perc és aztán el 

hívott Gábor helyére a fondán géphez. Ott lemezre kellett tenni a termékeket majd utána 

volt almás sütemény meggyes sütemény, amit be kellett vonni fondánnal és utána ki 

mehettünk 10percre szünetre. Le telt a szünet majd vissza mentünk és lekvárral kellett tortát 

be vonni aztán el mostuk a gépeket és megint ki mentünk szünetre. Szünetbe ettünk majd 

vissza mentünk majd nem tudtak munkát adni és azt mondák keressük meg Svent majd ő ad 

munkát. Ki mentünk az irodába, mert ott volt Sven azt monda várjuk meg, kint mert volt egy 

kis papírmunkája még. Vártunk kint majd ki jött és elvitt oda ahol a termékeket ott 

teasüteményeket kellett lemezre rakni majd meg csináltunk 2kocsival és azt mondák, hogy 

hagyjuk abba, mert takarítani kell. El kezdtünk takarítani majd mikor végeztünk el jöhettünk 

haza. haza értünk meg fürödtünk és aludtunk.  
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08.26. 

Fél 2óra fele keltem fel majd felöltöztem és át mentem boltba ennivalóért. Mikor vissza 

jöttem meg vártam még fel kelnek a lányok és el hívtam vásárolni őket megint. Meg vettem, 

ami kellett még és visszajöttünk a szállásra utána lefeküdtem aludni és fél 7kor keltem fel. El 

készültem meg egy kicsit filmeztem majd el indultunk munkába fél 8kor miután oda értünk 

be mentünk át öltöztünk meg ittam egy kávét és mentünk be. A kenyeresnél voltam addig, 

amíg Alex nem jött. A kenyeresnél lisztbe kellett rakni a kenyeret kicsit később meg is jött 

Alex majd el kezdtük a tésztának kimérni az alapanyagot. Tojással dúsított tésztát csináltunk. 

Amíg dagasztott a gép addig elő készítettük a lemezeket, meg amik kellettek még. Miután 

bedagasztotta a gép kézzel 80g-os tésztákat kellett mérnem, amiből 4 ágú fonott kalácsot 

csináltunk utána 70g-osból 5ágú kalácsot majd 60g.osból 6águ kalácsot fontunk. Utána 100g-

os tésztákat kellett csinálni, amiből fejes mákost kellett meg egy briós fajtát meg fonni. 

Utána le kentük tojással majd el vittük a kelesztőbe és be raktuk a kemencébe ahol 200C 

fokon sütöttük 10percig. Majd ki mehettünk szünetre szünetben ettünk meg pihentünk majd 

elrakhattuk, amiket csináltunk. Utána nem volt munka így ki mentünk szólni Svennek, hogy 

keressen valami munkát. Mondta, hogy mennyünk hátra ahol a termékeket csomagolják, de 

nem volt ott senki így a muffinokat tettük ládába. Mikor azzal végeztünk teasüteményeket 

kellett lemezre rakni, de nem csináltunk meg csak 2lemezzel és mondták, hogy hagyjuk abba. 

Utána hátra mentünk a csomagolóhoz ott zacskóba raktam a tortaformákat majd miután ott 

végeztünk el kezdtünk takarítani majd mikor végeztünk el jöhettünk haza mikor haza értünk 

meg fürödtünk és aludtunk.  
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08.27. 

2órakor keltem majd nem csináltam semmit csak feküdtem egész nap, mert fáradt voltam és 

sikerült is visszaaludnom.6ig aludt majd utána felöltöztem és összepakoltam, amit viszek 

majd ki ültem a folyosóra netezni. Majd fél 8kor el indultunk munkába negyed óra alatt oda 

is értünk majd át öltöztünk én ittam egy kávét majd be mentünk dolgozni. A kenyereshez 

kellett mennem, ami már kicsit unalmas volt mindig azt csinálni, de csináltam. Lisztbe kellett 

tésztát rakni 40percig majd utána kosira raktuk és vágni kellett. Utána fehér kenyeret kellett 

vagdosni abból csak 6kocsit kellett csinálni utána oda mentem Alexékhoz szilvát rakni majd 

közben ki hívtuk Svent, hogy át adjuk neki a pálinkát, aminek nagyon örült. Utána ki mentünk 

szünetre szünetbe ettem meg csináltunk képeket a kint lévő munkatársakkal. Utána be 

mentünk és segítettünk Viviéknek a tortakarikákat pakolni és kocsira rakni. Utána a 

muffinokat raktuk ládába majd csináltam képeket munkatársakról, termékekről. Majd ki 

takarítottunk és mentünk a címkéző géphez mikor meg jött Májk el jöttünk haza majd meg 

fürödtünk és aludtunk.  
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08.28. 

Fél 4kor keltem majd összepakoltam minden cuccom majd Vivivel ki mentem meg venni a 

jegyet másnapra, mert nem vittek át minket. Utána elmentünk vacsorázni az éterembe majd 

vissza jöttünk és át mentünk boltba utána aludtam egyet majd meg fürödtem majd neteztem 

kicsit sorozatot néztem és aludtam.  
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08.29. 

Reggel háromnegyed 7kor keltem majd elkészültem és elindultunk a vasútállomásra. Majd 

7:50 kor leszálltunk Strasundba és vártunk 5percet majd jött a vonat, amivel mentünk 

Rostocka. 9óra fele fel is értünk majd vártuk Misit, aki rossz helyen szállt le és így sokat 

kellett várnunk addig meg vettük a jegyet és nagy nehezen oda is ért. Utána fel szálltunk a 

villamosra és kicsivel később oda is értünk. Akkor el kellett sétálni valamilyen Óvoda 

szerűségbe ott át öltöztünk majd mindenkinek köszöntünk. Műsort adtak elő nekünk utána 

tanár úr által főzött gulyásleves volt cipóban az ebéd. Még mások ettek addig én 

beszélgettem a többiekkel kint. Mikor ki osztotta a levest be kellett ülnünk előadást 

hallgatni. Utána beszélgettünk el mentünk boltba és meg kérdeztük tanár urat hogy el 

mehetünk e a szállásra. Meg engedte így el mentünk egy páran vilamossal majd mikor oda 

értünk fel mentünk le raktuk a cuccokat és át mentünk boltba. Utána föl mentünk a szállásra 

meg fürödtünk és beszélgettünk. Olyan 10óra fele meg jöttek a többiek is majd oda adtuk 

tanár úrnak az ajándékot és aludtunk.  
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08.30. 

3:45kor keltünk össze készülődtünk fel pakoltuk a buszra a bőröndöket majd elindultunk 

haza. 3-3,5óránként meg álltunk pihenni majd olyan fél 7fele át léptük a magyar határt, 

aminek nagyon örültünk. Először Gabit raktuk le Táborfalván majd tanárurat Kecskeméten 

meg az egyik sofőrt is utána meg sem álltunk kőrösig. Mikor oda értünk le szedtük a cuccaink 

és mentünk haza.   
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