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Július 13 

 

2014 Július 12.-én este 8 órakor indultunk el az iskola hátsó udvaráról Németország felé. Az 

útra 2 tanár és 17 diák indult el. Kis utazás után első megállónk Kecskeméten volt, ott 

körülbelül fél órát álltunk később már a szlovák határ előtt nem sokkal volt a következő 

pihenő. A szlovák határ elhagyása előtt még a legtöbben küldtek üzenetet haza, hogy 

nemsokára átlépnek a határon. Még két határt léptünk át a cseh határt és a német határt 3-4 

óránként voltak a szünetek útközben. Németországban még megálltunk egy hosszabb időre, 

ahol a sziklabástyákat néztük meg. Ezek természetes képződmények, amiknek a tetejére érve 

néztük meg a kilátást itt kb. 3 órát álltunk. A buszon csodálhattuk a felkelő nap látványát, 

ahogy a hegyek között felbukkan. A délutáni órákra érkeztünk úgy fél 4-4 óra között a Sanitz 

melletti Klein Whenendorfba, ez egy kis község a várostól picit távolabb és sokkal 

csöndesebb nyugisabb az élet. Érkezéskor a felosztott módon foglaltuk el a szállást és 

kipakoltunk. Vacsora otthonról hozott ennivaló volt én finom rántott húst vacsoráztam. Mivel 

nem nagyon ismertük egymást egy kicsit ismerkedtünk majd szép lassan mindenki ment 

fürdeni. Én még alvás előtt megnéztem a világbajnoki döntőt ahol a németek is érdekeltek 

voltak. Sajnos nagyon fáradt voltam, így nem tudtam végig 

nézni, de azt megtudtam, hogy a németek győztek az, 

aminek nagyon örültem.  
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Július 14. 

 

Reggel 6:45-kor keltem fel rendrakás és felöltözés után lenéztem tanár úr és a szobatársa fent 

van- e már. Fent voltak és szólt, hogy ébresszem fel a többieket is. Eszembe jutott a koleszban 

az egyik tanár idegesítő keltése én is így keltettem őket, ami nagyon nem tetszet nekik. Keltés 

után lementem megteríteni és fél 8 körül Haiko bácsi hozta is a reggelit. A reggeli nagyon 

bőséges volt, jól is lakott mindenki. 9 óra körül jött a busz és elkezdtük a mai napi programot, 

előtte csomagoltunk ebédet mert az első napon még nem kaptunk. Az első megállónk a közeli 

Ludwigslust-ban volt, ahol az ottani berufschulét néztük meg. Az iskolában tanítottak pék, 

hentes, gazdaasszony képzést. Ezeknek az oktatásainak a szakmai termeit néztük meg és a 

labor termet. Az iskolát elhagyva Grabow felé vettük az irányt, ahol az ottani négercsókot 

állítják elő, ami 59 éves múltra tekint vissza, aminek különlegessége a csúcs a tetején és ez a 

receptúra le van védve. A bemutató terembe látogattunk el, ahol megmutatták nekünk hogyan 

készül el a Grabower nevű habcsók sütemény. A krém elkészülte után mi magunk alakíthattuk 

a habcsók süteményt nekem nagy élmény volt, mert most fogtam először habzsákot. Lehetett 

még gyakorolni, készíteni és a legvégén a készített süteményt haza lehetett vinni és egy 

emléklapot is kaptunk róla. A bemutató teremből kiérve még egy rövid városnézés 

következett, majd haladtunk tovább. Visszamentünk Ludwigslustba egy szép kastélyparkot 

néztünk meg. A környéket néztük meg és picit jeleskedtem némettudásba, mert Edda németül 

kezdte mondani a történetét és én sikeresen lefordítottam. Ez a kastélypark muzeális emlék, 

mert nagyon régen épült barokk stílusban próbálják a legjobban fent tartani. A kastélypark 

után szétnéztünk a sétáló utcában. Ennek végeztével a megbeszélt időpontra elmentünk a 

Sanddorn-manufakturához. Körbevezettek minket a kertészetben és sok érdekességet 

megtudtunk a működéséről. A körbevezetés végén megkóstolhattuk a homoktövis termékeket 

is és kipróbálhattuk a kézkrémet is. A következő állomás a Mecklenburg tartomány 

fővárosa:Schwerin. Schwerinban az ottani parlamentet jártuk körbe. Hihetetlenül látványos és 

érdekes volt. A parlamentert egy híd köti össze körülötte víz helyezkedik el a hétből az egyik 

tó veszi körül. Nagyon gyönyörű környezetben helyezkedett el a kastély és maga a kastély is 

szebbítette a tájat. Az utunk utána hazafelé vezetett, ezt a sok érdekességet és gyönyörű 

látványosságot megemészteni. Klein Wehnendorfba érkezés után megvacsoráztunk. 

Kimentem a többiekhez és munkanaplót kezdtük el írni, kicsit viccesen telt el, de 

megcsináltuk. Majd lefürödtem még 

este egy kicsit beszélgettünk és 

mentem fel aludni.  
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Július 15. 

Ma reggel a szobatársaim mozgolódására keltem fel fél 7 körül. felöltöztem lementem 

megteríteni és ébresztettem a többieket, mire mindenki felkelt és felöltözött Haiko bácsi is 

meghozta a reggelit, ami ugyanaz volt, mint az előző nap. Reggeli befejeztével mindenki 

maga után mosogatott. Egy rövidke kis pihenő után mentünk át német órára. Két csoportra 

lettünk osztva egy gyengébb csoportra és egy erősebb csoportra ahova én is tartoztam. Minket 

Lars tanított Edda fia a másik csoportot pedig Edda. Az órán szavakat ismételtünk át és 

kaptunk házit is. 11 órakor ért véget a német óra volt fél óránk elkészülni és 11:30-kor 

indultunk is az óvodához ebédelni. A menü Spenótfőzelék, főtt krumpli és rántotta volt. 

Desszertnek joghurtot adtak. Az ebéd érdekes volt nem ehhez voltunk hozzászokva nehezen, 

de megettem az adagom. A mai program az első pékséget látogattuk meg, ami Rostockban a 

Junge pékség. Odaérve megpillanthattuk a hatalmas gyárat, ahol 3 ember fog dolgozni. Hátul 

mentünk be és bent Daniella König fogadott minket. Rövid kis beszélgetés és tájokoztatás 

után megnéztük a pékséget. A körbevezetést először a raktáraknál kezdtük, sorba mentünk 

tovább, kelesztők egyből utána kemencék és a pakolós helység, ahol kipakolják a pékségek 

rendelését. Közben végéig a fejünk felett szalagok és vezetékek. A végére a kész árukezelés, 

ott még pár kérdést fel lehetett tenni, én kíváncsi voltam mennyit is érhetnek hozzá a 

pékáruhoz, a válasz: igen keveset egy-két művelet, ez nagyon kevés és nem is tetszett. A 

pékségből kiérve letettük a védőruhát, amit az út elején felvettünk és megkóstolhattuk az itt 

készülő termékeket. A sütemények finomak voltak és elindultunk visszafelé. Hazafelé meg 

elintézték a rostocki szállást és kívülről láthattuk az Aida hajótársaság épületét. Este fél 6 fele 

értünk vissza, a tanárok csinálták a spagettit, ami nagyon finom volt. Vacsorát követően 

beszélgettünk és csinálták a munkanaplót. Az este jó hangulatban telt el.  
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Július 16. 

 

Ma hasonlóan indult a nap, mint az előző nap. Reggel keltettem a többieket, megterítettem a 

reggelihez, majd Haiko bácsi hozta a reggelit. Reggelit követően 8:30-kor mentünk német 

órára, amit most Edda tartott. A német órán megismerkedett velünk és vettük tovább az 

anyagot. Órák után ugyanúgy az óvodában ebédeltünk meg. A mai menü kapros szósz, rizs, és 

hal rudacska volt. A nap további programja Grammentinba látogattunk el. Egy kis pékség, 

egy kisfalucskában. A pékségnél adtak fagyit mindenki kapott egy gombóccal, az ott dolgozó 

diákok pedig félrevonultak a papírügyeket megcsinálni. Mi addig szétnéztünk a hátul található 

malomban. Szép fogadóvá lett átépítve, kellemes és hangulatos volt. Később a két gyerek 

boldogított minket. Egy ostort hoztak elénk, amit ki lehetett próbálni, nagyon élvezetes, 

közben a gyerekek találékonyan tevékenykedtek körülöttünk. Elindultunk hazafelé még útba 

ejtettünk egy kis sétát. Az ezeréves tölgyesnél. Természeti tájegységnél jártunk nagyon régi 

fák, és vadakat is láthattunk. Nagyon tetszett a fából kifaragott bagoly, nagyon részletes és 

látványos. A legjobban a vaddisznókra lettem volna kíváncsi, mert otthon mangalicát tartunk 

és mennyivel másabb a kettő. Bentebb érve még láttunk szarvasokat, nagyon szelídnek 

látszottak, közel voltak hozzánk, megszokták az ember látványát. Továbbindultunk hazafelé, 

de még előtte még megálltunk egy boltban, ahol nem vettem semmit. Visszaérve átadtuk 

Larsnak a szülinapi tortáját. Nagyon tetszett neki a torta. Az este további részében szabad 

foglalkozás volt. Én beszélgettem a többiekkel, segítettem megcsinálni a munkanaplót, sajnos 

nekem nem sikerült megcsinálni, sajnos a megfogalmazó képességem nem jó megírtam, de 

nem volt jó. Mentem fürdeni és picit szomorkásan aludtam, mert nem lett kész a munkanapló.
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Július 17. 

 

Ma szobatársam telefonjára keltem. Egyre nehezebb felkelni a kevés alvás miatt. Nap 

hasonlóan telt, mint az utóbbi. Nyugodt reggeli után készülődtünk német órára, pár ember 

köztük én is a házit csinálták, nagyon nem szeretek házit írni és kevés az idő rá. A német óra 

Larssal ment tovább. Vettük tovább az ismétléseket, szavakat és az óra végén megint kaptunk 

házit. Ma Rostockba mentünk ott láttak minket vendégül diákok és pár diák. Az iskolában 

csináltunk burgonyás lángost, hagymás levest és desszertet. Ezek elkészítéséhez több 

csoportra lettünk szétosztva. Én a burgonyás lángost csináltam. Először még figyeltem mit, 

hogy kell csinálni. Majd Krisztiántól megtanultam, hogy is csináljam a lángost. Egyszerű 

nyújtást alkalmaztunk, szélét gyengén megrázogatva nyújtottuk. Szép barnára kisütve lett 

kész, nagyon finom lett. A kész ételeket a legvégén közösen elfogyasztottuk, az összes étel 

nagyon finomra sikeredett még úgy is, hogy nem szeretem a hagymás levest. Ebéd után 

segítettünk összepakolni és mentünk a kikötő felé szétnézni. Megnéztük Rostock belvárosát 

is, elsétáltunk a városfal mellet és hallgattuk Eddától a történeteket. Bemenetünk egy 

ökológiai múzeumba, nem sűrűn járok ilyen helyen érdeklődéssel vártam mit is fogok látni. 

Belépve nem láttunk túl sok és érdekes állatot, de mire befordultunk a következő terembe egy 

hatalmas kitömött jegesmedvét. A neve Churchil. Szerintem a kiállítás legérdekesebb darabja. 

Nem láttam hozzá hasonlót. Az ámuldozást befejezve továbbnéztük a többi kiállítási darabot, 

azok nem tűntek olyan érdekesnek. Folytattuk tovább a városnézést. Egy régi templomtornyot 

néztünk meg belülről. A templomról sok érdekes információt tudtunk meg, mely a 

tengerészek régen a dátumot nézték meg. Barangoltunk még egy kicsit a városban, majd 

indultunk visszafelé a buszhoz. Még a mai nap megnéztünk egy pékséget a Mathias pékségét. 

Mathias szimpatikus ember egyből sörrel fogadott minket, nagyon kellemes fogadtatásnak 

bizonyult nekem. Eddák beszélgettek a részletekről addig mi szétnéztünk a pékségben, majd 

kint várakoztunk tovább. Odakint kellemes időben beszélgettünk. A nap a végéhez közeledet 

és hazafelé vettük az irányt. A tanár úrék csináltak paprikás krumplit, ami nagyon finomra 

sikeredett. Lefürödtem és aludtam is viszonylag hamar. 
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Július 18. 

 

Reggel picivel hamarabb keltem, mint a szobatársak. Újult erővel folytathattam a napot 

szokásosan. 8:30-kor német óra Larssal. Házi ellenőrzés kis anyagot vettünk és újból házi és 

bejelentette, hogy holnap Haiko bácsival leszünk német órán. Az óra most csak fél 12-ig 

tartott a délutáni program miatt. Ma végre az én munkahelyemet fogjuk megnézni, ahol 

töltöm a gyakorlatot. Az ebéd Grimmenben a pékségnél volt. A pékség tulajdonosa fogadott 

minket, aki igen magas nagy embernek viszonyult számomra, tekintélyt parancsoló. Az egyik 

munkatárs Frank vezetett körbe minket a pékségben. Itt is kaptunk köpenyt és hajhálót, mint a 

Junge pékségnél. A pékség hatalmas és szimpatikusnak tűnt. Bementünk és megmutatta 

kenyértésztaosztót, a kelesztőt, kemencét, cukrászatot, és a raktárt. A mérlegnél picit 

hosszabb időt voltuk, ugyanis különleges funkcióval bírt, csak akkor engedte mérni a 

következő anyagot mikor már az előző kevés eltéréssel ki lett mérve, ezért kevesebb 

hibalehetőség léphetett fel. Munka közben nem láthattuk a dolgozókat, mert nagy termelés 

este volt. Kiérve a pékségből nagyon tetszett a leendő munkahelyem, ahol a munkanapokat 

töltöm, alig várom a munkát. Kint még a papírmunkákat elintéztük és egy kicsit megismert 

minket pár szóban a főnök. Indultunk tovább a Rügen szigetre a Köpke pékséghez, ott a Márk 

és a Krisztián fog dolgozni. Egy rövid kis megállót tettünk a szigetre menet. Egy kis stégnél 

altunk meg és két bátor társ a vízbe merészkedett. Én inkább csodáltam a természetet, mint 

hogy fürödjek. 1 óra múlva indultunk is tovább. A pékséghez érve megnézhettük a hozzá 

tartozó boltot, sajnos a pékségbe nem mentünk be a kis hely miatt. Csodálatos idő volt, kint 

beszélték meg a részleteket Eddáék. Még elsétáltunk egy közeli boltba és a buszhoz 

visszaérve indultunk is haza. A tanárok még elmentek boltba a vacsorához valót megvenni én 

viszont pihenéssel töltöttem az időt. A vacsora finom túrós csusza volt. A vacsora után még 

kimentünk beszélgetni és később lefürödtem és aludni mentem. 
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Július 19. 

Változatlanul indult a reggel. A német óra a beígért Haiko bácsival volt. Haiko bácsi Edda 

férje, picit furcsa viselkedésű poénos ember. A német óra rövid beszélgetésekkel telt és 

németek által leggyakoribban használt szavakat vettük át. Házit szerencsémre nem kaptunk és 

a délutánunk is szabad volt. Én és még pár személy bementünk Rostockba vásárolni. Sajnos 

nem vettem semmit, nem találtam érdekes dolgot. Visszafelé érve az ajtón egy papír állt, 

amely a fürdő használhatatlanságára hívta fel a figyelmet, este nincs ott fürdés. Abban a 

pillanatban nem foglalkoztunk vele, mivel mentünk a többiek után a tóhoz fürdeni. Sajnos 

nem volt nálam fürdőruha, ezért egy viszonylag normális gatyában fürödtem. Mi kisbusszal 

mentünk a tóhoz, ahol már a többiek már párszor átúszták a tavat. Én egy kis szelíd 

visszafogottsággal mentem be a vízbe. Később már sikeresen feloldottam és kezdetem jól 

érezni magam. Még az otthonról hozott labdát is elvittem a tóra, ami nagyon jó ötletnek 

bizonyult, jókat ellabdáztunk a vízben. Néha kimentem szórakoztatni a tanár úrékat, akik egy 

kis stégen napoztak. Tanár úr nem volt még eddig a tóban, de a nap végére csak bele 

merészkedett tanárnővel együtt, akit már párszor belöktek a vízbe. A nap végére összeszedtük 

a cuccokat, én egy szatyor sört vittem, ami tele volt ketten is nehezen bírtuk el. Ez a tóra 

menetel volt az itt tölt idő eddigi legszebb napja. Hazafelé sétálva a zuhanyon gondolkoztam, 

hogy le kellene fürödni, de nem volt nálunk víz és csak sikerült lefürödnöm odaát a másik 

háznál. Ma mindenki hamar kidőlt. Most végre picivel hamarabb lehetet lefeküdni, mint az 

utóbbi napokban.
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Július 20. 

Ma felkeltem, lementem reggelizni és közösen mentünk német órára. Ma rövidebb volt a 

német óra és csak a házi ellenőrzésére volt idő, amit 2 napja kaptunk. A megmaradt egy 

pékséghez látogattunk el Ribnitz-Damgartenbe, ami nem is volt olyan messze (25km).A 

pékség tulajdonosa egy skanzenben várt minket. Először még mi körbenéztünk a skanzenben. 

Sok érdekes dolgot láttunk, szövőszéket, régi pékségek, voltak állattartó helyek. A kedvencem 

a régi biciklik voltak, amint megláttam rögtön felpattantam az egyikre és kipróbáltam, nagyon 

tetszettek. Körbenézés után visszamentünk tanár úrhoz, de még volt elég időnk, beszélgettek 

papírokat intéztek, addig mi beszélgettünk. Az utóbbi pár napban jobban megismerhettük 

egymást. Hazaindulás előtt még elmentünk a Rostocker nevű étteremhez enni, sokaknak 

problémája volt az éhség. A tea után jól este egy kis hot dog ebédként. A szállásra visszaérve 

két választás közül választhattunk, vagy lemegyünk a tóhoz, vagy itt maradunk és nem 

csinálunk semmit. Én maradtam munkanaplót írni, mert le voltam vele maradva meg amúgy 

sincsen fürdőruhám. A nap végére csalódottan feküdtem le, közölték velem nem jó a 

munkanapló amit csináltam. Indokot nem kaptam rá, ezért inkább kipihentem, az ezzel járó 

problémát.
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Július 21. 

Ma korán keltünk az aznapi program miatt. 5 órakor kelés, fél órával később reggeli és 

ennivalót is tettünk el magunknak, mert ebédet nem kaptunk, nem tudtunk hol enni. A 

biztonság kedvéért, aki nem rakott annak a tanárok tudtak neki adni. Ma Berlinbe mentünk, 

tőlünk 230 km-re volt kb. 3 óra hosszas út várt ránk. Az út során, Berlin határán kisebb 

dugóba keveredtünk útszűkítés miatt. Az első programról majdnem lekéstünk, de nem sokkal 

odaértünk időben. A német parlamentbe volt időpontunk szigorú ellenőrzésen estünk át, én 

nem tudtam igazolni magam a személyim a buszon maradt. Egy listán szerepelt a nevem és 

csak bejutottam. Bent leadtuk a cuccunkat és egy teremben várakoztunk, 1 órás előadást 

hallgattunk meg a konferencia teremben németül. Az előadás közben próbáltam megérteni, 

amit mond, nem volt valami könnyű, egy idő után meguntam és a figyelmem a környezetre 

szegeződött a tágas tér a kupola szenzációs volt. A parlament látványos és szép volt, majd két 

munkatárssal mentünk tovább egy terembe. Az ottani teendőikről meséltek. Az egyik ember a 

pénzügyi helyzetekről a másik a nemzetközi kapcsolatokról gondoskodott. Ők elmesélték azt, 

hogy hogyan is telik itt az emberek mindennapja, hogyan dolgoznak, mit csinálnak, hogyan 

lehet oda bekerülni, és hogy ők hogyan kerültek oda stb. Miután ezeket elmondták felvittek 

bennünket az épület tetejére a kupolához. A kupolában gyönyörű és vakító kilátás tárult elénk. 

A napszemüvegesek előnyben voltak, de így is lehetett élvezni. Tanár úr az egyik berlini 

stadion reflektorait mutatta meg a távolban, szívesen megnéztem volna közelebbről is. Lifttel 

mentünk le és mentünk tovább Berlin utcáin. Közös döntés alapján rövid kis ennivaló 

fogyasztás után kisbusszal mentünk tovább. Következő megálló a Sony center volt, kívülről 

körbe jártuk és láthattuk még a közelben a berlini fal darabját, ami még megmaradt belőle. 

Egy nagy kört tettünk körülötte, majd a busszal mentünk tovább. Láthattunk sok 

nagykövetség székhelyét köztük a magyart is, sok emlékművet és a gettó negyedet. 

Számomra nagyon érdekes, nagy, és változatos Berlin, az a hely ahol nem laknék, ha lehetne 

se. A délutáni órákban most már nyugodtabban indultunk visszafelé fáradtan, a buszon sokan 

köztük én is bealudtam, ami nagyon jól esett.5 óra után nem sokkal értünk vissza. Vacsorára 

az Óvodából elhozott ebédet ettük, ami sertéspörkölt volt. Haiko bácsi hozta el nekünk, amit 

nagyon szépen köszöntük neki. Este beszélgettünk és henyéltünk egy kicsit, volt olyan is aki a 

munkanaplót írta.  

Összességében nagyon tetszet 

ez a nap. Rengeteg érdekes 

dolgot láttam, a parlament, Sony 

center, Berlin jó és rossz részét 

is.
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Július 22. 

Ma volt Eddáéknál az utolsó teljes napunk. Reggeli után német óra 8:30-kor. A német órán ne 

vettünk anyagot, hanem a tudásunkról adtunk számot egy tesztben. A mondatokat kellet 

lefordítani magyarról németre. Én közepes teljesítményt nyújtottam a számomra 

legmegfelelőbb, de lehetett volna jobb is. A teszt végén Edda megadta a telefonszámot, amin 

elérhetők lesznek, ha valami problémánk lenne és átadtuk neki az ajándékot és megköszöntük 

neki azt a sok jót, amit nekünk segített. 12:00-kor mentünk ebédelni az óvodába ahol 

paradicsomszósz, panírozott zöldséggolyó, tészta és desszertnek túrókrém volt az ebéd. Az 

ebédet követően az állomásra mentünk és ott a Rostockiak a bérletüket megvették és mi is 

megismertük hova is kell érkezni ha Rostockra akarunk menni. A következő úti célunk 

Warnemünde, ez egy kikötőváros, megcsodálhattuk az óceánjárókat, hatalmas nagy 

monstrumok 3000 főt tud elszállítani személyzettel együtt, próbálták egyben lefényképezni, 

de egy képbe nem fért bele a hajó. A parton homokszobrászok műveit is megcsodálhattuk és 

az egyik hétvége valamelyikén megyünk Hansa Sailre és a hajót, amelyikkel megyünk 

megcsodálhattuk. Egy tengerparti sétával fejeztük be a napot. Lenyűgözött a tenger látványa, 

nem olyan mint itthon a Balaton. Tengerparton mezítláb sétálni nagyon jó volt, később még a 

többiek medúzát is fogtak, furcsa és érdekes látvány volt látni egy medúzát. Visszafelé vettük 

az irányt, nagyon nagy élmény volt kint a tengerparton lenni, amit soha nem felejtek el. A 

szállásra érve kis pihenés után kezdtem összepakolni, mert holnapi nap megyünk a 

szálláshelyeinkre és mi már holnap dolgozunk is. A nap végére megkaptam a laptopot és 

végre én is tudtam pár szót az interneten keresztül váltani az otthoniakkal. Az ottaniakkal egy 

kis nosztalgiába estünk már tíz nap után, megszoktuk egymás társaságát és most különválunk.  

Az első 9 nap nagyon jól telt el, de már vége és kezdődik a munka.  
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 Július 23. 

 

Reggel 6 órakor keltünk fel. A mai nap hagyjuk el az Eddáék szállását, ahol töltöttük az 

első 10 napot. Felöltözés után összepakoltam és készülődtünk az útra előtte egy kis reggeli 

majd felpakoltuk a táskákat az utánfutóra leszállás szerinti sorrendbe. Sajnáltam, hogy el 

kellet menni, mert nagyon jó lett a hangulat a végére. Először a rostockiak szálltak ki, 

tanár úr is itt szállt meg. Nem szeretek búcsúzkodni, fájt is a szívem egy kicsit hogy 

elválltunk egymástól. Grammentin felé vettük az irányt ahol 2 embertől váltunk meg. A 

kisbuszban egész jó volt a hangulatutazás közben. És következett Grimmen, a mi 

megállónk. Mi kezdtünk legelsőnek a csoportból így tudtuk, hogyha megérkezünk nem 

lesz sok idő kipakolni. Fél 11-kor érkeztünk meg a pékség elé, fájó búcsút vettünk még a 

fent lévő emberektől és tanárnőtől, akit csak a suliban látunk legelsőnek. Találkoztunk 

Frankkal, aki megmutatta nekünk a szállást, picit izgatottak voltunk milyen a szállás és 

milyen lesz az első nap a pékségben. Visszaérve a pékségtől frank megmutatta az 

öltözőszekrényt nekünk hol öltözhetünk. ÉS bementünk a pékségbe, elkezdtük a munkát. 

A cukrászatba mentünk ott dolgoztunk először a feladtunk epres tortát előállítani a kész 

tésztára rá volt téve a puding azt szét kellet egyengetni majd erre rá kellet tenni az epret. 3 

kocsi tésztás puding volt, amit meg kellet csinálni. Ezt 3 óráig csináltunk majd egy félórás 

szünetre mentünk ki és folytattuk tovább munkát. 4 óra felé bejött Sven nevű férfi és 

megmutatta hogyan készül a zselatin. Zselatin elkészülte után elkezdtük leönteni a 

tortákat, ezt nem bírtuk befejezni, mert megjött a váltás befejezték a munkánkat mi meg 

elindultunk haza. Visszaérve a szállásra volt még egy kis szabadidőnk neteztünk és tévét 

néztünk majd egy jó kis fürdés után 10 óra felé alvás, mert másnap 10 órakor megint 

munka van. 
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Július 24. 

Előző munkanap után jól esett a pihenés és végre nem kellet korán kelni, reggel 8 órakor 

keltünk fel. Nyugodtan készülődtünk a munkához és 9 óra körül biciklivel indultunk el a 

munkába. Fél 10 körül beértünk a munkahelyre ahol Frank fogadott minket. A nap hasonlóan 

telt, mint az előző, azonnal hozzáfogtunk az epres torta gyártásához jól haladtunk a 

tortagyártásban, majd jött az ebédszünet,visszatérve folytattuk a munkát mindennel egész jól 

haladtunk, míg 1 óra felé be nem jött a minőségellenőr 1 kéréssel, hogy 1 ember kell neki 

éjszakára kicsit nyűgös és álmos is voltam de nem ezért vállaltam el hanem a csapat miatt így 

én jöttem el és még aznap 6 órára vissza kellet mennem. Amíg a szálláson voltam pihentem 1 

jót és a telefon ébresztett fel, hogy idő van. A többiekkel nem találkoztam útközben se a 

szálláson. Nálam volt a szobakulcs és nagyon zavart, hogy mennek be a többiek a szobába. 

Egy kis idő elteltével kijöttek a pékségből picit meglepődtem, mert nem is láttam a 

biciklijüket. Szóltak váltsam le az egyik társamat, mert ő már menne a munkaideje is lejárt. 

Átvettem a feladatát,egy gép mellet dolgozott ahol a lemezeket pakolta be és a 

péksüteményekkel együtt ki ezt úgy 2 óra hosszán keresztül csináltam mikor már engem is 

leváltottak a rendes műszakos is. Sven átirányított egy másik munkatárshoz egy kis idő után el 

is kezdtem a feladat pedig krémet kelet kimérni és spaklival a közepébe nyomni, ez a 

munkafolyamat nem ment igazán az egyik nővel cseréltünk munkát így szilvát kellet pakolni 

6 szögletű tésztára és rá linzertészta. Ez a munka sokkal jobban ment, de fárasztóbb is volt, 

mert gyorsan is kellet csinálni. Ezzel, ahogy végeztem kaptam a következő feladatot. Sprével 

kifujt, tepsit citromos porral körbe kellet vonni majd egy vasdarabot a végéhez illeszteni és az 

illeszkedés helyén pedig linzertésztát kellet odanyomni. Szembe volt velem az óra és 

folyamatosan néztem mikor ér véget a munkaidőm, ahogy eljött az idő megkerestem Svent és 

kaptam egy kis csomagot a vacsit. A haza út biciklivel sötétben volt nem tudtam bekapcsolni 

a lámpám így egy darabig teljes sötétségben mentet, de eleget láttam azon, hogy ne legyen 

bajom. Visszaérve a szállásra még a többiek fent voltak elmeséltem mi volt este, lefürödtem 

és lefeküdtem aludni.
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 július 25. 

Reggel 8 órakor keltünk fel. A táskába a munkaruha mellé a szennyes ruháinkat is vittük, elég 

sok szennyes össze is gyűlt. 9 órakor elindultunk biciklivel a munkahely felé, és a 

munkahelyen meg is reggeliztünk. El is kezdtük a munkát 10 órakor ismét az epres 

tortagyártást. Próbáltunk minél gyorsabban végezni a gyártással, mert akkor mehettünk, ha 

készen voltunk vele, már a zselatint akartuk elkezdeni mikor elhívtak két embert csomagolni. 

Fagyasztott zsemlét és fagyasztott szezámmagos csavart stanglit csomagoltunk. Csomagolás 

közben elmentünk ebédszünetre visszatérve folytattuk a csomagolást. Már 4 óra is elmúlt már 

találkoztunk Svennel is akitől megint kaptunk egy kis ennivalót és megkaptuk a tiszta 

ruháinkat is. Útközben megállunk egy boltban vásárolni, én kint őriztem a bicikliket. 

Visszaérve a szállásra a tiszta ruháinkat kiválogattuk és helyre pakoltuk. Alexnek 

megmutatták hol fogunk enni hétvégén ezt nekem is megmutatta és egyben egy rövid 

városnéző túrán is voltunk. Még megnéztünk 1 filmet, lefürödtem alvás előtt egy kis 

tévénézés és úgy fél 11 körül alvás.
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július 26. 

Reggel fél 8 órakor keltünk fel, felöltözés után elmentünk az étterembe reggelizni, ahol a 

pékség főnökének a felesége dolgozott, odaérve az egyik pincérrel találkoztunk az étteremnél 

és elmondta, hogy 9 körül menjünk, vissza akkor nyit az étterem, így a város boltjaiban 

néztünk szét. Találtunk egy vadas parkot ahová mindenképpen el akartunk nézni kaja után. A 

reggeli rántotta volt, nagyon kedvesek voltak ott velünk, ahogy végeztünk is a reggelivel még 

elnéztünk a vadasparkba és visszamentünk a szállásra még egy kicsit pakolásztam a szobában 

és pihentem. Ebédelni fél 2 körül mentünk el, nem volt időre szabva mikor mentünk enni. A 

szállásra visszaérve még megnéztem a forma-1 végét és néztünk még 1-2 filmet. Mivel a mai 

nap szabadnaposak voltunk élveztük a pihenés örömeit, de azért még kötelességből írtam egy 

kicsit a munkanaplóba, hogy ne maradjak nagyon le. Az időjárásra nem volt panaszunk, de 

ezen a napon volt egy kis jégeső először csak jég esett utána esett az eső és amilyen gyorsan 

jött olyan gyorsan el is ment. Estére néztünk még tévét és játszottunk a laptopon, lefürödtünk 

és én 10 körül aludtam is.
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Július 27 

 

Ezen a napon kezdtük meg az első éjszakát így reggel nem siettünk a felkeléssel és fél 9-9 

körül keltünk fel. A reggeli az étteremnél volt a szoba rendbetétele után mentünk is enni, 

finom felvágottat, sajtot és bacon szeletet ettünk, nagyon finom volt a reggeli. A délelőtt 

folyamán a szálláson maradtunk pihentünk és filmet néztünk. A mai napon jöttek hozzánk 

ellenőrizni egy kis izgalommal vártuk mikor jön meg tanár úr. Közeledett az ebédidő, de nem 

érkezett meg tanár úr, így elindultunk gyalog az étteremhez. Megkaptuk az italainkat mikor 

jött a hívás, hogy megérkeztek, mivel még nem kaptuk meg az ennivalót nem bírtunk 

odamenni köszönteni őket, ők jöttek az étteremhez. A tulajdonos is pont ott volt, aki pont a 

kühl pékség vezetőjének a felesége, nagyon aranyosan és vidáman köszöntötte tanár urat. Az 

ebéd finom hús és főtt krumpli volt, ebéd közben tanár úrral és vele tartó 3 diákkal 

beszélgettünk mi a helyzet mióta elváltak utjaink egymástól. Tanár úrék később mentek, így 

benéztünk a vadas parkba kicsi séta gyanánt, kiérve a vadas parkból még sétáltunk egy kicsit 

és közben egy jót beszélgettünk. Bejártuk Grimmen nagy részét a végén az utunk a szálláshoz 

vezetett, ahol még sikeresen meg tudtam nézni a forma-1 futam magyar nagydíjának a végét. 

Elérkezett az idő lassan indulniuk kellett tanár úréknak, az idő kezdett beborulni esőre állt. 

Németországban azt szokták mondani a kicsiknek, ha nem eszed meg az ennivalót esni fog az 

eső én az ebédnél otthagytam a káposztás savanyúságot, nem ízlett. Kint vártunk a vonatra és 

elkezdett esni az eső egyből mondták ezt a hiedelmet. A vonatra várva néztük a táblát mikor 

jön a vonat és kiderült, hogy nem is fog jönni majd csak 1 órával később, de megvártuk mire 

elmentek. Visszaérve a szállásra készülődtünk a munkába volt ki vitt esőkabátot vagy 

esernyőt volt ki pólóban ment, mert nem esett induláskor az eső. Este 8 órakor kezdődött a 

munkaidő, Sven igazított el minket ki mit fog csinálni. Én először Mátéhoz voltam beosztva 

túrós mandarinos pitét csinálni, nem maradtam ott sokáig csinálni, mert máshova jobban 

keletem. A következő feladatom egy gép végéhez kellett mennem, amit folyékony fondannal 

kentek meg és ezeket kellet lemezre tenni. Ezt sokáig csináltuk kimentünk még éjfélkor 

szünetre szünetről visszatérve kb. még 1 órát csináltuk, majd azt a gépsort, amin dolgoztunk 

el kellet mosni, hogy másnap is használható legyen. Mire mi végeztünk a többi helyen is 

végeztek hatalmas takarítás után fél 4 felé indultunk haza. 4 órára vissza is értünk, lefürödtem 

beszélgettünk még egy kicsit és 5 óra felé aludtunk is.
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Július 28. 

 

A nap nekem fél 10kor kezdődőt a szobában meleg volt, erre keltem fel, nem tudtam 

visszaaludni. 1 órával később a többiek is lassan felkeltek és elmentünk a munkahelyünkhöz 

ebédelni, mivel ott kaptunk ebédet. Nem ment el mindenki enni csak ketten mentünk a 

többiek a szálláson maradtak pihenni vittünk még magunkkal szennyest is. Oda is értünk délre 

és az ebéd főtt krumpli és rántott hús nem olyan, mint Magyarországon. A többiek ennivalóját 

ételesben vittük nekik, leadtuk nekik az ennivalót és mentünk ketten felfedezni Grimmen-t 

biciklivel. Az út során először a központi boltokhoz néztünk be utána elbicikliztünk a 

focipálya felé is, ami nekem különösen tetszet. Ahogy visszaértük kicsit számolgattunk 

mennyit is mentünk kb. 20 km amit lebicikliztünk. 4 óra felé értünk vissza a szállásra, én 

mivel nem tudtam mit csinálni a laptopok foglaltak voltak pihentem egy kicsit. 1 óra pihenés 

után végre hozzám került az egyik és picit neteztem. 7 óra felé raktam le a gépet és mehettünk 

is munkába. A pékségbe be 8 órakor mentünk, nem kerestük meg Svent egyből a géphez 

mentünk, ahol tegnap dolgoztunk. Előkészítettük a gépet a gyártáshoz és meg sem álltunk 

éjfélig mikor kimentünk szünetre. Akivel voltunk sietni akart és megkért valakit álljon már 

oda előbb én mentem be és segítettem neki majd később jött Alex is. A feladatot fél 3 körül 

fejeztük be és egyből takarítottuk a gépet, úgy ahogy tegnap. A mai nap nem ért véget ezzel 

még csinálni kellet szilvás süteményt. Levették a lemezeket, amin a hatszögletű tészták voltak 

arra pakoltunk 3 db félbevágott szilvát és erre rá tettünk linzer tésztát egy maroknyival. 

Miután ezzel is végeztünk feltakarítottuk közösen a pékséget és mentünk utána vissza a 

szállásra. Fél 4 és 4 óra között értünk vissza mentünk fürdeni és aludni.  
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Július 29. 

 

A nap fél 12 órakor kezdődőt a szobatársam keltett fel. Megint csak ketten mentünk ebédelni 

és a többieknek ételesben hoztunk enni. Visszafelé kettéváltak az útjaink Alex meg akarta 

keresni a lidlt, de abba az irányba tartott, amelyiken mentünk enni, így nem tartottam vele 

elhoztam a többieknek az ennivalót. Nem akartam bunkó lenni, hogy otthagyom Alex-et és 

használom a gépét, így lefeküdtem aludni, miután felkeltem „orom alá dörgölte”, hogy 

megtalálta a boltot, később kiderült tényleg rossz irányba indult el. A délután nem sokban 

különbözött a többitől mindenki filmezet vagy laptopozott. Munka előtt Alexszel 

megéheztünk, ezért benéztünk egy pizzázó szerűségbe. A hely egy lakásból lett kialakítva 

nagyon frappáns volt. 7 óra 10 perckor megkaptuk a pizzát, amit rendeltünk és ott helyben 

megettük, sajnos túl gyorsan akartam megenni így leégettem a nyelvemet. A munka előtt még 

egyet kártyáztunk és kezdődött is a munka. Most is oda voltunk beosztva ahova eddig. A mai 

napon egy jót beszélgettünk Alexszel és így jól haladt a munka. Éjfélkor mentünk ki szünetre. 

Ma is hamar végeztünk, de a takarítás után további takarítási feladatokat kaptunk. Mikor az 

egész pékség tiszta lett akkor engedtek el minket: Fél 4 körül érkeztünk meg lefürödtünk és 

mentünk pihenni.
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Július 30. 

 

Ez a nap 12 után keltünk fel élveztük a pihenést, amíg lehetet. A kelés után mindenki 

készülődött ebédelni és most mindenki ment ebédelni. Azt is hozzátéve, hogy a többiek vitték 

a szennyest az volt a kiváltó ok, hogy velünk tartottak. Az ebéd valamilyen fűszeres hús főtt 

krumpli és zöldséges szósz. A szennyeseket leraktuk, de nem találtuk meg azt a nőt, aki ki 

szokta mosni, így a házmesternek szóltunk. A hazafelé menet különváltak útjaink, Alexszel 

ketten a lidlbe mentünk vásárolni, míg a többiek hazafelé mentek, nagy szerencsékre nem 

kezdett el esni az eső, mert nagyon be volt borulva. Az utunk hazafelé tartott nem néztünk be 

máshová, a szálláson rajtam kívül mindenki le tudta foglalni magát én megint lefeküdtem 

pihenni, de lefekvés előtt szóltam Alexnek, hogy ahogy felkelek, elkérném a laptopot-

munkanaplót írni, így is történt. Az idő szépen lassan eltelt és megint mehettünk dolgozni. 7 

óra után nem sokkal elindultunk dolgozni és oda is értünk hamar. A munka elkezdése előtt 

még beszélgettünk is egy kicsit és mentünk utána dolgozni. A héten úgy tűnik, ugyan azt a 

munkát végezzük mindig. Munkavégzés közben észrevettem, hogy sokkal gyorsabban 

haladunk, mint eddig ez így is volt. Éjfél előtt fél órával kimentünk szünetre és mire 

visszaértünk szét is lett szedve a gép és mentünk takarítani a gépeket miután ezzel végeztünk 

a munkahelyet is tisztává tettük és mentünk a többieknek segíteni. Egy kis idő elteltével 

odajött hozzánk egy munkatárs, hogy kel neki egy ember segíteni és én mentem. A feladatom 

az volt, hogy a gép végéhez álljak és az elején betolt lemezt a végén kivegyem és egy másik 

kocsira tegyem, ahogy végeztünk egy kocsival ment is a kemencébe. Amin átment a lemez 

folyadékot spriccelt a nyers tésztára. Ezután amint végeztünk kaptam egy kesztyűt és a 

kemencéből kiszedett kenyereket kellet a lemezen elhelyeznem, ami nem jól állt. Nem volt 

sok idő, amit ott eltöltöttem. A kemencés részen voltam és visszamentem a másik részhez 

ahol a legtöbb munka folyik. Láttam, hogy nagyban takarítanak így beálltam segíteni, hogy 

mihamarabb végezzünk és el tudjunk menni. Picivel fél 4 előtt engedtek el minket, 4 óra körül 

más vissza is értünk, én gyorsan lefürödtem és felnéztem még az internetre. Nem 

interneteztem, sokáig mert fáradtam voltam, ezért mentem aludni.
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Július 31 

 

A mai napon is a szobatársam keltett fel 12 óra körül. Ebédelni négyen mentünk Máté 

megmakacsolta magát és a szálláson maradt. Az ebéd ismét főtt krumpli és másfajta 

húskészítmény, én nem kértem rá szósz és odaadtam a desszertet Alexnek, mert nekem nem 

kellet. A tiszta ruhákat elhoztuk. Hazafelé megint különváltak útjaink és én a táskámat 

odaadtam, mert benne volt Máté ennivalója és a tiszta ruhák nem fért volna más bele a 

táskába. Alexszel ketten elmentünk inget vásárolni az lett volna a cél de nem találtunk jót, 

mást vettünk helyette, mind a ketten gazdagodtunk pár ruhaneművel amit kint 

Németországban vettünk. Visszaérve mindenki kiment a folyosóra netezni én nem tudtam 

mivel, ezért lefeküdtem pihenni, ahogy felkeltem megnéztünk egy filmet és a film után 

elkezdtem írni a munkanaplót. A munkanapló írása után készülődtünk a munkába és 17:15-

kor elindultunk munkába 8 órakor el is kezdtünk dolgozni. Megint a fondan bevonó gép mögé 

álltunk ketten éjfél előtt be is fejeztük a munkát és hamarabb is engedtek el szünetre. A szünet 

után megtakarítottuk a gépeket, amivel dolgoztunk. Még mielőtt teljesen végeztünk a 

feladattal engem elhívtak egy másik munkát elvégezni. A feladatom az volt, hogy egy pedált 

lenyomva egy csokis krém jött ki a gép csövéből és egy muffinos formába. Eleinte nehéz volt 

és lassan haladtam volt mikor kettőt nyomtam bele. A betanító nő segített nekem segíteni a 

gyorsabb haladás érdekében, a végére nagyon jól belejöttem és jól ment, amíg sült a muffin, 

addig segítettem takarítani. A muffin sülése után ládákba kellett pakolni 4X10 került a ládába 

és elmondta, hogy vasárnap nekem kell ezt csinálni, mert ő nem lesz kicsit meglepődtem, de 

megcsinálom. 3 óra körül elengedtek minket, mert másnap 2-re jöttünk dolgozni. 4 óra felé 

fürdés utána alvás.
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Augusztus 1 

 

A reggel fél 1-kor keltem fel, felöltöztem rendbetettem a szobát és mentünk ebédelni és 

dolgozni, mert 2 órakor kezdtünk dolgozni. Az ebéd hasonló volt, mint eddig és mindig jó és 

finom volt. Pontban 2 körül mentünk be dolgozni a feladtunk csomagolás volt, fagyasztott 

zsemlét kellet zacskóba csomagolni 45 darab került egy zacskóba, de mielőtt a zacskóba 

tesszük, matricát kellet rányomni, hogy mi is van benne. Ezt a munkát 2 óra hosszán keresztül 

csináltuk utána mentünk a lányokhoz segíteni. A lányok málnás tortát csináltak teljesen ugyan 

az, mint az epres torta csak nem eper kerül rá, hanem málna. A zselatint mi csináltuk rá, mint 

mindig a lányok a málnát rakták rá Máté öntötte rá a zselatint, Alex meg pakolta a lemezeket 

és én pedig a zselatin főzésére figyeltem oda ne égjen. A cukrászba bejött Sven szólni, hogy 

ha végzünk, a málnás tortákkal mehetünk is. Sikeresen végeztünk a feladattal 6 előtt 

végeztünk, még munka után beszélgettünk Svennel amit sajnos nem sokat értettünk meg. 

Visszaérve a szállásra átöltöztem és egy kis futás a városban, mivel kell egy kis mozgás. A kis 

mozgás után lefürödtem és néztünk egy filmet Alexszel még egy kis tévénézés és olyan 1 óra 

felé alvás. Éjszaka munka után nehéz aludni hamarabb.
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Augusztus 2 

 

Ezen a napon nem dolgoztunk és reggel 9:30-kor keltünk fel. Gyorsan felöltöztünk, nagyjából 

rendbe tettük a szobát és indultunk az étteremhez reggelizni. Mint mindig most is kaptunk 

inni, de új pincér volt és nem kérdezte meg mit ihatunk és mindenkinek kávét hozott én 

utálom a kávét, ezért visszavitettem vele, de nem hozott másik innivalót, nem probléma akkor 

kibírtuk innivaló nélkül. A reggeli szokásosnak mondható sajt, bacon és szalámit kaptunk. 

Reggeli után hazajöttünk és mivel nem tudtam elfoglalni magam lefeküdtem aludni. Az 

étteremhez mentünk ebédelni is 13:45-kor, az ebéd picit késve jött, de le tudtuk magunkat 

foglalni, mivel tűzoltós esküvő volt a városházánál, valamilyen szokást is láthattunk tőlük az 

emelővel felvittek valamit az órához messze voltak nem tudtuk kivenni mit, és ahogy kiért az 

ifjú pár a vőlegény vette le onnan. 3 mentőautó állt kint a tiszteletükre és mire véget ért a 

látványosság, továbbálltak addigra megkaptuk az ebédet, ami rántottába csomagolt krumpli 

volt, nagyon laktató és finom volt. A visszaérve elkezdtem írni a munkanaplót, rövid írás után 

megérkeztek tanár úr és a többiek, mivel a mai napon volt Grimmenben egy buli, amit a 

pékség szervezet és meg lettünk hívva mi is. Jó volt végre látni a többieket-jót beszélgettünk 

milyen a munkahely és az egyéb dolgokról. Fél 6-kor indultunk meg a pékség felé 4-en 

biciklivel mentek köztük én is és sokkal hamarabb odaértünk. Várakozás közben még ittunk 

egy sört és a kajával megvártuk a többieket. A többiek megérkezte után nemsokára megjött 

Krisztián és Márk a volt a szobatársaim voltak mindig jól érzem, magam mikor együtt 

bulizunk. Az este nagyon jól telt el táncoltam iszogattam és külön csoportokban mentünk 

vissza haza. Indulás előtt még elköszöntünk Márktól és Krisztiántól, mert ők a 

munkáltatóikkal mentek vissza. Én az utolsó csoporttal tartottam, mert csak én tudtam az utat 

visszafelé az én csoportom feszült és ideges volt kiadták a fáradt gőzt út közben, de én végig 

nyugodt maradtam. Mindenki elhelyezkedett a szálláson én lefürödtem és még egyet sétáltam 

a villámokkal teli égbolt alatt. Mire visszaértem elkezdett szakadni az eső és tovább villámlott 

meg dörgött az ég, nekem fél 3 fele sikerült elaludnom, amikor már mindenki aludt és ez a 

nap nagyon jó volt.
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Augusztus 3. 

 

A tegnapi napot hevertük ki mindannyian, de akik idejöttek vonattal korán menniük kellet, 

arra egyszer felkeltem 8 előtt nem sokkal, majd visszaaludtam és fel se keltem fél 12-ig. Kelés 

után felöltöztem és neteztem egy kicsit és utána mentünk ebédelni az étteremhez. Az ebéd 

nem volt mondható jónak halat kaptunk karalábéval szerintem ez a legrosszabb kombináció 

egyedül Alex bírta megenni az egészet én megálltam a szálkáknál. Hazaérve pótoltam egy 

kicsit a kevés ennivalót és ettem egy kicsit. Én még kimostam a szennyes alsóimat és 

zoknijaimat és néztünk egy filmet Alexszel. Filmnézés után elkezdtem munkanaplót írni. 7 

óra után elkezdtem készülődni a munkába majd elindultunk. A feladatunk nem sokat változott 

az előző napokéhoz képest, most nem azzal az emberrel voltunk, akivel szoktunk lenni, már 

az első pillanatban nem volt szimpatikus a csávó. Ugyan úgy elkezdtük levenni a mákos 

süteményt, morzsás sütit, a háromszög sütit és a lekváros buktát a szalagról, amik be voltak 

vonva folyékony fondánnal, de akivel voltunk sok probléma volt vele, nem igazán tudta be 

állítani rendesen a gép segítettünk neki, hogy végre jól menjen a munka. Meglepő módon 

nagyon hamar végeztünk már fél 12-kor végeztünk vele és el is volt takarítva és elmentünk 

szünetre. A félórás szünetről visszaérve picit tanácstalanok voltunk mit is csináljunk, de 

hamar feltaláltuk magunkat segítettünk Vivinek, innen viszont tovább küldtek minket én 

tésztát nyújtottam. A tészta két különböző tésztából állt egy kakaós sötét és egy linzer tészta 

világos, ezt a két tésztát először egymásra tettük és feldaraboltuk, a feldarabolt tésztát kellet a 

tepsi formájára nyújtani, ez először nem igazán ment, de a nő, akivel voltam nagyon türelmes 

volt és sikeresen megtanította nekem hogyan formázzam, miután végeztünk a formázással egy 

tepsibe tettük bele ami cukorral volt tele megforgattuk és kész is volt. A feladat végeztével a 

muffinokat kellet ládákba helyezni negyvenesével, miután ezzel is végeztünk a nap utolsó 

feladata számomra a csomagolás. Egy nagy zsákot kellet a ládába tennem, lehajtani a kilógó 

részét és hármasával tovább csúsztatni. A feladatot addig csináltam mikor szóltak, hogy lehet 

menni, szóltam annak, akivel voltam, hogy elment és mentünk is, fél 4-kor ért véget a 

munkánk. 4 órára hazaértünk lefürödtem, míg nem fürdött le mindenki addig egy kicsit 

laptopoztam és 5 óra körül 

lefeküdtünk aludni.
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Augusztus 4. 

 

A mai nap fél 1-kor keltünk fel. Rövid lustálkodás után meghallottuk, hogy takarítják a 

szobákat, felöltöztünk és odamentünk hozzájuk és kicseréltettük a huzatokat és vele együtt a 

törölközőket is és fel is porszívóztattunk, hogy jobban nézzen ki a szoba miután 

felporszívózott sokkal jobban nézett ki a szoba. Mind az öten elindultunk ebédelni a 

pékséghez. Az ezen a napon levest kértünk és frankfurti levest kaptunk ízletes és laktató volt. 

Még a szálláson azon gondolkodtunk, hogy elmegyünk fürdeni Alexszel, de a borús idő miatt 

meggondoltuk magunkat, ezért hazajöttünk és neteztünk egy kicsit, majd megnéztünk egy 

filmet, amit nem néztünk végig, mert álmosak voltunk és lefeküdtünk pihenni, én hamarabb 

felkeltem munkanaplót írni és7 óra után készülődtünk munkába, elindultunk és 8 órakor 

elkezdtünk dolgozni. Megint a fondanozó géphez mentünk, hoztunk lekvárt elő készítettük a 

gépet és elkezdtük. 11 óra körül végeztünk is a fondanozó gépnél, elmostuk a gépeket és 

mentünk szünetre szünetről visszatérve egy idősebb nénihez és egy fiatalabb lányhoz 

csatlakoztam, ahol tegnap is voltam és nyújtanom kellet tésztát cukorba átgörgetni és egy 

tiszta tepsi belerakni, úgy hogy ne érjen a tepsi falához. A feladat végeztével Vivinek 

segítettem tepsit pakolni és közben beszélgettünk egy kicsit. Mikor már ott is végeztünk 

átmentem Alexhez a kemencékhez csomagolni, beszélgettünk egy kicsit és így jól eltelt a 

munka a végére még 10-essével kellet csomagolni valamilyen pékárut nem ismertük fel 

miután ezzel is végeztünk átmentünk takarítani és fél 4-re végeztünk is. Átadtuk Franknak az 

önéletrajzokat amik majd tanár bának kelleni fog. 4 körül itthon is voltunk lefürödtem és 

lefeküdtem aludni.
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Augusztus 5. 

 

A mai nap dél körül keltünk fel. Ébresztettük a többeket, rendet raktunk, felöltöztünk, a 

táskába beraktuk a szennyeseket és mentünk ebédelni a pékséghez. Az ebéd főtt krumpli és 

hús. Az ebéd után el akartunk menni egy sportboltba, de kiderült, hogy Grimmenben nincs 

sportbolt hanem Stralsundban található. Az utunk visszahozott a szállásra 1 órás pihenő után 

néztünk 1 filmet, picit még lustálkodtunk és futva elmentünk Alexszel munkába. Nem 

mentem gyorsan, mert féltettem a lábamat nehogy megint lesérüljek, ezért Alex tempóját 

tartottam. Hamarabb odaértünk, mint a többiek, ezért volt időnk kifújni magunkat. A többiek 

érkezése után odajött hozzánk Maik és nehezen, de sikerült megértenünk, hogy két ember kell 

holnap reggel 7órára és mi ketten mentünk haza gyalog pont mikor gyalog mentünk. Az út 

közben beszélgettünk arról mit is próbált pontosan mondani maik és mit is fogunk csinálni 

holnap, de sejtettük, hogy csomagolni kell, de úgy is majd kiderül. Hazaértünk lefürödtünk és 

néztünk egy filmet alvás előtt és este 11 órakor le is feküdtünk aludni.
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Augusztus 6. 

 

Reggel 6 órakor keltünk fel Alexszel és készülődtünk a munkába majd 7 órakor el is kezdtük. 

A pékségben találkoztunk Frankkal és megmutatta hol fogunk dolgozni és igazunk volt 

csomagoltunk. Frank még Alexszel beszélt pár szót mikor fogunk dolgozni meg a csütörtöki 

napról, mert megyünk Rostckba a hansasailre és aznap délelőtt dolgozunk. Nagyon sok 

fagyasztott bio zsömlét csomagoltunk 17-esével zacskókba és a zacskók négyesével egy 

kartondobozba kerültek a kartondobozok raklapokra kerültek azok elvitel ideje előtt 

fagyasztóba tették, míg el nem vitték. Délben mentünk ebédelni, ami nagyon ránk fért, mert 

nagyon éhesek lettünk. Az ebéd után jobbam ment a munka összesen 6-7 raklapot csináltunk 

9 órán keresztül a végére nagyon megfájdult a hátunk, de kibírtuk. Hazaúton megálltunk az 

étteremnél enni picit félve, mert a nő az étlapot hozta és nem akartunk fizetni szerencsére 

kijött a főnök asszony, aki szerencsére tisztázódott minden és kaptunk enni. Én nem sokat 

ettem, de a darazsak nem hagytak pihenni így egy kiskanállal kergettem el őket, ahogy 

tudtam. Megköszöntük az ennivalót és hazafelé vettük az irányt. Elmentem fürdeni addig 

neteztem egy kicsit és lefeküdtem aludni.
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Augusztus 7. 

 

A mai napon 6 órakor keltünk fel, a szokásos módon telt az idő megágyaztam, felöltöztem és 

készülődtem a munkába. A munka reggel 7 órakor kezdődött a csomagolásnál és ismét a 

szezámmagos bio zsömléket csomagoltuk, ezeket fél 12-ig csomagoltuk, míg ki nem mentünk 

szünetre ebédelni. Picivel hamarabb mentünk vissza, mert utána mentünk Rostockba a Hansa 

Sailr-re, a vissza menetelünkkor nem a zsömléket csomagoltuk tovább, hanem egy nagyobb 

dobozba tettünk egy ismeretlen eredetű dobozt, fagyasztott zsömlét és kis adag bacont. Nem 

maradtunk sokáig, mert menni kellet, szorított az idő. Elindultunk Alexszel haza én gyorsan 

lefürödtem nem volt rá sok időm, mert fürdés közben megjöttek Frankék és még jobban 

sietnem kellet, ahogy végeztem mentünk mindannyian vissza a pékséghez, mert a többiek 

még nem ettek, az ebéd pedig sült krumpli volt és én kolbászt kértem, de volt rántotthús is. Az 

ebéd után elindultunk Rostock felé útközben egy dugóba keveredtünk, ahol 2-2 és fél órát 

vártunk a tovább haladásra. Az egyik partszakasznál leparkolt Frank számunkra ismeretlen 

helyen többször is meg kellet kérdezni merre, van a vasút állomás, nehezen oda találtunk és 

keresés közben elkapott minket az eső. A vasutat megtaláltuk csak pont előttünk ment el a 

vonat a következővel mentünk, ami nem sokkal utána ment a következő Warnemündébe ott 

leszálltunk és a hajóhoz siettünk, mert megint nagyon rákezdett az eső mire a hajóhoz értünk 

nagyon eláztunk és csak ránk várt a hajó, így egyből indult a hajó. Köszöntem mindenkinek, 

de tanár urat takarta Márk nem vettem észre és szemrehányón nézett rám, mert nem vettem 

észre amiről nem is tehettem, az út kellemes volt, de tanár úr még mindig pikkelt rám a pici 

figyelmetlenség miatt. A közel 3 órás hajóút végén elsőként eljöttünk a hajótól és a vonathoz 

mentünk, a vonatról leszállva egy 40 perces bolyongás következett, mert nem ott szálltunk le 

ahol felszálltunk. Nehezen visszataláltunk az autóhoz megálltunk egy kényszer szünetre és az 

autóban egy jót pihentem. Hazaértem után lefürödtem és le is feküdtem aludni.  



28 
 

 

Augusztus 8 

 

A hét utolsó munkanapján reggel 6 órakor keltünk fel és 7 órakor kezdtünk is, a szokásos 

teendőket elvégezve munka előtt. Frank szólt, hogy ne mindig mi ketten menjünk, legyen 

csere is, így jövő héten éjszakára megyünk dolgozni. A munka ugyan úgy indult, mint a többi 

nap elkezdtük csomagolni a szezámmagos bio zsömlét, de fél-1 órával később a kocsikon tele 

voltak selejtes árukkal, mert túl nagyok voltak, ezért ládákba kezdték őket önteni. Rengeteg 

zsömlét dobtunk ki, kevés zsömlét be lehetet csomagolni, mert megfelelt, de e mellet is 

nagyon sok ment a selejtbe. 3 órakor végeztünk is a munkával, odajött hozzánk Maik és 

mondta mehetünk focizni mindegy mennyire voltunk fáradtak mi mentünk és jól éreztük 

magunkat játék közben. Játék után elfogattunk tőlük egy sört, ami nagyon jól esett és 

visszamentünk a pékséghez a bicikliért. Hazafelé úton még megálltunk egy pizzára, amit 

otthon ettünk meg, lefürödtünk és a pizzát filmnézés közben elfogyasztottuk, majd lefeküdtem 

aludni.
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Augusztus 9. 

 

Egy nyugodt napnak néztünk elébe egy jót pihenve reggel 10 órakor keltem fel. A többiek 

még lustálkodtak, míg én egy kicsit neteztem. Ebédelni 1 óra felé indultunk el az ebéd főtt 

krumpli volt főtt hús és gombás szószt kaptunk kóla volt mellé innivalónak. Az ebéd közben 

elkezdett szakadni az eső. A főnök asszony meglepett minket kaptunk tőle egy finom 

gyümölcsös fagylaltot. Hazafelé úton nem áztunk el annyira, mint Rostockban, de pont 

eléggé, hogy teljesen vizesek lettünk. A mai napon tanár úr azt tervezte nekünk, hogy 

elmegyünk Rostockba bulizni, de lefújta, így pihentünk a szálláson tévét néztünk és 

neteztünk, majd a délután folyamán elmentünk még boltba bevásárolni a hétvégére. 

Hazatértünk után megvacsoráztam, szendvicset ettem és megírtam a munkanaplót, ahogy 

befejeztem elmentem fürdeni, neteztem egy kicsit és megnéztünk egy filmet és lefeküdtem 

aludni.
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Augusztus 10. 

 

Reggel viszonylag korán keltem 6 órakor, mert a mai nap a többiekkel elmentünk a Rügen 

szigetre kirándulni. Alex maradt a szálláson 4-en indultunk el a vonathoz 7 órakor, ami 7:30 

körül indult Stralsundba. Stralsunban át kellet szállni egy másik vonatra, amire 1 óra hosszát 

kellet várni, ott egy picit nyomott és rossz hangulat uralkodott el. A vonatra felszállva 

találkoztunk tanár úrral, Eddával és a többiekkel. Később szálltak fel Krisztián, Márk és a 

munkáltatójuk. A vonaton beszélgettünk még egy jót és fél 9 felé megérkeztünk Saasnitzba. 

Ott a Kréta sziklákat néztük meg. A vonatról leszállva a kikötő felé vettük a irányt, ahol egy 

régi múzeumi tengeralattjáró horgonyzott. Sok időnk volt, ezért megnéztük a tengeralattjáró 

belsejét is és elmondták nekünk a történetét és adatokat a tengeralattjáróról, nagyon érdekes 

és jó volt megnézni. A tengeralattjáróból kiérve a parton kezdtünk el sétálni, számomra 

nagyon jó volt ott sétálni, mert messze van hozzánk a tenger. A séta közben beszélgettem a 

többiekkel és gyönyörködtem a látványban és pár kép is készült a napról. A sétáról visszaérve 

vártunk, olyan fél órát a vontra és a többiektől elköszönve Stralsunban átszálltunk a 

vonatunkra, ami egyből indult, ahogy felszálltunk és már fél 5- kor otthon is voltunk. A mai 

nap még este 8-ra mentünk dolgozni a maradék időben pihentünk egy kicsit és 7 óra 20 perc 

körül elindultunk dolgozni. Maik adta ki a munkát, hogy ki merre ment és külön mondta, 

hogy naponta cserélgessük, a helyet ahol vagyunk. Én először a cukrászba mentem ott kedves 

idős nénik voltak bent és az egyik be is mutatkozott és kezdtük is a munkát. Először 

fagyasztott túrós süteményt mandarinnal a tején kellet zselatinnal lefújni. Eleinte lassan ment, 

de belejöttem. A feladat végeztével málnás tetejű sütemény került elénk és azt is zselatinnal 

kellet leönteni, de piros színnel. A cukrászatban szinte gyorsan repült az idő és már 10 óra 

volt mikor elkezdtem a mandarinos süteményre a mandarint feltenni, azt gyorsan sikerült 

csinálni a nő is átvette a technikámat. Sajnos nem sikerült beszélgetni velük a kevés 

nyelvtudásom miatt, ami nagyon zavart. Szünetre fél 12-kor mentünk ki. A szünetről 

visszatérve folytattuk a munkát és negyed 4-kor jött be Alex, hogy ő végzett mi még nagyba 

takarítottunk. Ő is beállt segíteni takarítani, hogy hamarabb elindulhassunk. Picivel fél 4 után 

engedtek el engem is, 4 óra körül otthon is voltunk, lefürödtünk és 5 órakor aludtunk is.  
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Augusztus 11. 

 

A mai nap viszonylag hamar kidobott az ágy és 11 körül már fent voltam. Mivel éreztem, 

hogy nem tudok visszaaludni megfogtam Alex gépét és az ajtó előtt interneteztem egy kicsit. 

Az ajtó kinyitása után egy csomag várt az ajtó előtt a tartalma: törölköző, WC papír és egy 

kisebb kéztörlő. Később két takarító szólt, hogy a törölközőket cseréljük ki és hozzam ki a 

használtakat, kihoztam nekik és folytattam tovább, amit abbahagytam. Egy picivel később 

már a többiek is ébredeztek és fél 1 fele elindultunk ebédelni. Az ebéd rántott parizer és ilyen 

vegyes cuccos volt tartalmazott: krumplit, borsót, és minden mi jót. Az ebéd után leadtuk a 

szennyest és indultunk egyenesen haza. Miután megérkeztünk lefeküdtem aludni, addig a 

többiek a gépeztek. Mire felébredtem a lányok is megérkeztek beszámoltak milyen volt a mai 

munkájuk és egyből kidőltek, pihentek egy kicsit. Munka előtt pár órával fordított volt a 

helyzet ők dőltek ki mikor én fent voltam, így felszabadult egy gép és neteztem egy kicsit. 

7:15 körül el is indultunk munkába. Most mivel váltás volt egy testesebb idősebb nőhöz 

mentem segíteni. 
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Augusztus 12. 

 

Ezen a napon negyed 1-kor keltem fel. Kelés után öltözés és mentünk ebédelni Alexszel. Az 

ebéd tört krumpli volt dinsztelt májjal, én ezt az ebédet nem szeretem, így én kaptam 

zöldséglevest. Hazajöttünk és egy kicsit interneteztem és lefeküdtem aludni egy kicsit. 2 óra 

alvás után a többiek boltba készültek nem akartam az egész napot lustálkodással tölteni, ezért 

velük tartottam. Két boltban jártunk és az egyikben vettem édességet. Miután visszaértünk 

szép lassan készülődtünk és negyed 8 fele el is indultunk dolgozni. 8 órakor kezdtünk neki a 

munkának. Egy másik nőhöz mentem segíteni, ahol először linzer karikát kentem fondánnal, 

először fehér fondánt kentem félig utána piros festéket hozzáadva a másik felét is lekentem 

közben mellettem másik kocsiról a linzerkarikákra lekvárt nyomott. Miután végeztem a 

kenéssel összeraktuk a kettőt és kész lett a termék. A szünet előtt még ribizlises süteményt 

raktunk át lemezre és megszórtunk porcukorral ezt 2 kocsival kellet csinálni. Fél 12- kor 

mentünk ki szünetre. A szünet után tortaformába folyékony tésztát nyomott bele és a 

feladatom pedig , hogy a formában mindenhol legyen. 3 kocsinyi ilyet kellet csinálnom. 

Miután az összes formába nyomott tésztát a nő a muffinokat kezdte el csinálni, ő 2 kocsi 

muffint csinált meg. Én mire végeztem a torták elegyengetésével az utolsó kocsi muffint én 

csináltam, egyszerűen csak a pedált kellet lenyomni és a megfelelő mennyiségű adag jött ki 

csak pontosan kellet nyomni. Az a feladat a kedvencemmé vált. Azon a helyen végeztem 

elkezdtem elmosni a használt gépet, majd az egyik munkatárs Uwe elhívott, hogy lemezeket 

pakoljak kocsira. Miután ezzel is végeztem Alexnek segítettem a szemetet kivinni, majd 

takarítottunk és már 3 óra körül mehettünk is haza. Fél 4 körül haza is értünk lefürödtünk én 

még megírtam a munkanaplót, hogy kevesebbet kelljen írni másnap és 5 óra felé aludtam is.
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Augusztus 13 

 

Most is 12 után keltünk nem sokkal és megint csak ketten mentünk enni, mert Máté szokásos 

módon inkább pihent. Elindultunk ebédelni és az ebéd főtt krumpli volt dinsztelt káposztával 

és abban egy kevéske hús volt, nagyon finom volt. A mai napon nem mentünk sehová egyből 

hazamenetünk és mindenki a szokásos dolgokat csinálta én 3 óra felé lefeküdtem aludni és 6 

óra körül keltem fel még ébredeztem egy kicsit és 7 óra után elindultunk. Időben odaértünk 

átöltöztünk és vártuk a 8 órát. Este 8 órakor kezdtük a munkát. Még az öltözőben 

megbeszéltük ki hol legyen a mai napon, én az egyik testesebb nőnél voltam. Az első 

feladatom konzerves mandarint hoztam és fel is bontottam a tekerős nyitóval. A bontással 

végezve lapokat kentem el először egy idegen eredetű krémet majd pudingot és túrós krémet. 

Ez a feladat nem hozzám illő volt nem igazán sikerült mindig egyenletesen elkenni és így 

néha kértem segítséget. A feladat el végeztével átküldtek a pék részre ott meg kellet vagdosni 

a kenyereket, de az nagyon nem ment, ezért hamar visszamentem hozzájuk. A pudinggal 

megkent lapokat elkezdtük mandarinnal pakolni és később jöttek a többiek, hogy ők mennek 

ki szünetre már fél 11-kor. Nem sokra rá én is mentem ki szünetre. Szünetről visszatérve 

meggyet hoztam ki a fagyasztóból és 3,5 kiló kimért pudingot tettek rá majd ezt elkenték és 

én megszórtam zsömlemorzsával és most rakhattam rá a meggyet, úgy hogy ne maradjon 

nagy hézag. Majd mandulás süteményt csináltunk egy tészta alap ki volt sütve arra ment egy 

krémréteg és azt szórtam meg mandulás cukros réteggel, ezt 3 kocsinyit csináltunk. A végéra 

pedig a fagyasztóból szilvát hoztam ki és 6 szög alapú tésztára tettünk 3 szem szilvát és rá 

nyomtunk linzertésztát, ezt 1 kocsival csináltunk. Még kimaradt kétmandarinos sütemény azt 

pótoltuk be és végeztünk is. Még meglátogattam Alexet is és ott is maradtam takarítani. Még 

egy kicsit megpróbáltunk takarítás közben beszélgetni, a cukrászati rész végeztével kint a pék 

részen is segítettem takarítani, hogy mihamarabb végezzünk. A végére még maradt egy kis 

feles energiám a hátsó részen tolták a vizet és segítettem még ott, hogy hamarabb végezzen. 

Miután ezzel is végeztem 3 órakor végeztünk a munkával és jöhettünk haza és fürdés után 

lefeküdtünk aludni.
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Augusztus 14. 

 

A szokásos módon 12 után keltünk fel és megint ketten mentünk enni én meg Alex. A 

lányokkal találkoztunk kelés után picit furcsáltuk is, hogy itt vannak, azt mondták nekik este 

menjenek dolgozni, mert délelőtt nincs munka. Az ebéd hús rajta bacon és sajt mellé krumpli. 

A mai nap szokásosan telt hazaérve aludtam egy kicsit, néztem filmet és 7 óra körül kezdtünk 

készülődni a munkába. Az átöltözés után 8 órakor kezdtünk neki a munkának. Most 

szétosztottak minket ki hol lesz. Én a tegnapi helyemen voltam Vivivel. Kis várakozás után 

elkezdtük a munkát-mandarint hoztam ki a raktárból és konzervbontóval ki is nyitogattam. 

Míg a mandarinról lecsöpögött a lé addig elkezdtük egy másik terméket csinálni. A mellettem 

kimért krémeket a tepsiben kellet szétkennem, eleinte nem igazán ment mivel itt csináltam pár 

napja először, de most már kezdek belejönni. 1 adagnyi krém elfogyása után jött a következő 

és gyakorolhattam még egy kicsit. Következhetett a mandarinos sütemény, először az 

összesnél a pudingot kentük szét és utána megszórtuk zsemlemorzsával, majd rátettük a 

mandarint nem túl sokat, de fedje az egész tepsit. Ezt 2 kocsival csináltunk. Jött a mandulás 

sütemény sárgás-barna krémet szétkenve 3kg mandula és 1,5 kg cukor összekeverése után 

kezdtem el szórni. A mi nap ez a munka idegesített fel, ezért nagyon odafigyeltem, hogy jól 

csináljam. Az eleinte bizonytalanul kezdődő munka kezdésre nagyon belejöttem, hogy is kell 

ezt csinálni. 1 óra felé kimentem majd egy fél órás szünetre visszajövetelemkor csináltunk 

még szilvássüteményt. Az egy hatszögletű tésztára raktunk 3 szem szilvát és linzermorzsát 

nyomtunk rá, ebből nem csináltunk túl sokat. Lassan közeledett a munka vége kezdett érződni 

a légkörben már a muffinokat csináltam egy idős szemüveges hölggyel. A linzertésztákat 

kellet a formába óvatosan nyomkodni. A munka végeztével elkezdtünk takarítani én benéztem 

még a cukrászba mi jót csinálnak ott, de mögöttem jött Petra és betessékelt és ott maradtam 

takarítani. A cukrászda takarítása után kint is segítettem feltakarítani és mentünk is haza. 

Lefürödtem és mentem is aludni.
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Augusztus 15. 

 

A ami nap sem változott semmi, most is dél környékén keltünk fel, felöltözés után ketten 

mentünk el ebédelni. Az ebéd valamilyen hús krumplival. Ezen a napon nem akartam aludni 

délután egy kis laptopozás után átmentem a lányokhoz, ők filmet néztek és velük együtt 

néztem végig a filmet. Majd további kettő film követte, közben odakint Alex szenvedet a 

beadandó cuccal, de később kiderült, hogy hiába, mert azt közösen kell csinálni. Ott volt az 

idő, hogy lassan készülődjünk. Átöltözés után 8 órakor el is kezdtük a munkát. Odamentem 

ahol az utóbbi napokban voltam, de onnan átvezényeltek Hakalához a fondanozó géphez. 

Rövid várakozás után jött Alex is hozzám segíteni, mint az első éjszakázó héten csináltuk. 

Alex a lemezeket pakolta én meg a süteményeket a lemezre 3-4 fajta süteményt csináltunk. 

Az egyik kerek alakú streuse schneke, háromszög alakú streuse schneke, pflaumen kuchen és 

moon kuchen. Gyorsba még átoltunk a gépen 2 kocsinyi tortát, muffint, de ezekre csak 

lekváros permet ment rá. A végére csak azt vettük észre, hogy körülöttünk elkezdtek 

takarítani és már csak mi vagyunk hátra. Amint minden átjött a gépen átvittük a gépet lemosni 

és1 óra felé mehettünk is haza. Picit meglepetésként ért, hogy ilyen hamar mehetünk is, de 

nagyon örültünk neki. Hazafele menet Alexszel elterveztük, hogy átbiciklizünk Straalsundba 

és a mai nap minél hamarabb aludjunk el, mert hosszú lesz a következő nap. Én le is fürödtem 

és meg se vártam mire a többiek végeztek és aludtam is.
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Augusztus 16 

A mai napon tervezettnek megfelelően keltünk fel Alexszel, 9 óra után nem sokkal. Ketten 

elmentünk az étteremhez reggelizni és a reggeli elfogyasztása után szóltunk, hogy kettőnket 

ne várjanak ebédelni, mert nem jövünk. 10 óra után valamivel el is indultunk a 25 kilométerre 

fekvő Stralsundba. Nagyon fárasztónak bizonyult az út, de azért annyira nem fáradtunk el. 

Dél körül meg is érkeztünk és Alex előtt egy cél lebegett a szeme előtt, hogy megtalálja az 

Inter sportot. Először találtunk is egy sportboltot Alex vásárolt is ott egy kapuskesztyűt, de én 

csak nézelődtem. A boltosok nagyon kedvesek voltak hárman is odajöttek segíthetnek- e 

nekünk, ilyet Magyarországon nem tapasztalhattunk. A boltból kijövet még megkérdeztük hol 

találjuk az Inter sportot, nagyjából megértettük és mentünk is tovább. Miután a nyom hideg 

lett Alex nem nyughatott és sorba kérdezte meg a járókelőket hol találjuk a boltot. végül 3 és 

fél 4 óra múlva végre sikerült megtalálni a boltot. Alexnek volt köszönhető, hogy megtaláltuk, 

mert én már rég feladtam a keresést, de a városban megtaláltunk mindent. Egyszer be is 

néztünk a Rossmanba, ahol Alex vásárolt. Az inter sportban hatalmas csalódás ért, nem volt a 

boltban az, amit szerettem volna csak 1 db csoki. Én még vettem a szél dzsekit, hogy hazafelé 

ne fázzak benéztünk még egy áruházba, ahol ennivalót vásároltunk és benéztünk még a Mc 

donaldsba, mert én már nagyon éhes voltam. A haza út kicsit érdekesre sikeredett, először 

rossz irányba indultunk el, majd egy bicikli útra mentünk rá és nem jöttünk le róla és teljesen 

másfele vezetett el minket. Végül a Shel benzinkutas idős néni segített nekünk hogyan 

juthatunk haza. Alexnek párszor leesett a lánca útközben. Már be is sötétedett mikor beértünk 

Grimmen határába. Nagyon megkönnyebbültünk mikor végre visszaértünk. Lefürödtünk és 

egyből kidőltem az ágyba. Nem olyan volt, mint egy edzés otthon, de valahogy igen fárasztó 

volt.



37 
 

 

Augusztus 17. 

 

Vasárnap van, ma kezdődik megint a munkanap. Reggel 10 órakor keltünk fel, felöltözés után 

elindultunk reggelizni, a reggeli főtt tojás, felvágottak és mogyoró krém. Reggeli után még 

elbicikliztünk a focipályára, elkísértem Alexet hátha tud menni egy kis edzésre, ami nekem se 

ártana. Mivel nem találtunk senkit a pályán hazafelé vettük az irányt, a tegnapi nap után nem 

igazán volt kedvünk még biciklizni. Én még pihentem egy kicsit, de aludni nem sikerült, a 

többieket figyeltem néznek-e filmet vagy sorozatot, mert akkor le tudom kötni magam. A 

délután igen lassan telt számomra. Ma Alex futva ment a munkahelyre és én vittem neki a 

táskáját, legszívesebben én is vele tartottam volna, de féltem attól, hogy történik valami rossz 

a lábammal. Átöltöztünk és 8 órakor be is mentünk dolgozni. Találkoztunk Swennel aki 

szétosztott minket ki hol lesz. Én a kemencékhez lettem beosztva. Két munkatárs dolgozott ott 

mikor átmentem az egyik bemutatkozott és kiosztotta a feladatom. Kaptam még egy kesztyűt 

a munkavégzéshez és kezdődött is. A kemencéből kivett kenyereket kocsira tették és rátették 

egy másik kocsira ahonnan lehetett ládákra pakolni. A kocsira egy speciális fémrúddal 

áttoltam a kocsira még be nem akadt és vissza. Amint rajta volt a tárolón kevés vízzel 

lelocsoltam és most kezdhettem hozzá ládákba pakolni. 10 magasan kellet pakolni a ládákat 

és a rosszakat kivenni belőle. Ezt a feladatot nem csináltam sokszor mivel a kenyér sülési 

ideje hosszú volt. Mikor nem volt kenyér pakolni akkor ládákra tettem rá zsákokat. A 

fagyasztóba vitték be azokat, aznap nagyon sok ládát hoztak ki és amit zsákolni kellet. Éjfél 

felé kimentem szünetre, szünetről visszatérve már egyáltalán nem csináltam kenyérpakolást 

csak csomagoltam. Néha még kihoztak pékárut csomagolni. Hamar végeztem azon a helyen, 

átmentem a másik oldalra segíteni, takarítani. Fél 4 felé végeztünk a takarítással és mehettünk 

is haza. Én Alexet kísértem haza, aki futva tette meg a hazafelé utat. Lefürödtem és aludtam.
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Augusztus 18. 

 

Mai napon 1 körül keltünk fel és mi hárman fiúk mentünk el ebédelni és vittük a szennyest is 

mosni. Odaérve először odaadtuk Heinzinek a szennyest és mentünk enni. Későn értünk oda, 

ezért akkor dobtak össze nekünk ennivalót, egy gyors rántottát készítettek nekünk, ami 

nagyon finom volt. Délután nem mentünk sehova. Kaptunk egy feladatot tanár úrtól, amit 

közösen kellet volna megcsinálni. Én sajnos nem bírtam kivenni a részem belőle, mert se 

laptopom, amin bírtam volna csinálni se telefon, amivel bírtam volna képeket készíteni és 

nem vagyok kreatív, se amivel a szöveget kellet volna mellé írni. Így én hallgattam, ahogy 

csinálják a prezentációt nem akartam hülyeséggel zavarni őket. Én a nap további részében 

pihentem és sorozatot néztem Alexszel. Az idő el érkeztével elkezdtünk pakolászni és 

elindultunk munkába. 8 órakor el is kezdtünk dolgozni és ugyan ott voltam, mint tegnap. A 

feladatom nem sokat változott, a kenyereket kellet ládába tenni és most több csomagolni való 

volt. Mivel sokkal kevesebb munka volt, mint tegnap nagyon hamar végeztem két szünetre is 

kimehettem volna, de csak egyet használtam ki, mert nem akartam kimenni a második 

szünetre. A „második” szünetről visszatérve nem tudott munkát adni Martin Akivel voltam, 

ezért a kelesztő ajtókat tisztítottam meg. Nem éreztem annyira megalázónak, mert volt ilyen 

munkám, amikor takarítani kellet. A kelesztő ajtók végeztével megkértem Martint hagy 

menjek át Alexnek segíteni, át is engedett. Alexnek segítettem lemezeket pakolni utána meg 

muffin formába tettünk linzer tésztát. Ezek után mentem lemezeket pakolni és kezdődhetett is 

a takarítás. Negyed 4 fele el is engedtek minket, mert már nem is volt több munka. Hazaérve 

lefürödtem beszélgettünk még egy kicsit és aludtam.  
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Augusztus 19 

 

Mondhatni a napok teljesen ugyan úgy zajlanak, mint eddig. Reggel fél 1 fele kelés felöltözés 

után ketten Alexszel mentünk ebédelni. Az ebéd csirke mell volt és lehetett választani rizs 

vagy tésztát eszünk mellé, én a tésztát választottam. Ebéd után hazahoztuk a kimosott ruhákat. 

Délután neteztünk és sorozatot néztünk. Alex megint futva ment dolgozni és én vittem neki a 

táskáját, aznap picit hűvös volt jobban fel kellet öltözni. Este 8 órakor elkezdtünk dolgozni. 

Odamentünk a szokásos helyre, hogy osszanak szét minket és én ismét a kemencékhez 

mentem. Nagyon megörültek nekem mikor megláttak és máris nagyobb kedvel kezdtem neki 

a munkának. A mai nap is kenyereket pakoltam a ládákba és selejteztem is. Mikor nem a 

kenyereket pakoltam akkor a fagyasztóból kihozott termékeket pakoltuk. Először magvas 

bagetteket tízesével majd fagyasztott négyszög alakú zsemléket pakoltunk megint csak 

tízesével. Mikor nem volt épp semmi munka zsákolni kellet a ládákat. A zsemle pakolása 

közben mentem ki szünetre majd folytatódott ahol abbahagytam. Mikor már nem tudtak több 

munkát adni nekem mentem lemezeket pakolni a kocsikra. A feladat végeztével mentem 

segíteni, takarítani és 3 környékén mehettünk is haza. lefürödtem és mentem is aludni.
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Augusztus 20. 

 

Fél 1 fele lassan felkeltünk és Alexszel elmentünk ebédelni. Az ebéd paprikában töltött darált 

hús. Ebéd után hazamentünk és Alexszel ketten készültünk az edzésre. Nagyon vártuk az 

edzést, mert már nagy hiányom volt nélküle. Én a délután folyamán pakolásztam, pihentem és 

készülődtem.5 óra körül elindultunk edzésre odaérve picit tanácstalanok voltunk mit is 

csináljunk. A pályagondnok csávó mondta nekünk, hogy tartsunk az egyik játékossal. Alex 

beszélgetett vele egy kicsit, majd egy picit vártunk mi is lesz, hol is fogunk öltözni. A 

várakozás közben a kicsik játszottak a műfüves pályán nagyon jó volt őket nézni, hogy már 

ilyen korban játszanak. Elhatároztuk magunkat, hogy megyünk átöltözni, de sportfelelős nő 

megállított és mondta nem ott fogunk öltözni. Megvártuk a többieket és közösen mentünk 

átöltözni, még a várakozás közben találkoztunk az edzővel is. Átöltözés közben figyelmes 

lettem arra, hogy mindenkinél volt kapuskesztyű. picit megijedtem, hogy rossz helyre jöttem 

megkérdeztem biztos itt leszek- e és jó helyen voltam. Átöltözés után Alexszel ketten 

kimentünk az öltözőből és most először nagyon izgultam, hogy mi is lesz, mióta kint vagyok 

Németországban. Az edzés nagyon jó volt 4-5 játékfajtát gyakoroltunk edzésen. Nagyon 

élveztem az edzést megérte elmenni oda edzeni. Picit aggódtam az edzés végén, hogy sokat 

fogunk késni, gyorsan átöltöztünk és mentünk is, de Alexnek párszor leesett a lánca picit 

elszakadtam tőle. Kezdtem aggódni, hogy hol lehet, már de nem találkoztam vele mikor 

visszamentem. Ezért gyorsan visszafordultam és mentem a munkahelyre amilyen gyorsan 

csak tudtam. Szerencsére annyira nem fáradtam el az edzés után nagyon jól és felszabadultnak 

éreztem magam. Bent a pékségben egyből megkerestük Swent szólni neki, hogy 

megérkeztünk. Én egyből mentem is a kemencékhez és kenyereket pakoltam. Később 

elkezdtem ládákat csomagolni akkor odajött Swen szólni, hogy változott a beosztás. 

Nagyjából megértettem, de nem voltam benne biztos, hogy jól értelmeztem, ezért leírtam és 

később megmutattam Swennek jól értelmeztem-e, amit mondott. Jól sikerült értelmezni ládák 

csomagolása után mentem ki pár perc szünetre és bagettek csomagoltam tízesével. 

Csomagolás közben beszélgettem egy kicsit Martinnal kisebb nagyobb sikerrel. Odajött 

hozzám az egyik munkatárs, hogy segítsek neki, azt gondoltam megint lemezeket kell 

pakolni, mondtam neki befejezem, amit épp csinálok és megyek. Mikor átmentem oda 

lemezeket pakolni kellet, de nem a kocsikra, hanem a tisztító gépbe, picit meglepődtem és 

örültem neki. A lemezek tisztításával a gépet is kitakarítottam és mentem segíteni takarítani. 3 

óra és fél 4 között elindultunk haza és lefürödtem majd aludtam.
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Augusztus 21 

 

Reggel arra keltem fel, hogy kopogtatnak. Én keltem fel megnézni ki lehet az. Az ajtót 

kinyitottam és a 2 takarító nő állt és egy harmadik nő akit eddig még nem láttam. Ebben az 

volt az érdekes, hogy egy száll boxerban voltam és úgy nyitottam ajtót. Megkérdezték 

németül vagy angolul tudok beszélni, én németet válaszoltam nekik. Elkezdték mondani, 

takarítani szeretnének a fürdőszobában, majd mondták fél óra múlva visszajönnek, később a 

másik szobába is bekopogtattak és Vivi nyitott ajtót és mondtam neki mi a helyzet. Picit 

pihentem és megint kopogást hallottam, de a nő nem egyedül jött, hanem a társával és egy 

létrával, kézben egy két eszközzel. Mikor megláttam az eszközöket egyből gondoltam nem a 

fürdőszobát fogják takarítani, hanem a fönt lévő szellőzőt. Pár perc alatt végeztek is. 

Felöltöztünk és Alexszel ketten mentünk ebédelni. Kint még láttam a kocsiban őket-

papírügyeiket intézve. Az ebéd rántott hal és főtt krumpli. Hazajöttünk, Alex lefeküdt pihenni 

addig én a laptopján tudtam munkanaplót csinálni és internetezni. Ma este nem mentünk 

dolgozni, 5 órára kellet mennünk az étteremhez. Én még a maradék időben felöltöztem 

pakolásztam és néztem mit csinálnak a többiek. Negyed órával hamarabb odaértünk és nem 

találkoztunk ismerőssel csak a pincérekkel. 5 óra közeledtével megjöttek Frank és a családja. 

Odajött hozzánk köszöntött minket és mondtuk neki, hogy még senki sincs itt. Megjött a 

főnök és a felesége kis idő múlva megjöttek Edda, Heiko és tanár úr. Elfoglaltuk a helyünket 

az asztalnál, csak nekem volt annyi eszem, hogy nem az asztalra teszem az ajándékot, de 

valaki más azt is felrakta tanbától megkaptuk, hogy miért az asztalra raktuk, jó kezdés. Nem 

sokkal rá megjöttek Krisztiánnék is mindkét munkáltatójukkal. A vacsora előtt még 

beszélgettünk egy kicsit majd sorba hozták az ennivalókat. Először citromos vajat hoztak és 

szeletelt ízesített kenyereket előételnek. Az étel elfogyasztásával beszélgettünk még egy kicsit 

Eddával milyen idekint. A következő fogás bögrében érkezett krémleves volt benne. Az étel 

után a főnök kíváncsi volt mi a véleményünk a pékségről. Nem tudott mindenkit végig 

hallgatni, mert jött a következő fogás. A desszert ízlett a legjobban vanília fagyi meggyel. A 

vacsora végeztével elmentek Krisztiánnék és az ottani csoport maradt, Eddáék és a 

munkáltató és felesége. Átadtuk nekik az ajándékot még ez kicsit beszélgettünk és majdnem 

11 órakor elindultunk haza. Lefürödtem, de nem voltam álmos, ezért Alexszel néztünk egy kis 

sorozatot és 1 óra felé aludtunk is.
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Augusztus 22 

 

Az előző nap nem voltunk dolgozni, de jól esett a pihenés és délfelé keltünk fel. A többieknek 

nem volt kedvük eljönni, ebédelni, ezért csak ketten mentünk Alexszel. Az ebéd csavart tészta 

paradicsomos húsos szósszal, nehezen bírtam megenni, de sikerült. Mivel az innivaló fogytán 

van, ezért elmentünk innivalót venni. A lányoknak hamarabb kellet menniük és út közben 

találkoztunk velük. Visszaérve néztem, hogy a többiek mit csináltak, 5 óra felé én is 

interneteztem egy kicsit. Lassan viszont nekünk is menni kellet dolgozni. 7 órakor kezdtünk 

neki a munkának. Meg találtuk a lányokat és beálltunk hozzájuk málnás süteményt csinálni. 

Én a zselatinozásban segítettem. A zselatin kezdet bőrösödni, ezért bevittem a cukrászba 

felmelegíteni rá 10-15 perc múlva mentem is vissza érte és befejeztük a munkát. A lányok 

hazamehettek mi meg különböző helyekre lettünk szétosztva, Alex közben elkérte a 

recepteket, amik majd tanár úrnak kell és nekünk kell majd megcsinálni ősszel. Én a héten 

dolgozott szokásos helyemre mentem. A ládákat kellet zsákolnom, volt egy pár perces 

szünetem mikor nem zsákoltam az alatt segítettem az egyik munkatársnak és bagetteket 

csomagoltam tízesével. Majd vissza egyszer-kétszer átmentem megkérdezni megkapták-e a 

receptet, amit elkértek, de nem kapták meg. A zsákolás éjfél-fél 12 körül mondták, hogy 

hagyjam abba és mehetek haza. Én még megkerestem a többieket és a gépnél ácsorogtak nem 

tudták most mi van. Segítettem nekik eltakarítani a gépet és jöttünk is haza. 1 órakor már 

itthon is voltunk, én lefürödtem és mentem aludni.
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Augusztus 23. 

 

A rövidebb munkának köszönhetően Alexszel elhatároztuk megyünk reggelizni 10 óra fele, 

de mind a ketten elaludtunk és fél 12 körül keltünk fel. Elmentünk az étteremhez és reggeli 

helyet ebédet kaptunk, de ez érthető is volt, mert mikor megkaptuk a főtt krumplit pörkölttel 

már dél elmúlt. Alex elhatározta még visszamegy enni, de én nem fogok vele tartani, mert ő 

olyan makacs és önfejű, nem leszek bunkó, hogy még egyszer eszek. Visszajöttünk és Alex 

ledőlt aludni én meg elkezdtem írni a munkanaplót, közben Máté is megjött a tanbától küldött 

pénzzel és mi is megkaptuk. Délután még elkísértem Alexet a bevásárló körútján. Én 

ennivalót vettem csak, majd hétköznap vásárolok be otthonra. 6 óra felé fejeztük be az 

utunkat. Én utána lefürödtem és néztünk pár filmet és késő este aludtam el.
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Augusztus 24 

 

Fél 10-kor keltünk fel és Alexszel ketten elmentünk reggelizni. A reggeli rántotta és többfajta 

felvágott. Reggelit követően én tévét néztem, míg Alex laptopozott. A Forma-1 rajtját 

követően elindultunk ebédelni. Én kevesebb ebédet kértem, mert nemrég reggeliztem, ezért én 

csak 1 kolbászt kaptam és kevesebb sült krumplit. Még a Forma-1 végére odaértem 

megnéztük és mentünk ki Alexszel ketten a focipályára megkérdezni mikor van edzés. A 

pályára kiérve pont a mérkőzés végére értünk ki, jó érzés volt, akikkel találkoztunk edzés 

felismertek és köszöntek nekünk. Ez nagyon jól érzéssel tölt el és legközelebb szerdán 

megyünk edzésre. Hazaérve megírtam a munkanaplót és laptopoztam.7 óra körül elkezdtem 

készülődni a munkába és biciklivel el is indultunk. Este 8 órakor elkezdtük a munkát 

szétosztottak bennünket. Picit tanácstalanok voltak én hova menjek, de egy kis idő múlva 

Alexnek segítettem, aki a nagydarab nőnek segített. Kis várakozás után egy keményebb 

krémet kaptam, amit szét kellet kenni. A Larstól tanult mozdulatokkal kentem szét egész jól 

ment nem lett huplis. A keményebb krém után egy sokkal lágyabb tejszínes krémet kellet 

kenni. Az elsővel nagyon megszenvedtem, mert gyors volt a váltás keményről lágyra. Majd 

sorba jöttek a krémek a nő is felgyorsult és kezdtek tornyosulni a tepsik. Először Alex segített 

kenni. Őt később elhívta Sven recepteket felírni. Egy kis ideig megint egyedül kentem, majd 

először a „mester” Lars jött segíteni utána meg egy másik munkatárs is odajött hozzánk, így 

már picit pörgősebb volt a munka. Jött a mandulás sütemény, azt én kezdtem el szórni a 

többiek fáradhatatlanul kenték, ezért egy kis segítség is kellet a szórásban. Alex közben 

visszatért és ő is beállt segíteni. A névtelen csávó elment és elkezdtük a meggyes süteményt 

csinálni. A végére pedig a szilvás süteményt. Én és Alex a tepsit pakoltuk fel az asztalra és az 

asztal másik végén pedig a nagy darab nő és Lars állt. A munkával igen jól haladtunk éjfél 

felé volt a szünetünk és 3 óra előtt pár perccel végeztünk is mindennel. Alexszel ketten 

kivittük a szemetet és segítettünk feltakarítani. Fél 4-kor engedtek el minket, haza ketten 

Alexszel mentünk, mert a többiek nem vártak meg minket. Én lefürödtem és hamar el is 

aludtam.
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Fél 1-kor keltünk fel, majd hárman fiúk elmentünk ebédelni és vittük a szennyest is. Az ebéd 

két tükörtojás és főtt krumpli volt, amit frissen készítettek nekünk a késés miatt. Ma nem 

hazafelé vettük az irányt, hanem elmentünk vásárolni. Tanár úr ránk szólt mikor utoljára itt 

járt vagyunk magunknak egy inget és úgy jelenjünk meg 30.-án a partyn. Találtam is 

magamra egy fajin inget és egy sportgatyát. 3 óra és fél 4 között értünk vissza. A többiek 

elvoltak a laptoppal és telefonnal én meg feküdtem az ágyon és próbáltam aludni nem sok 

sikerrel. Indulás előtt nem sokkal megkaptam a laptopot internetezem egy kicsit és mentünk is 

a munkahelyre dolgozni. Ma Sven osztott szét minket és én a kemencéknél segítettem, úgy, 

mint az előző héten. Először ott tanácstalanok voltak mit is tudok segíteni, majd a szokásos 

helyre kenyereket pakoltam és kaptam egy új kesztyűt, amit meg is tarthattam. Paul, akinek a 

nevét később tudtam meg segített nekem, mert pont nem csinált semmit és volt egy kis szabad 

ideje. Készen lettek a kenyerek a kemencében és együtt mentünk oda ő pakolta a ládákat én 

meg vízzel kicsit megcsöpögtettem. A kemencéknél végeztem is és mentem a fagyasztóhoz 

ahol ládákat kellet zsákolnom. Előtte volt még egy kis termék, amit tízesével kellet 

csomagolni. Először hosszú stanglinak nevezném majd szezámmagos stangli és a végére 

valamilyen stanglit kellet csomagolni. Nem volt sok láda, amit csomagolni kellet volna, ezért 

átmentem a nagydarab nőnek segíteni a szünet után. Ott mandulás süteményt kezdtek el 

csinálni, én a mandulát kezdtem el szórni. Utána jött 5 vagy 6 szilvás morzsa akkora már Alex 

és Szandi is odaért és segítettek rakni. A szilvás befejeztével Alexszel ketten mentünk 

szemetet kivinni, majd elkéredzkedtem lemezeket pakolni. Két ilyen kisebb lemeztárolót ki is 

ürítettem, majd szóltak elég lesz. Segítettem feltakarítani és a végén odamentem a 

kemencékhez elkérni az üvegem, mert nem volt ott a helyén. Martin elkezdte a fagyasztott 

pékárut csomagolni és a láda már nem volt ott, nehezen tudtam megkérdezni hol az üvegem, 

de végül is meglett. A többiek csak fél perccel később jöttek ki, mert a kondit takarították én 

már akkor nem fértem oda. Negyed 4-kor engedtek el minket. Én gyorsan le is fürödtem és 

már 4 óra körül aludtam is.
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Ezen a napon fél 1-kor keltünk fel. Felöltöztünk és meglepetésre megint csak hárman fiúk 

mentünk el ebédelni. Vittünk táskát is a tiszta ruha hazahozatalához. Az ebéd főtt krumpli 

szilvás sertés hús és mellé egy kis káposzta, amit nem ettem meg. Mai napra nem terveztünk 

semmit, ezért én picit neteztem és lefeküdtem aludni. Alex végzett a netezéssel bejött a 

szobába és erre keltem fel, majd ideadta a laptopot csináljam meg a munkanaplót, hogy 

kevesebbet kérjem el tőle. Megcsináltam a naplót és utána neteztem. A nap további részében 

beszélgettünk a többiekkel és pihentünk. 7:20-kor indultunk el a munkába, 15 perc alatt 

odaértünk átöltöztünk és este 8 órakor elkezdtünk dolgozni. Sven osztott szét minket ki hol 

lesz. Én Alexszel mentem a fondánozó géphez. Alexszel beszélgettünk és sorba pakoltuk a 

Mohnkuchen, streuseschneken, a háromszög alakú streuset és a szilvás streuset. Még a 

szétosztásnál említett Sven, hogy a mai napon csinálni fogunk valami különlegeset, én Szandi 

és Vivi ma, Alex és Máté holnap. Fél 11 fele jött Sven és mentünk tésztát csinálni a felírt 

recept alapján. Kiosztotta ki mit fog hozni és szép sorban tettük a tálba. Pontosan nem tudtuk 

meg mit fogunk csinálni csak később. A dagasztógépbe betoltuk a csészét és vártuk mikor 

lesz készen. Kivettük a tésztát és akkor mondta mit fogunk csinálni, több szálú fonásokat 

gyakoroljuk. Ez nekem volt a legnehezebb, mert a lányoknak volt már gyakorlata nekem 

viszont nem. Vivi szétosztotta a tésztákat majd elkezdtük gömbölyíteni. Nekem egy kis 

segítség kellet, de sikerült megtanulni. 6 szál tésztát összefogtunk és megmutatta, hogy is 

fonjunk. Egy kis segítséggel és türelemmel nekem is sikerült. Majd következett az 5 és 4 

ágúak fonása. Egy tészta csíkból is csináltunk terméket. Ezeket lemezre raktuk, az összes 

termék készenléte után letojásoztuk megszórtuk cukordarabkákkal és vittük a kemencéhez 

kisütni. Még csináltunk kifliket is nyújtási technikával. A kifliket letojásoztuk bevittük a 

kelesztőbe pár perce és a kemencében kisütöttük. Megvártuk mire készen lesznek a termékek 

a kisebbek hamarabb lettek kész azokat kesztyűvel levettük a lemezről és ládába tettük. A 

termékek készen kihoztuk a kemencéből és addig kimentünk szünetre, amíg hűlt a termék. A 

szünetről visszatérve elcsomagoltuk a termékeket és kivittük az öltözőbe. Visszatérve 

segítettem ládákat zsákolni, de nem volt sok, ezért mentem lemezeket pakolni takarítottunk és 

mentünk is haza. Alex futva ment dolgozni visszafelé nem volt sok kedve, ezért én 

bevállaltam, hogy én futok, sokkal hamarabb hazaértünk. 

Lefürödtem és fáradttan lefeküdtem aludni.
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Mai nap 12:30-kor keltünk fel, elmentünk ebédelni hazajövet hezitáltunk elmenjünk-e 

strandra vagy se, de nem mentünk el. A nap további része pihenéssel és egy kis netezéssel telt 

el. 18:00-kor kezdtünk el Alexszel készülődni edzésre. Fél 7-re értünk ki örültek nekünk 

mikor odaértünk. Az edzésen nem voltunk sokan összesen tízen. Egy kis labdázás után 

elkezdtük az edzést. Kézilabdás játékkal kezdtük el a végén fejjel kellet a kapuba juttatni, 

utána csak fejjel lehetet beleérni. Kapura lövés következett rávezetéssel a végén pedig állított 

lövéssekkel egy rövidke kis játékkal zártuk az edzést. A mai edzés rövidebbre sikeredett ez 

nem volt nagy baj, hamarabb odaérhettünk dolgozni. Gyorsan eltekertünk a pékséghez és 

átöltözés után lejelentkeztünk Svennél. A lányok a fondanozó gépnél pakolták a termékeket, 

Alex és Máté egyből ment Svennel és azt csinálták, mint mi tegnap. Én a cukrászba mentem 

be segíteni. A fagyasztóból kellet kihoznom kész termékeket és az asztalra pakolni, ezeket az 

ezeket az egyik munkatárs zselatinnal fedte be a feladatom után a kész termékeket egy kocsira 

rakni. A teli kocsikat pedig az ajtóhoz kellet tolni. Következőleg a másik raktárhoz küldtek, 

ahol a félkész termékek voltak a mandarinos sütemény következett. A feladatom megint az 

asztalra pakolás volt és a minta belenyomása. Megmutatták mennyire nyissam ki formától 

formáig és nyomjam bele erősen. Az egész asztalsort megcsináltam. Még egy kicsit csináltuk 

és kimentünk szünetre éjfél körül. Szünetről visszamentünk és más feladatot kaptam. Érkezett 

egy kocsi tészta, a másik asztalhoz mentem és formába kellet tennem a tésztákat. Kettőt 

egymásra tettem egy formát rátettem a tésztákra és egy recés késsel elvágtam a tésztát, 8 

tészta jött ki a két tepsiből. Eleinte rosszul csináltam, de szerencsére rákérdeztem és nem 

sokat szúrtam el már helyesen csináltam tovább. Nagyon sok volt és sokáig tartott mire 

készen lettem, az asztalnál pedig folyamatosan kenték rá a tejszínes krémet. Mire elfogytak a 

tészták még az asztalnál mindenki a mandarint pakolta. Elpakoltam az asztalnál és segítettem 

nekik mandarint pakolni, hogy mihamarabb végezzünk. A mandarinossal végezve kivittem a 

szemetet és feltakarítottunk a cukrászban. Takarítás közben picit beszélgettem az egyik 

cukrásznővel, egész jól sikerült kommunikálni vele megértette, amit mondtam, nagyon büszke 

voltam magamra, hogy egyre jobban tudok németül beszélni. A cukrászban végeztünk és az 

ott dolgozók mentek haza én még maradtam és segíttetem lemezeket pakolni, később 

csatlakozott hozzám Alex is. A pakolás után feltakarítottunk és mi is mentünk haza. 4 óra felé 

értünk oda lefürödtem és aludtam.
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Augusztus 28. 

 

Ma picivel hamarabb keltem, mint a többiek tanár úrnak kellet pár kép és elküldtem neki. 

keltettem Alexet, hogy induljunk ebédelni. Az ebéd ilyen disznóhús volt zöldségszósszal és 

főtt krumplival. Ebéd után a tervstrandolás volt, Alex megmutatta hol van és mentünk, de 

odaérve senki nem volt bent hárman bentről néztek kifelé mi meg nem is tudtuk mi van. 

Negyed óra várakozás után elmentünk nem mentünk strandolni. Hazaérve egy kis pihenéssel 

telt el meg egy kis netezéssel. A mai nap is volt edzés lassan arra kezdtem el készülődni és 

Alexszel hat óra felé indultunk is. Az edzésen hasonló számban jelentünk meg, mint tegnap 

tizenegyen. Az első számú csapatnak is volt edzése. Egy kis kézilabdával kezdtük és a labdát 

fejjel kellet a hálóba juttatni. Az első számú csapatnak kellet a hely, ezért arrébb menve egy 

kis cicázás következett először nem értettem meg mit akarnak, de gyorsan kapcsoltam és ment 

tovább az edzés. Még tovább kellet mennünk a másik kapura szituációkat és beadásokat 

gyakoroltunk és befejezéseket. Egy kis játék következett az első számú és mi közöttünk pár 

ember még hozzánk jut, hogy a létszámot nagyjából stabilizáljuk. Majd kezdetét vette a játék, 

én a jobb szélen mozogtam embert fogva. Az egyik támadásnál bal szélről érkezett a bepasz a 

középen lévő védők és a támadó sem érte el, hozzám került és sikeresen berúgtam az első 

gólt. A meccs folytatódott tovább gond nélkül, a vége igen szoros lett és élveztük az egész 

mecset. Nagyon jól eltelt az utolsó edzésünk, elköszöntünk az edzőtől és mondtuk nem 

találkozik velünk többet. Átöltöztünk, elköszöntünk a többiektől is akikkel edzettünk és 

indultunk dolgozni. Az utolsó munkanap én kicsit fájt a szívem, hogy utoljára megyünk 

nagyon jól éreztem magam ott. Az én feladatom a krémeket kellet elkenni majd jött egy új 

termék, amit még nem csináltunk, tészta rajta puding és szilvát kellet rá pakolni többen 

csináltunk időigényes is volt. közben a többiek kihívtak minket, hogy Svennek adjuk át az 

ajándékot, amit neki szántunk. Elmondtuk mit szeretnék és nagy hálával volt érte 

megköszönte és egy rövid szép beszédet tartott a végén a többieknek lefordítottuk mit is 

mondott Sven. A szilvásat befejeztük, ahogy visszaértünk, majd később vadászni kellet, a 

munkát mit lehet segíteni, mert már alig lehetett mit csinálni megvoltak elegen. Megtaláltam a 

muffinokat és ládákba pakoltuk őket. közben sikerült pár képet csinálni a munkatársakkal és a 

termékekről is. Sokkal jobb érzés volt van pár kép amit a munkanaplóhoz fel lehet használni. 

A végére lemezeket pakoltunk. A végére segítettünk a pakolósoknak is kaptam tőlük egy kis 

munkát, matricát kellet rátenni tortalapokra, nem sokra rá jöttek a többiek Máté rárakta Alex 

nyomta a gombot én meg raktam a karikákat. Ez nagyon jól telt el ez az idő. A lányok picit 

nyávogtak, hogy haladjunk, de mi nagyon élveztük az egészet, a lányok előre mentek mi 

megcsináltuk az adagot és mi is mentünk. Elköszöntünk még Maiktól is és egy képet is 

csináltunk. A munkatársak a végére nagyon megszerettek bennünket fájó szívvel hagytam ott 

a pékséget, ahol nagyon jól éreztem magam és a hangulat is nagyon jó volt. Időben végezve 

4-re haza is értünk problémamentesen. És a tudat, nem megyünk többet oda dolgozni. 

Lefürödtünk beszélgettünk még egy kicsit és aludtunk.
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Augusztus 29. 

Ma egy jót lustálkodtunk és délután 3 órakor keltünk fel. A picivel hosszabb alvás nagyon jól 

esett nekünk. Én még gyorsan elmentem boltba otthonra vettem egy két dolgot. 5 körül értem 

vissza és mentünk utoljára a Markt-ba vacsorázni. Birgitt tartott volna még egy kis előadást,de 

miattam késtünk kb. fél órát. Birgittel nem találkoztunk, de holnap ott lesz a bulin. A vacsora 

rántott hús, főtt krumpli, párolt gomba, és szósz volt. Italnak mi fiúk sört kértünk. Úgy 

gondoltuk, hogy utolsó napunk ott, miért ne. Mikor megettük, megkérdezték, hogy 

desszertet kérünk-e? És persze kértünk. Hozták is a fagylalt kelyhet, csak én kisebbet kértem, 

mint a többiek jól laktam a fő étellel. Az egész menü nagyon finom volt. Az utolsó napon 

írtunk az étterem könyvébe tőlünk is maradjon valami emlék. Végső búcsút vettünk a 

pincérektől is és jól lakottan indultunk is vissza a szállásra. Visszaérve összepakoltunk és 

néztünk még filmet. Holnap vonattal megyünk Rostockba, a jegyeket ma vettem meg Máté. 

Hajnali 1 körül el is aludtunk. Kiélveztük az utolsó napot.
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Augusztus 30.-31. 

Ma 6 órakor keltünk összepakoltunk, ami még hátra maradt és lassan indultunk. A csomagok 

nagyon nehezek voltak lassan kiértünk a vonat elé. Rostockba érkezve nem találtuk meg a 

bajtársunkat, aki megmutatta volna hova is kellene menünk. 1 óra elteltével megérkezett és 

elvezetett a helyszínre villamossal mentünk tovább és Ricsi is csatlakozott hozzánk segíteni, 

vinni a csomagokat, mivel még nem tudtuk hova lerakni. Megérkezve tanár úrral találkoztunk 

és gyorsan át kellet öltözni megfelelő öltözékbe. Bent beszélgetések folytak, nem fértünk oda 

eléggé csak egy kicsivel később. Érkezésünk után nem sokkal találkoztunk Birgittel és kedves 

gesztusként ajándékot vett nekünk nagyon örültünk neki. Megtudtam, hogy olyan 5 óra felé 

mondom a szövegem, amit tanár úr kiszabott rám. Nem idegeskedtem, mert nem volt miért, 

nem vagyok szívbajos. Szépen lassan telt az idő egy kis szünetben átnézhettem a szöveget, 

majd kiderült másodikként kerülök sorra. Elkezdődött a beszámolók felolvasása. Kis idő 

múlva elkezdtem nyugodtam felolvastam, ahogy én tanultam úgy ejtettem ki a szavakat. 

Szerintem jól sikerült és örültem, hogy vége. A beszámolóm végeztével kiértékeltek minket a 

legtöbb munkáltató. Nagyon örültek nekünk és pár szóval átadták az értékelő papírokat és az 

europass önéletrajzot is. Mi is pár szóval megköszöntük azt a sok fáradozást, amit nekünk 

áldoztak fel és elvállaltak minket. A beszámolókat követően tanár úr burgonyás lángost 

csinált, én a végén ettem belőle 1-2 darabot, ami nagyon ízletes volt. Az étel elfogyasztása 

után elbúcsúztunk Birgittől és Frankéktól a munkáltatóinktól. Nagyon jó volt a velük eltöltött 

másfél holnap. Soha nem fogom elfelejteni, ami itt történt. A nap táncházzal fejeződött be. Az 

utolsó táncos részhez csatlakoztam be, nem vagyok az a nagy táncos. A kis busszal mentünk 

az éjszakai szállásra, a rostockiak szállására. Furcsa volt az ismeretlen és egyből 

megállapítottam, hogy a mi szállásunk jobb volt, mint az övéké. Még a este tanár úrnak 

átadtuk az ajándékot aminek nagyon örült. Nem maradtunk fent sokáig, mert a csomagokat 

nem vittük fel, nem akartunk kipakolni. Már 10 óra körül Alexszel aludtam egy szobában 

azon a furcsa h  elyen.  


