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1nap. 

 

2014.júlus 13-án indultunk el Nagykőrösről. 4óra utazás után megérkeztünk a 

szlovák határhoz. 3óránként tartottunk 15 perces szüneteket az utazásunk során. 

Reggel 6óra felé megérkeztünk Szász-Svájcra és megtekintettük a kő bástyákat. 

Utána folytattuk utazásunkat és megérkeztünk Klein Wehnendorfba délután fél 4kor. 

Elfoglaltuk a szállásunkat, majd kaptunk útbaigazítást és megbeszéltük a 

szabályokat. Este kipakolás után szabad foglalkozás 

volt.



 

2nap. 

 

Reggel 7-kor felkeltünk majd reggeliztünk és összekészülődtünk az indulásra. Az 

első meg állomásunk Ludwiglustban volt, ahol a Mecklenburgi tartományban lévő 

Berufsschule „szakképző” iskolát tekintettük meg. Az iskolában pék, hentes, és 

gazdasszonyképzés van. Utána Grabow habcsókba vezetett az utunk, ahol 

bemutatták az ottani termék elkészítését. És lehetőséget kaptunk arra, hogy mi is 

elkészítsük a Grabow habcsókot. Ez a cég pályafutása során 59 évre tekinthet 

vissza. Kivettük a részünket a habcsók gyártásába és a munkánknak köszönhetően 

oklevelet is kaptunk. Majd a habcsók gyárat elhagytuk és a következő meg 

állomásunk Schloss parkba vezetett. Gyönyörű Barokk stílust tekinthettünk meg. És 

ezután Sanddornba „homoktövis” manufaktúrába mentünk. Ez a gyümölcs nagyon 

értékes C-vitamint tartalmaz. A németek ezzel helyettesítik a c-vitamint, azért mert ne 

keljen importálni a C-vitamin alapanyagot. Ezután újból elindultunk Schwerin-be 

Mecklenburgi tartomány fővárosába, ahol megtekintettük a Landtag kastélyt. A 

kastély mellett 7 tó látható. Folytatva utunkat 2órás út után Visszaérkeztünk Klein 

Whenendorfba, pihentünk majd 

aludtunk.





 

3nap. 

 

Reggel 7 órakor keltünk majd fél 8 kor reggeliztünk. Fél 9 kor elkezdődött az első 

németóránk Lars vezetésével. Sok újdonságot tanultunk először a bemutatkozással 

kezdtünk majd rátértünk a munkánkkal lévő szavak megismerkedésével. A német óra 

negyed 12-ig tartott. Utána 5 perces szünetünk volt, az bőven elég volt ahhoz, hogy 

elkészüljünk az ebedhez amit Sanitzba az óvodánál fogyasztottunk el. Ebédelés után 

folytattuk utunkat tovább Rostockba a Junge pékségbe. Út közbe Edda elmondta, 

hogy Mecklenburgi tartományba itt található a legtöbb burgonyatermelés. Közel 5-6 

ezer fajta burgonyát termelnek. Ez annak köszönhető, hogy a tengerpart mellett a 

klíma nagyon kedvező, ezért sokkal kevesebb kártevő van, mint Magyarországon. 

Még út közbe megtekinthettük a Rostocki kikötőt nagyon szép, nagy kikötő. Délután 

1 órára megérkeztünk a Rostocki Junge pékségbe. A Junge pékségben a 

tanácskozóba mentünk. a pékség nagy helyen fekszik én még nem láttam ekkora 

pékséget nagyon szép volt. A tanácskozó teremben tájékoztattak minket a 

munkavédelemről, majd munkaruhát is biztosítottak. Körbejártuk a pékséget és a 

magyarországi pékségekhez képest nagyon eltér, technológiája miatt. Daniella König 

elmagyarázta a gépek működését, ami majdnem teljesen gépesített, szinte minden 

termék szállítószalagon ment. Miután körbevezettek az után felmentünk újra a 

tanácskozóba ahol a munkaruhát levettük majd elmondták nekünk, hogy a Junge 

családnak nem 1 péksége van, hanem 3. Az első: Rostock Elmenhorst Második: 

Greifswald-Helmshager Berg Harmadik: Lübeck –Roggenhorst. Szeretne a Junge 

pékség terjeszkedni, de nincsen adott terület hozzá. Minden péksége nagyon 

odafigyel a tisztaságra, ahogy beléptünk a pékségbe cipőtisztító gép volt és kezet 

kellett mosni. És ládatisztító gép is teljesen automatizált. Fent a tanácskozó terembe 

megkínáltak minket a pékségből előállított termékék egy részéből. Ezután elhagytuk 

a pékséget és elindultunk hazafelé. A hazavezető úton megnéztük a Rostocki 

kollégiumot ahol a csoportból 6 tanuló lesz elszállásolva. Ezután hazaérkeztünk 

délután fél 6-kor. Este 7-kor megvacsoráztunk és ezután szabadfoglalkozás volt. 



Majd este lefeküdtünk aludni. 



 

4nap. 

 

Reggel 7 kor felkeltünk majd fél 8-kor reggeliztünk. Fél 9-kor beültünk német órára 

egészen délelőtt 11-ig. Negyed 12-kor elindultunk Sanitzba az óvodába ebédelni. A 

mai menü rántott hal volt rizzsel, kapros szósszal és gyümölccsel. Ebédelés után 

folytattuk utunkat Grammentinbe üzemlátogatásra. Amikor megérkeztünk nagyon 

kedvesen vártak ránk Peter családja. Kaptunk ajándékba 1-1 gombóc fagylaltott, amit 

ott helyben állítanak elő. A fagylalt után hátramentünk megtekinteni a frissen felújított 

kávézó malmot. Mikor mindenki körülnézett, utána egy kancsikával kezdtek el 

játszani többek között kevéske sikerrel a csoporttársaim. Ezután beszélgettünk egy 

kicsit Péterrel és családjával majd elbúcsúztunk. Majd folytattuk az utunkat az ezer 

éves tölgyesekbe. Mikor megérkeztünk egyből a legnagyobb és legöregebb fát 

szemlélhettük meg. Edda elmesélte, hogy az a fa 1000 éves és 35,5m magas, 10m 

az átmérője. Az az erdő régen erdei legeltető volt. Van egy érdekes története: 

Kolostorok voltak és az apácák fává váltak bűneik miatt. Majd tovább mentünk és 

láttunk vaddisznó legeltetőt. Utána láttunk dán szarvasokat. A tölgyes erdőben 

megtalálható egy múzeum, amiben régen az ott élő állatok képeik voltak láthatóak. 

És a mai kirándulás ezzel le is zárult, elindultunk a szálláshoz. Majd tanár úrék 

Csodás vacsorát készítettek. Ezután mindenkinek szabadfoglalkozása volt. 

 



 

5nap. 

 

Reggel 7-kor felkeltünk majd megreggeliztünk. Fél 9kor szokásunkhoz híven 

elmentünk németórára Lars vezetésével. Majd 10-11 között Elindultunk Rostockba a 

Berufsschule szakképző iskolába. Amikor odaértünk akkor a csoportunk 2 felé 

szakadt egyik része szakács tanműhelybe a másik csoport „jómagam is” 

Cukrásztanműhelynél készíthettük el az ebédet, a német diákokkal együtt. AZ ebéd 

hagymás gombás leves a másodikféle lángos volt. Először készítettem el lángost, de 

nagyon hamar belejöttem, élvezetes volt. Mikor végeztünk az ebéddel akkor 

összepakoltuk a székeket és elmosogattunk, majd elpakoltuk az asztalokat a német 

diákokkal együtt. Ezután elköszöntünk és lementünk Rostock kikötőjéhez. A kikötőnél 

láttunk egy cirkuszt ahol ott dolgozott egy magyar ember. Ezután megnéztük a 

Rostocki falat, majd benéztünk egy állati múzeumba, ahol láttunk kitömött madarakat 

és jegesmedvét is. Majd folytatva utunkat átmentünk egy Rostocki egyetembe, 

nagyon szép és tágas egyetem volt. Ezután tovább mentünk várost nézni, ahol 

láthattuk az élet örömei szobrokat és bementünk a Mária templomba. Hatalmas, 

nagyon tágas és gyönyörű templomban voltunk. Ezután elmentünk a piactérhez ahol 

megnéztük a városházát. Utána visszamentünk a buszhoz és elmentünk Mathias 

Grenzer pékségébe. Mathias fogadott minket és kedvesen megkínált minket 1-1 

sörrel. A sör elfogyasztása után körbejártuk a pékséget, ami nekem nagyon tetszett 

mivel nem volt bonyolultan kialakítva. Majd kimentünk Mathias pékségéből és 

leültünk beszélgetni a csoporttal, kivéve az a 3 ember, aki ott tölti a gyakorlatát mert 

ők még bent maradtak. Majd ezután mindenki kijött és elköszöntünk Mathiastól és 

hazafelé vettük az irányt. Mikor visszaérkeztünk a szállásra akkor tanár úr nagyon 

finom vacsorát kezdett el készíteni nekünk. 1óra múlva mindenki jól megvacsorázott 

és ezután alvásig szabadidős tevékenység volt. 

 



 

 

6nap. 

 

Szokásosan reggel 7-kor keltünk és fél 8-kor megreggeliztünk, majd fél9-kor 

mindenki beült németórára. Ezután elindult a csoport Grimmenbe, ahol a tulajdonos 

már várt minket a pékségben. Üdvözlés után megvendégelt minket ebédre. Ezután 

körbevezettek minket a pékségben. Nagyon szép pékség és cukrászda volt. De 

mielőtt bementünk a pékségbe fel kellett venni munkavédő ruházatott, majd 

áthaladtunk a cipőtisztító gépen. Most először mehettünk be egy pékség 

fagyasztójába. Gondolom, mondanom se kell, hogy nagyon hideg és nagyon volt a 

fagyasztójuk. Ezután kiültünk a teraszra és beszélgetett az az 5gyerek meg tanár úr 

a főnökkel, aláírták a szerződést majd kedvesen elbúcsúztunk. Folytattuk az utunkat 

és elindultunk a Rügeln szigetre, ahol az én nyári gyakorlatomat fogom tölteni. Út 

közben áthaladtunk egy hídon, ami 2830m hosszú volt. Nagyon szépen lehetett látni 

az alattunk a tengert. Ezután délután 4 kor megérkeztünk a Rügeln szigeti pékségbe 

a Koepke családhoz. Kint a csoporttal leültünk a teraszra és kedvesen a főnök 

felesége Barbel adott nekünk kávét meg üdítőt. Egy kis beszélgetés után aláírtuk a 

szerződést és folytattuk tovább utunkat a szállásra. Mikor a szállásra megérkeztünk, 

tanár úr vacsoráját elfogyasztottuk, és szabadfoglalkozás volt 

alvásig.



 

7nap. 

 

Szokásosan reggel 7kor felkeltünk és fél 8-kor elfogyasztottuk a reggelit. Ezután fél 

9-kor mindenki beült a németórára. Ezen a napon hosszabb volt a németóra fél 12-ig 

tartott. És most nem Lars vezette, hanem az apukája „Heiko”. Németóra után 

megebédeltünk, amit tanár úr főzött: Brassóit. Ezután választási lehetőségünk volt. 

lehetett Rostockba vásárolni, menni, vagy a Szálláson lehetett maradni. Én 

bementem Rostockba csak nézelődni. 1óra nézelődés után visszamentünk a 

szállásra és összepakoltuk a cuccainkat a fürdéshez, mert a csoport többi tagja oda 

ment kikapcsolódni! Amire odaértünk a tóhoz addigra Tanár úrék már ott élvezhették 

a kikapcsolódás örömeit a tóban. Majd a tóban való szórakozás után 

hazagyalogoltunk a szállásra, természetesen mindenki elfáradt. Megvacsoráztunk és 

pihentünk. 



 

8nap. 

 

Reggel 7-kor keltünk és fél 8-kor megreggeliztünk. Majd fél 9-kor beültünk 

németórára, amit már Lars vezetett. A mai német óra csak fél 10-ig tartott, mert 

Ribnitz-Damagartenbe a Skanzenbe mentünk. Itt csak 2 diák munkáltatója volt. Amíg 

ők beszélgettek addig a csoporttal ebbe a régi faluba. Nagyon szép látvány volt, 

hogy igazán megtekinthettük a régi hagyomány 1 részét. Láttunk régimódi 

tantermeket, istállókat, állat legeltetőket, kemencéket, kovács, faragó, szövő 

műhelyeket. A nézelődés után lehetőségünk volt kávézni, vagy teát inni, majd ettünk 

egy, hot-dogot ami nem a magyar hagyomány szerinti kiflibe volt a virsli. a Skanzev 

után hazajöttünk ettünk, ittunk, és aki szeretett volna meg lemehetett a tóra 

szórakozni. Aki nem ment le a tóra ők pihentek vagy munkanaplót írtak.,Majd 6 

órakor megvacsoráztunk és pihentünk. 



 

9nap. 

 

Hajnali 5-kor keltünk fél 6-kor megreggeliztünk, most kivételesen nem volt németóra, 

mert Berlinbe mentünk és Sanitztól Berlin 3órás utazás vezet. Reggel 6 óra után jött 

a busz, amivel 3-3,5 órás utazás után megérkeztünk Berlinbe. Az első meg 

állomásunk a Parlament volt. A parlament előtt gyönyörű szökőkutak voltak láthatóak 

és rengeteg ember. Amikor beléptünk a parlament épületvezető útján, akkor egy 

biztonsági ellenőrzést tartottak fémdetektorokkal. Az ellenőrző pont után már a 

parlament épülete felé vettük az irányt. Amikor beértünk a parlamentbe akkor a fő 

tanácskozó terembe ültünk és egy 40-45 perces német előadáson vehettünk részt. 

Az előadás után ismét egy tanácskozó terembe vettük az irányt, ahol gazdasági 

politikusok adtak előadást nekünk. Az előadás után a politikusok felvittek minket a 

épület tetejére, ahol szinte egész Berlint beláttuk. A 4 torony 4 különböző zászlóval 

szép látványt mutatott. Miután végignéztük Berlint a parlament tetejéről, akkor 

elindultunk egy kis városnézésre. A Berlini falból láthattunk egy kis töredéket. Ezután 

megebédeltünk. majd folytattuk tovább a városnézést és megálltunk a Berlini 

bevásárló központ előtt. Hatalmas építmények vettek körül minket és mindenki 

csodálkozott, fényképezett. A filmcsillagok sétányán is végigmentünk. A kirándulás 

után felszálltunk a buszra majd haza mentünk Sanitzba. Vacsoráztunk egy jót, aztán 

mindenki pihent a hosszú út 

után.

 



 

 



10nap. 

 

Reggel 7-kor felkeltünk és fél 8-kor megreggeliztünk. És elérkezett az utolsó német 

óránk. Ahol egy tesztet kellett írni 90 mondatott kellett lefordítani németről magyarra. 

Én szerencsére a csoport élén teljesítettem. A németóra után elindultunk Rostockba 

a tengerparthoz. A tengerpart előtt megálltunk gyönyörködni a tenger, óceánjáró 

hajókon. 1hajó 500m hosszú is volt, nagyon szépek voltak. A gyönyörködés után 

megérkeztünk a tengerpartra ahol mindenki csodálkozott a tenger szépségein. Aki 

bátor volt az belement a 15fokos tengervízbe, és élvezhette a tengerparti víz örömeit. 

Mi a kis csoportunkkal szétnéztünk a tengerparton. Ezután egy -2óra múlva 

elindultunk vissza a buszhoz és visszamentünk a szállásra. Mikor megérkeztünk 

segítettünk elkészíteni a vacsorát. Ezután összepakoltuk a cuccainkat és 

pihentünk.



 

11nap. 

 

Reggel 6kor keltünk és fél 7 kor megreggeliztünk. Majd 7-kor megérkezett a busz es 

mindenki csomagjait felpakolva elindultunk a kijelölt nyári gyakorlati helyünkre. 

Először Rostockba álltunk meg, ahol 6 diák szállt le és Tanár úr. Utána Ribnitz-

Damgartenbe álltunk meg, ahol még 2 diáktól vettünk búcsút. Egyre kevesebben 

maradtunk a buszon. Ribnitz- Damgarten után Grimmen jött, az itt dolgozó 5 diákkal 

együtt mi is leszálltunk Krisztiánnal. Mert a munkáltatónk Grimmenből vitt minket 

Grazba. De a munkáltatónk előtte még meghívott minket 1-1 kávéra. A kávézás után 

elindultunk szépen lassan Insel Rügeln Garzba. Amikor megérkeztünk Garzba akkor 

Barbel kedvesen megmutatta a szállásunkat. Ezután Krisztiánnal szépen kipakoltunk 

és elmentünk megnézni a falut. Több-kevesebb sikerrel. A falunézés után este 6kor 

elmentünk a Koepke családhoz vacsorázni. A vacsorázás alatt kezdtük megismerni 

egymást, és beszélgettünk kis kevéske német tudásunkkal. A vacsorázás után 

felmentünk a szállásunkra és pihentünk.   

 



 

12nap. 

 

Hajnali 2-kor keltünk és készülődtünk az első munkanapunkra itt Németországban. 

És háromnegyed 3kor már a pékségbe izgult állapotunkban készen álltunk a 

munkára. A főnök Engem a cukrászdába osztott be Malte és Heiko társaságával. 

Krisztiánt pedig a pékségbe osztotta be a főnök sajátmagával es Henry társaságával. 

Nekem először tésztához való alapanyagokat kellett kimérnem, majd a 

dagasztócsészébe kellett öntenem. Ezután sütnöm kellett fánkokat és túros gömböt. 

Először még nekem gyors volt ez a tempó, de idővel teljesen hozzászoktam. Amikor 

végeztem a fánk sütésével utána díszíteni kellett péksüteményeket. Amikor ezzel 

végeztem akkor ki kellett takarítanom a cukrászüzemet, mert ott már nem volt 

munka. Ezután elküldtek a mosogató géphez elmosni a lemezeket és az edényeket. 

Mikor végeztem a mosogatással akkor elküldtek lekváros táskát készíteni Maltéval. 

Majd letakarítottuk az asztalokat és munkavége lett. Munka után Krisztiánnal elkértük 

a bicikliket Torstentől és lebicikliztünk a tengerparthoz Glewitzbe. Majd egykis 

nézelődés pihenés után visszabicikliztünk Garzba. Ezután pihentünk és 

vacsoráztunk. 



 

 

13nap. 

 

Hajnali 2kor felkeltünk és készülődtünk a munkába háromnegyed 3 kor már a 

pékségbe voltunk. Ismételten a főnők ugyan oda osztott be minket Krisztiánnal. Csak 

most annyival volt más a munka, hogy a főnökkel készítettem el a termékeket. 

Gondolom, megnézte milyen vagyok a gyakorlatban. De a munka ugyan az volt, mint 

tegnap. Ezért már kezdtem ráérezni a pékség tempójára. Szerencsére a 

munkatársainkkal is egyre jobban megértjük egymást és kezdenek minket 

megkedvelni. Munkavégén készítettünk sok pizzát, azért mert ezen a héten, 

szombaton Sommer party lesz Grazba. Munka után Krisztiánnal ismételten falut 

néztünk. Amiben meglepődtünk, hogy rengetek a turista. Bementünk egy közeli 

boltba és megvettük a vacsorának valót és visszamentünk a szállásunkra. 

Megvacsoráztunk és pihentünk. Késő estig fent voltunk, mert örültünk, hogy vége 

van ennek a 

munkahétnek.



 

14nap. 

 

Hajnali 5kor arra keltünk Krisztiánnal, hogy kopogtatnak az ablakon kinéztem és az 

egyik alkalmazott volt, és azt mondta, hogy ma is munka van. Mondtam Maltenak, 

hogy rendben becsuktam az ablakot és értetlenül néztünk egymásra Krisztiánnal. 

Gyorsan felöltöztünk és már negyed 6kor a pékségbe voltunk. Heiko megmondta 

nekünk, hogy mit kell a mai napon csinálnunk. Krisztián kapott egy kis munkát a 

zsemlegömbölyítőgépnél, de én csak takarítást kaptam. Kitakarítottuk a pékséget 

mivel szombaton nagytakarítás van a pékségben. A nagy takarításokban már az óra 

negyed 9-et mutatott és végeztünk a mai munkával. Örültünk, hogy a meglepetés 

munkának vége van. Majd a munka után bementünk a mintaboltba és 

megreggeliztünk, és újból tettünk egy kört a faluba.Ezután elvittük a mosnivaló 

ruhákat, és Torsten megérdeklődött, hogy elmegyünk-e este a Sommer partyra. Mi 

azt feleltük, hogy még nem tudjuk mivel eléggé esőre állt. Ezután bementünk a 

boltba és vettünk magunknak sütögetőst és megebédeltünk. Gyorsan teltek az órák 

és már este is lett. Természetesen kinéztünk a nyárindító partira. De csak távol 

hallgattuk kellemesen a német retro zenét. Mikor már elkezdett esni az eső akkor 

visszamentünk a szállásra és 

aludtunk.

 



 



 

15. nap 

 

Délelőtt 11-kor felkeltünk örültünk, hogy végre tudunk pihenni. És hogy most nem 

kelltettek minket fel, hogy munka van. A mai napot arra használtuk fel, hogy 

pihenjünk. Délután 1 fele megebédeltünk és sétáltunk egyet a faluba. Mikor a 

szállásra értünk utána még pihentünk beszélgettünk, megvacsoráztunk és aludtunk.



 

16. nap 

 

 

Hajnali 2 kor felkeltünk és készülődtünk a munkába, majd háromnegyed 3 kor már a 

munkahelyünkön voltunk szokásosan. És vártuk a hét első munkanapjának a 

teendőit. Azt gondoltuk, hogy most cserélni fogunk, de ez nem igy történt ugyaz az a 

monoton menet volt, mint az előző héten. De nagyon szeretek ebbe a pékségbe 

dolgozni mivel nagyon sokat tanulok minden egyes nappal. Én a szokásos 

feladataimat végeztem el a mai napon. Először kimértem a tésztához való 

alapanyagokat majd dagasztottam a géppel. Amire készen lett a tészta addigra 

kihozták a hűtőből a fánk tésztáját és azt ki kellett sütnöm, majd megtölteni és 

megcukrozni. és elszámolni vele. Amikor ezzel végeztem elkezdtem sütni a túrós 

gömböt. majd sütés után megcukroztam és elszámoltam vele. Ezután hoztak nekem 

péksüteményeket, amiket le kellett fújni almás zselatinnal. És kihűlés után le kellett 

kennem cukormázzal. Ezután van egy 10-15 perces szünetem, itt napról napra 

jobban elbeszélgetek a munkatársaimmal. A szünet után elmegyek mosogatni mikor 

a mosogatással, végzek, akkor segítek Heikonak péksütemény tésztát nyújtani. Majd 

Krisztiánnak kellett segítenem zsömléket formázni. Mikor ezzel készen lettünk akkor 

fel kellett söpörni a pékséget az asztalt lemosni. És munkavége lett. Ezután 

szokásosan lementünk a pékségbe reggelizni. Majd egy kevéske pihenés után 

elmentünk az EDEKA élelmiszerboltba és megvettük a szükséges ételeket a 

vacsorához. Majd vacsorázás után aludtunk. 





 

17nap. 

 

Ma hajnali fél 3kor keltünk fel, de háromnegyed 3kor már a pékségbe voltunk. 

Krisztián szokásosan Hanryhez ment. Én pedig a fánkokat sütöttem, mint ahogy 

eddig csináltam a felállás nem változott. A szünet után elmegyek mosogatni mikor a 

mosogatással, végzek, akkor segítek Heikonak péksütemény tésztát nyújtani. 

Először kimértem a tésztához való alapanyagokat majd dagasztottam a géppel. 

Amire készen lett a tészta addigra kihozták a hűtőből a fánk tésztáját és azt ki kellett 

sütnöm, majd megtölteni és megcukrozni. és elszámolni vele. Amikor ezzel végeztem 

elkezdtem sütni a túrós gömböt. majd sütés után megcukroztam és elszámoltam 

vele. Ezután hoztak nekem péksüteményeket, amiket le kellett fújni almás 

zselatinnal. És kihűlés után le kellett kennem cukormázzal. Mikor végeztem akkor a 

nap további részében fagyasztott csokoládét mértem és formáztam téglalap alakúra. 

Ezután takarítottunk és vége lett a mai munkának. Szokásosan lent a mintaboltba 

reggeliztünk. és a mai napon nem csináltunk semmi mást csak kipihentük a 

fáradtságos munkánkat. 

 



 

18nap. 

 

 

Napról napra egyre nehezebb felkelnünk. De Kezdünk teljesen hozzászokni a hajnali 

keléshez. Ma Malteval minden együtt csináltunk így a munkánk nagyon hamar véget 

ért beleértve a Krisztiánét is. Észrevehetően egyre kevesebb a munka a pékségben. 

Hétről hétre kevesebb a munka. Sajnos. Mivel ma nagyon hamar végeztünk így nem 

voltunk annyira fáradtak így gondoltunk egyet és bicikliztünk először Rosen 

Gartenbe. Majd tovább haladva észrevettük, hogy ez az út a tengerhez vezet így 

természetesen lementünk a tengerpartra és csodáltuk a kilátást. A tenger mentén, 3 

falun mentünk át. Majd Putbusba értünk ahol bementünk egy gyorsétterembe, 

megebédeltünk és egy közeli boltot kerestünk ahol venni akartunk egy innivalót a 

hosszú visszaútra. Szerencsére Putbusból egyenes út vezetett haza így durván 

háromnegyed óra alatt haza is értünk. Utána természetesen nagyon fáradtak voltunk 

és ennek köszönhetően hamar el is aludtunk. 



 

19nap. 

 

 

A tegnapi biciklizés után nagyon fáradtan keltünk fel hajnalba. De dolgozni kell meg 

szeretem is ezt csinálni, úgyhogy problémámat félretéve elindultunk a munkába. 

Egyre kevesebb a munka így egyre hamarabb végzünk a munkával. De a mai napon 

meg tanultam kemencézni Krisztiánnal nagyon élveztem. Nagyon megkedveltem ezt 

a szakmát, mivel nekem nem volt szakmai tapasztalatom így féltem, hogy hogyan 

fogok erre reagálni. De úgy érzem illik hozzám ez a pék szakma. Munka végeztével 

reggeliztünk a mintaboltba és a nap további részét pedig lustálkodással 

töltöttük.



 

20nap. 

 

Ma is szokásosan keltünk Krisztiánnal. És eszünkbe jutott, hogy már fél hónapja kint 

vagyunk Németországba. És fel se tűnt! Észre vehetően egyre jobb a kapcsolatunk a 

főnökkel és a munkatársainkkal. Ma mindent teljesen egyedül csináltam. Mivel Malte 

Heikonak segített, de szerencsére megtanultam, hogy mit mikor kell elkészítenem 

mennyi időm, van rá és így nagyon gyorsan ment. És természetesen nagyon 

élveztem. Mivel ma hamar végeztem így sok mosogatni való volt. De azt is szívesen 

csináltam mivel a mosogató gép nagyon sokat segít a munkában. De amit észre 

lehetett venni a pékségben az az hogy egyre több a darázs én nagyon félek tőlük. 

Remélem míg kint leszek Németországban 1 se fog megcsípni. Szerencsére nem 

csak én vagyok ezzel egyedül, munkatársam Henry is nagyon fél tőlük. Krisztián 

mindig mondja, hogy miket művel a ha meglát egy darazsat. Kicsit vicces.De gyorsan 

eltelt ez a munkanap is. Munka után átadtuk Barbelnek a munkaruháinkat, hogy 

kimossa. Nagyon kedvesen átvette tőlünk, de számunkra az nagyon fura hogy itt a 

németbe a köszönöm egyszerű megfogalmazni és nem olyan terjedelmű, mint 

nálunk, magyaroknál. Szépen megköszöntük. És gyorsan eltelt a mai napunk. 

 



 

 

21nap. 

 

 

Ma is szokásosan keltünk. Ilyenkor szombatonként az enyhe termelés mellett, 

szokásosan nagytakarítást végzünk. Reggelizés közben szólt Barbel, hogy este 6kor 

legyünk ott a házuk előtt, mert buliba megyünk Grimmenbe Külhhöz. Ezután 

elmentünk a boltba mivel vasárnap nincsen nyitva semmilyen élelmiszerbolt 

Garzban. Ezután elkezdtünk készülődni az esti buliba. Délután háromnegyed 6kor 

már ott álltunk a ház előtt. Nem is vártunk sokat és már Torstenék ki is jöttek a 

lakásból Körülbelül 40 perces utazás után megérkeztünk Grimmenbe a Kühl 

pékségéhez. Mikor megérkeztünk már ment a buli. Én élveztem az ottlétet mivel már 

nagyon untam kedves Krisztiánnak a szövegeit és az anyanyelvemen mással is 

tudtam személyesen kommunikálni. A bulin a németekkel nem érdemes inni mivel 

másik színvonalat ismernek, mint jómagam. A bulin fotózgattunk, táncoltunk. Jól 

éreztük magunkat. Mikor a buli kissé kezdett laposabb lenni akkor elköszöntünk a 

többiektől és fáradtan hazaindultunk. Körülbelül éjfél lehetett az idő és megérkeztünk 

Garzba. Nem kellett sok idő mire elaludtunk.  



 

22nap. 

 

 

Nagyjából délben kelhettünk fel. Ez a nap is lustálkodással telt kipihentük a tegnapi 

napot. Gyorsan csináltunk ebédet és ebéd után kis pihenés volt. Majd interneteztünk, 

zenét hallgattunk. Rövid volt ez a nap is. De sajnos itt Németországba ahol mi 

vagyunk, ott vasárnaponta nem nagyon lehet csinálni valamit, mivel minden zárva 

van. Így a mai napot pihenéssel töltöttük. 



 

23nap. 

 

Nehezen indult számunkra a reggel. Szokásosan ugyan azt csináltam Malteval mint 

az előző napokban. Egyre jobban összeszokunk. Mivel kevés a termelés így sok a 

szünetünk. Naponta fél 6kor már végzünk a napi termeléssel, így mindig átmegyünk 

segíteni Krisztiánnak, vagy a főnöknek. Kilenc órára már végeztünk is a mai 

teendővel. A mai nap szokásosan telt. Reggelizés a mintaboltba, boltba mentünk. 

Este 6kor Krisztiánnak volt egy ötlete, hogy biciklizzünk le a tengerparthoz. Én 

nagyon fáradt voltam már akkor. Mivel már abba az időpontba már az alváshoz 

készülődök a reggeli munkához. 



 

 24nap. 

 

A mai munkaidőnk alatt is ugyan azt csináltuk, mint az előző napokban. Mivel már 

megszoktuk azt, hogy ki mit csinál, így egyre gyorsabban meg tudjuk csinálni a mai 

termelést. Reggeli közben, tájékoztatott minket a főnők felesége, hogy délután 14:00-

kor legyünk a ház előtt, mert megyünk kirándulni. Egy kisebb pihenő után már 

mentünk is a megbeszélt időpontra a ház elé. Először Binzbe mentünk Sandd 

kiállításra. Nagyon szép volt ez a hely, ahogy kifaragták az emberek a homokból 

készült szobrokat, az egyszerűen hihetetlen. Miután megcsodáltuk a kiállítást utána a 

tengerpart felé vettük az irányt egészen pontosan Sellinbe. A tengerparton egy 

kapszulába ültünk be, ami levitt minket a tenger alá. Kaptunk egy 3Ds szemüveget 

és megnéztünk egy kisebb előadást, ami természetesen német volt, de csupán maga 

a látvány miatt is érdemes volt lemenni. Ez után hazavitt minket Barbel de mondta, 

hogy csak a főnökért jöttünk vissza, mert megyünk vacsorázni Putbusba. Nagyon 

ízletes és finom vacsorázás után hazavittek minket. Nagyon szépen megköszöntük 

ez a csodálatos napot, és Krisztiánnal a nap további részén pihentünk. 



 

25nap.  

 

 

A mai napon kivételesen nem dolgoztunk mivel tegnap mondta a főnök, hogy a hét 

további napján nem kell menni, dolgozni. Mivel ma mentünk a Hansa Saile 

Rostockba. Délelőtt 10:00 kor indultunk el Krisztián és Barbel társaságával 

Samtensbe. Mikor megérkeztünk akkor felszálltunk a vonatra és másfél óra múlva 

megérkeztünk Rostockba. Rostockban találkoztunk tanár úrékkal egy röpke pár perc 

beszélgetés után mentünk is tovább vonattal Warnemüdébe. Mikor megérkeztünk 

Warnemündébe akkor elmentünk szétnézni a tengerparton, sétáltunk beszélgettünk. 

Ezután beültünk egy Mcdonald’sba enni. És a laktató ennivaló után ismételten 

találkoztunk tanár úrral és a csoport többi tagjával, kivéve a Grimmeniekkel mert ők 

dugóba keveredtek. Felszálltunk egy hajóra és beszélgettünk elmondtuk az 

élményeinket, miközben vártuk a Grimmenieket, hogy megérkezzenek, hogy 

elindulhassunk a hajóval. Mikor megérkeztek a Grimmeniek, akkor már esett az eső. 

De Ez minket nem hátráltatott meg és kint beszélgettünk és élveztük a tenger szellőit 

miközben esett az eső. Ugyebár az ember nem minden nap lehetet kint a tengeren 

egy hajóval. 3 óra hajókázás után visszatértünk a szilárd földre. a hajókázás során 

nagyon szép hajókat láttunk. Miután leszálltunk a hajóról, már mindenki fáradt volt. 

Beszélgettünk még egy kicsit és szépen mindenki elindult hazafelé, köztük mi is. 

Ismételten vonatra szálltunk és mentünk Samtensbe. És utána autóval Grazba. Az út 

nagyon élvezetes volt, nagyon sokat nevettünk. Mikor hazaértünk nem kellett sok idő 

és már aludtunk is. 



 

26nap. 

 

 

Délelőtt 11-kor keltünk fel. Élveztük, hogy mai napon nem kellett menni, dolgozni. 

Gondoltunk a csoporttársainkra is, akiknek a mai napon már menniük kellett 

dolgozni. Krisztiánnal a mai napon nem sokat csináltunk. Lementünk délelőtt a 

mintaboltba enni. Utána interneteztünk, sétáltunk. Elmentünk boltba ennivalóért. 

Kipihentünk a tegnapi napot. 



 

27nap. 

 

 A mai napon se mentünk dolgozni, és így ismételten ki tudtuk aludni magunkat. 

Reggel szokásosan reggeliztünk a mintaboltba. Ezután elmentünk a boltba, untuk 

már folytonos sütögetős ételeket, ezért úgy döntöttünk, hogy fasírtot fogunk 

készíteni. Kevéske tudásunkkal sikerült előállítani a sütésre. Az első adagot ki is 

sütöttük nagyon finomra, de a második adagot kissé megégett. De is tanul a ember a 

saját hibáiból. Ebed után interneteztünk zenét hallgattunk estig. 



 

28nap. 

 

Reggel 8-kor keltünk fel Mert mentünk ma Sassnitzba a Kréta sziklákhoz. Délelőtt fél 

10kor elindultunk Barbellel és a főnökkel Samtensbe a vonatállomáshoz. A vonaton 

ott voltak tanár úrék és a csoport többi tagja. Mikor megérkeztünk Sassnitzba olyan 

fél órás út után megérkeztünk a Kréta sziklákhoz de előtte megnéztük egy 

tengeralattjárót,azt mondták hogy meg is nézhetjük belülről ezt az 50-éves 

tengeralattjárót. Volt egy idegen vezetőnk is aki mondta nekünk hogy ebből a hajóból 

csak 27db-ot készítettek és mind a 27 db kitűnő állapotban van. Nagyon örültünk 

hogy a végére értünk a a hajón mivel nagyon szűkős volt a belseje,nem tudtuk 

elképzelni hogy ezen a hajon 70ember dolgozott. A tengeralattjáró után sétáltunk 

tovább a tengerpart mentén. Amikor odaértünk a sziklákhoz nagyon szép látványba 

volt részünk. Leültünk és közben beszélgettünk és csodáltuk a látványt. Majd ezután 

visszamentünk a vonatállomásra. Mivel pár embernek még ma dolgoznia kellett. 

Mikor hazaértünk Krisztiánnal kipihentük a hosszú és szép napot. 



 

29.nap 

 

Ma hajnali 2kor keltünk és készültünk a munkához. Hajnalba eszembe jutott, hogy 

ma egyedül fogok dolgozni, nagyon izgultam. A nagy tehertől hogy bármit 

elronthatok,és nincsen rögtön segítségem. Természetesen a főnök jönne segíteni, de 

addig elcsúsznék a termeléssel. Egyszóval féltem a teljes felelőségtől. De a mai 

napon meglepő módon nagyon jól dolgoztam, magamon is meglepődtem. De ez 

annak volt köszönhető, hogy már tudtam pontosan mire mennyi időm van, 

megszoktam a munkamenetet. Munka után pihentünk, interneteztünk. 

 



30nap. 

 

A mai napon is szokásosan keltünk. Majd munkába menet megint eszembe jutott 

hogy egyedül leszek, és hogy fogok tudni teljesíteni a ma napon. Mivel azon a 

részén már mindent tudtam így nem jelentett problémát a mai munka, csak kissé fura 

volt hogy szünetben egyedül voltam. Es a szokásos beszélgetéseink már nem voltak 

többé. Egyre hamarabb végzünk a munkával, mivel hétről hétre egyre kevesebb a 

termelés. Ma pl. Fél 9kor már végeztünk a munkával. Délután Krisztiánnal elmentünk 

boltba és a nap további részében pihentünk. 



 

31nap. 

 

Már kezdem megszokni, hogy egyedül dolgozok. A saját tempómba, ma még a főnök 

is mondta hogy megvan velem elégedve. A mai napon fánkot sütöttem, 

péksüteményeket kentem cukormázzal, túros gombócot sütöttem, és péksütemény 

tésztát nyújtottam ki és azt formáztam meg. Ezután a szokásos mosogatásomat 

elvégeztem és vártam hogy a főnök mit mond hogy mit tudok még a mai napon tenni. 

A főnök elküldött Krisztiánhoz hogy segítsek neki. Krisztiánnak nem tudtam mit 

segíteni , mivel 1 személyes a zsömlegömbölyítő gépnél való munka. Ezért 

segítettem Henrynek tésztát virgolni. Munka után lementünk a mintaboltba meg 

reggelizni, szokásos kávénkat megittuk és én a Bienentischt kértem Krisztián meg a 

Pflaumenkuchent. Reggelizés után lefeküdtünk aludni egy kicsit. Majd délután zenét 

hallgattunk és 

interneteztünk.



 

32nap. 

 

 A mai napon is egyedül dolgoztam, de néha benézett a főnök, hogy minden rendben 

van e. Szokásos teendőim után segítettem Krisztiánnak a zsömléknél, utána 

nyújtottam tésztát és marcipános, mandulás péksüteményt készítettem. Ezután 

jöhetett a megszokott takarítás. El kellett mosni az edényeket, lemezeket. És 

felsöpörni a pékséget. És az asztalokat letörölni. Takarítás után munka vége lett. És 

a mai nap se telt másképpen, minthogy délutánig pihentünk és utána interneteztünk 

és zenét hallgatunk. 



 

33nap. 

 

Mai hajnali 2kor keltünk szokásosan. Szinte már teljesen hozzászoktunk a reggeli 

kelésre. Mai napon is egyedül dolgoztam, ami már szinte megszokottá vált 

számomra. De reggel 6kor jött Anita, aki eddig utánunk jött munkába mikor mi 

végeztünk és így a mai munkanapom vége felé segített nekem, tésztát nyújtani és 

kipakolni a mélyhűtőből a termékeket szétválogatni. Munka után a szokásos 

reggelinket elfogyasztottuk a mintaboltban, majd ismételten aludtunk. Délután 

elmentünk a boltba venni valami finomságot.Bolt után megvacsoráztunk és 

pihentünk,majd készülődtünk a holnapi 

munkához.



 

34nap. 

 

 Ma is a megszokott időben keltünk. A mai napon is a megszokott munkát hajtottuk 

végre Krisztiánnal. Munka után Barbel mondta, hogy este 6kor legyünk a ház előtt, 

mert megyünk Rostockba, az IGA Parkba. Pontosan nem tudtuk, hogy miért, de 

gondoltuk, hogy rossz helyre nem vinne minket. Este 6 kor elindultunk Rostockba és 

2 óra múlva megérkeztünk Rostockba. Majd a bejárati kapunál arra döbbentünk rá, 

hogy ahova elmentünk, hasonlókat a sziget fesztivál. Tűzijátékversenyre mentünk, 

ami egyszerűen csodálatos volt. A magyar tűzijátékhoz képest 20x jobb volt a kinti. 

Az IGA parkba rengeteg ember volt, és Persze nagyon jó hangulat is. Annak 

ellenére, hogy nagyon hideg volt. A tűzijáték verseny után elindultunk vissza Garzba. 

Hajnali 1kor mégis érkeztünk. Nem telt el 5 perc és már aludtunk is. 



 

37nap. 

 

 

 A mai napon nem sokat tettünk. A tegnapi napot pihentünk ki. Ugye tegnap 

dolgoztunk, utaztunk. És a mai napon elmentünk egy gyors étterembe pizzát enni, 

mert a tegnapi nap után nem volt erőnk sütni. Ezután hazamentünk és 

interneteztünk, zenét hallgatunk. Majd ezután pihentünk és aludtunk. 



 

36nap. 

 

 A mai napon nem sokat tettünk. A tegnapi napot pihentünk ki. Ugye tegnap 

dolgoztunk, utaztunk. És a mai napon elmentünk egy gyors étterembe pizzát enni, 

mert a tegnapi nap után nem volt erőnk sütni. Ezután hazamentünk és 

interneteztünk, zenét hallgatunk. Majd ezután pihentünk és aludtunk. 



 

36nap. 

 

Ma is a szokásos időpontba keltünk fel hajnali 2 kor, és készülődtünk a munkába. 

Megnéztem a heti beosztást és meglepődtem azon, hogy Anita már nem reggel 

8órakkor vagy 6kor jön be munkába, hanem 4-kor. így elkezdtem szépen sütni a 

fánkokat és a túros gombócokat Majd hajnali 4 kor Anett is megérkezett a pékségbe 

és együtt dolgoztunk. Kicsit fura volt számomra, hiszen eddig nem beszéltünk sokat 

és gondolom felmérte, hogy mit is tudok a cukrászatról. Mivel hogy 2-en dolgoztunk 

így a mai napon nagyon gyorsan végeztünk a termeléssel. Mindketten segítettünk 

Henrynek és Krisztiánnak. A plusz ember meghozta gyümölcsét így nem reggel 9kor 

végeztünk, hanem háromnegyed 8kor., Amin teljesen meglepődtünk. Munka után 

megreggeliztünk. Majd aludtunk és délután boltba mentünk. Ezután 

megvacsoráztunk és pihentünk majd aludtunk. 



 

 37nap. 

 

Szokásos reggeli kelésünkön mentünk át És már hajnali háromnegyed 3kor már a 

pékségbe voltunk. Ugye azzal kezdem a napot a pékségbe, hogy előkészítem a 

fánkokat és a túros gombócnak a tésztáját előkészítem, és kisütőm őket. Mai napon 

már csak 2mintaboltba szállítottunk pékárukat, Garzba és Putbusba. Így nagyon 

gyorsan végeztünk a termeléssel De a főnök mondta, hogy most csináljuk, meg előre 

az eheti pékárukat. Így teljesen lefoglaltuk magunkat. Tésztákat kimértük, formáztuk 

és megszórtuk a péksüteményhez illő segédanyaggal, és beraktuk a mélyhűtőbe. Így 

a mai napon a főnök reggel fél10kor mondta ki hogy Fiereabends azaz munkavége. 

Munka után reggelizés közben mutatta meg Krisztián Barbelnek egy fotót, hogy ő 

elment Putbusba és lefotózott egy fordítva épült házat. Barbel mondta, hogy délután 

14:00kor legyünk a házuk előtt. Egy kis pihenés után már ott is voltunk délután 2kor a 

házuk előtt, majd elvitt minket Barbel Putbusba ahhoz a házhoz, ami kiderült, hogy 

az egy múzeum. Bementünk és minden a fejünk fölött volt megépítve. Nagyon szép 

volt még nem láttam ilyet eddig. Ezután lementünk a tengerpartra egy kicsit sétálni is. 

Az idő nagyon szeles volt, de ez minket nem nagyon érdekelt, hisz gyönyörű volt a 

tenger látványa. A tengerparti nézelődés után visszaültünk a kocsiba és tettünk egy 

kis kerülőt Garz falvai között. Mikor hazaértünk Garzba akkor Krisztiánnal 

megbeszéltük a mai nap élményeit és lefeküdtünk aludni. 

 



 

38nap. 

 

A mai napon is szokásosan keltünk fel. Majd 3kor már a pékségbe voltunk. Ma 

nagyon egyszerű volt a feladatunk Anettel, mert tegnap minden terméket 

lefagyasztottunk azt kivettük a mai napra szükséges termékeket majd elszámoltunk 

vele. Mosogattunk egy keveset. És ezután segítettünk Henrynek a kenyereknél. 

Utána kitakarítottuk a pékséget és munkavége volt. Mivel nem vagyon van termelés 

így már reggel fél 8kor végeztünk is. Munka után lementünk a boltba reggelizni. 

Ezután újból aludtunk. És délután elmentünk a boltba venni ételt. Vacsorázás után 

interneteztünk és pihentünk készülődtünk a reggeli munkához.    



 

39nap. 

 

A mai napon is a szokásos időpontba keltünk fel, és már készülődtünk a munkába. A 

mai napon is ugyan azt csináltuk, mint tegnap, Elég hamar végeztünk is. Reggelizés 

közben mondta nekünk Barbel hogy ma délután 5kor legyünk a házuk előtt, mert 

megyünk vacsorázni Grimmenbe. Délután elindultunk Grimmenbe a főnökkel és a 

feleségével. Majd este 6 óra felé meg érkeztünk. Már mindenki ott volt a Kühl 

éttermébe csak ránk vártak. A Kühl étterme nagyon szép volt. A vacsora is finom 

volt, csak kissé kevéske volt, de ugyebár mit lehet várni egy 4-5 csillagos étteremtől. 

A vacsorázás közben a munkáltatók elmondták a véleményeiket rólunk, az eddigi 

munkánkról. Mi Krisztiánnal nagyon sok pozitívumot kaptunk. Már este 9 óra volt 

mikor elindultunk vissza Grimmenbe ilyenkor egymásra néztünk Krisztiánnal, azért 

mert már ilyenkor aludni szoktunk féltünk, hogy el fogunk aludni, reggel mert holnap 

munka lesz. Este 10körül haza is értünk és már aludtunk is.



 

40nap. 

 

A mai napon is szokásosan keltünk hajnali 2 kor. Majd hajnali 3kor már a pékségbe 

voltunk. A lefagyasztott termékeknek köszönhetően ismételten nagyon gyorsan 

végeztünk a mai napon. Anettel segítettünk befejezni Hanrynek és Krisztiánnak a 

munkát. majd kis takarítás után már végeztünk is. Ma végeztünk a leghamarabb 

mióta kint vagyunk negyed 8 kor végeztünk. Munka után lementünk reggelizni a 

mintaboltba. majd elmentünk sétálni Krisztiánnal egyet a faluba majd elmentünk a 

boltba vettünk magunknak ennivalót és pihentünk interneteztünk, majd este aludtunk. 



 

41nap.  

 

A mai napon reggel 6kor keltünk mivel mentünk ma át Rostockba Tanár úrékhoz. 

Mivel nem tudtuk, hogy hogyan tudunk lejutni ezért feljött értünk tanár úr és így 3-an 

lementünk vonattal Rostockba. Az utazás során beszélgettünk arról, hogy milyen 

kevés a termelés és hogy nagyon élvezzük a kint létet. Mikor megérkeztünk 

Rostockba onnan villamosra felültünk és 40pernyi utazás során megérkeztünk a 

kollégiumba. Rostock nagyon szép város a 6-ik emeletről ez be is bizonyult. Majd 

elköszöntünk tanár úrtól és bementünk Rostocki Neuer Marktra a többi 

csoporttársainkhoz. Mikor megtaláltuk egymást akkor bementünk plázákba és 

nézelődtünk beszélgettünk. Teljesen kikapcsolódhattunk ezen a napon nagyon 

élveztük. Majd a vásárlások után elköszöntünk egymástól és hazafelé vettük az 

irányt Garzba. De volt egy kis probléma rossz villamosra szálltunk fel így lekéstük a 

vonatunkat. Így még volt 2 óránk egy kis városnézésre. A következő vonatot viszont 

elértük. És így másfél óra vonatozás, plusz 20 percnyi biciklizés után megérkeztünk 

Garzba este 11re. Ezután aludtunk. 



 

 42nap. 

 

A mai napon pihentünk. Sokáig aludtunk a tegnapi Rostocki kiruccanás miatt. Ezt a 

mai napot is arra használtuk, hogy pihenjünk. Boltba se tudtunk menni mivel 

vasárnap be vannak zárva az élelmiszer boltok, ezért összeeszkábáltunk a hűtőből 

némi élelmet. Majd a nap további részén interneteztünk és zenét hallgattunk. Majd 

este a munkára készülődtünk és aludtunk. 



 

43nap. 

 

A mai napon reggel 7kor keltünk fel és már 8kor a pékségbe voltunk. Érdeklődve 

vártuk, hogy ma mi lesz a feladat. A főnök közölte ma velünk, hogy már nem 

termelünk mivel a pékség bezárt. Így a heti feladatunk az lesz, hogy mindent 

kitakarítsunk, rendet tegyünk a pékségben. Mikor elkezdtük a takarítást láttuk, hogy a 

főnök szülei is segítettek a pakolásban. Én először azt kaptam, hogy a hátsó raktárt 

kellett kiszortíroznom és felmosnom. Ez nagyon sokáig tartott ez elvitte a napomat is. 

Délben végeztem a ami napon. Ezután Krisztiánnal lementünk a boltba vettünk 

valami ennivalót ebédre és vacsorára. Majd pihentünk, interneteztünk. És este 

aludtunk. 



 

44nap. 

 

Ma is reggel 7 kor keltünk majd 8kor már a pékségbe voltunk, hogy mit kell a mai 

napon pakolni, takarítani. Ma a főnök mondta, hogy vele leszek. Igazából nem 

értettem, hogy mire mondhatta ezt, Mikor mondta, hogy szálljak be az autóba akkor 

gondoltam, hogy kipakolunk a mintaboltjukból Putbusból. És igazam is lett. A Putbusi 

mintaboltból minden terméket kidobtunk és a fagylaltgépet, hűtőket, kávéfőzőket 

vittük vissza Garzba. Mikor ezzel végeztünk akkor segítettem Hanrynek lemosni a 

rég nem használ asztalokat. És mai nap munka is lezajlott. Délután szokásosan 

elmentünk boltba, majd pihentünk. 



 

45nap. 

 

  A mai napon is reggel 7kor keltünk és 8kor már a pékségbe voltunk. Ma is a 

főnökkel voltam és elmentünk Putbusba és Binzbe kipakoltuk teljesen a 

mintaboltokat. az utazás és a pakolás sok időt elvett így mikor visszaértünk Garzba 

már alig volt munka a mai napon. Pontosan a dagasztócsészéket kellett 

letakarítanom és már munkavége is volt. És a mai napot is ugyan úgy töltöttük, mint 

tegnap csak annyiból volt más hogy ma a boltban ajándékokat vettünk. 



 

46nap. 

 

A mai napon is szokásosan reggel 7kor keltünk és már 8kor a pékségbe voltunk. 

Vártuk, hogy ma mit mond a főnök, hogy mit kell tenni. A mai napon azt kaptuk, hogy 

a padláson lévő papír kartonokat kellett levinni és a pékség fölött lévő irodából is le 

kellett vinni a papír kartonokat. Ezután fel kellett mosni a pékséghátsó részét. Ezután 

munkavége volt. Munka végén mondta a főnök, hogy ebédre menjünk át hozzájuk 

ebédelni. Mivel délben végeztünk így gyorsan átöltöztünk és már mentünk is át a 

főnökhöz az ebédmeghívásra. A főnök minden kollégatársainkat is meghívott az 

ebédre. Nagyon jól elbeszélgettünk, és sajnos így búcsúzott el a főnök az 

alkalmazottjaitól. Mondhatni utolsó ebédelésként lett elkönyvelve ez a mai nap. Sokat 

beszélgettünk a munkaélményről és az itt töltött eseményeink szépségeiről. Ezután 

haza mentünk, igaz kisé eltelt az idő mivel már este 9 óra van. Ezután lefeküdtünk és 

aludtunk.  



 

47nap. 

 

Ma is reggel 7kor keltünk és már szokásosan 8kor a pékségbe voltunk és vártuk a 

mai feladatot. A mai feladat az volt, hogy felmossuk a pékség kimaradt részeit és a 

liszt tárolót kellett kitakarítani. A liszt tárolóval voltak némi problémák. Pl hogy kevés 

volt a hely és ezért nehézkes volt. Majd a takarítás után munkavége lett. Délután 4ig 

pihentünk. Utána meg visszamentünk a pékségbe megcsinálni a holnapra kért 250db 

orosházi banánt. Krisztiánnal csak 2-en voltunk a pékségbe. Végre a héten 

termelünk is valamit nagyon élveztem bár a folyamata egyszerű volt viszont lassú. 

Közel 5 órán keresztül csináltuk a péksüteményeket. Mikor megsütöttük hagytuk 

kihűlni és beraktuk a mélyhűtőbe. Ezután felmentünk és aludtunk. 
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Ma nem mentünk munkába, azért mert reggel 10kor már összepakolva vártunk a 

főnök háza előtt mivel ez volt az utolsó napom itt Németországba Garzon. Reggel 

10kor el is indultunk Rostockba. a hosszú út után megérkeztünk Rostockba ahol 

kipakoltunk az autóból és átöltöztünk ünneplőruhába. Egy kisebb műsor várt minket 

ünnepeltek és énekeltek. Mikor ennek vége lett tanár úr levest adott mindenkinek 

cipóban. Miután elfogyott a leves akkor bementünk az előadásra ahol Éppen 

Krisztián meg Gábor mondta a beszédét Németországról és a munkáltatokról. A 

beszéd után kaptunk egy szerencse nyakláncot és egy oklevelet. A műsor után 

lehetett táncolni. Mi Krisztiánnal és a csoport másik felével beszélgettünk majd este 

21:00kor elindultunk a Kollégiumba, nehéz búcsúzkodás után. Azért az ember 

tényleg meg szeretett kint élni, lenni. Ezután a kollégiumban mindenki lefeküdt aludni 

mivel holnap hajnali 5kor fogunk elindulni haza. 



 

49nap. 

 

Hajnali fél 5kor már lent voltunk a kollégium előtt hogy beszálljunk a buszba és 

elindulhassunk haza. Hajnali 5kor el is indultunk. Nagyon hosszú volt az út. 3 

óránként megálltunk pihenni egy kicsit. Sokat aludtunk és beszélgettünk az úton. 

Szerencsére nem volt dugó sem, csak esett az eső majdnem hazáig. De ez akkor 

sem keserített el minket, mert az a tudat volt bennünk hogy találkozhatunk újra a 

családtagjainkkal így másfél hónap után. úgy 7 óra felé léphettük át a magyar határt 

nagyon örültünk neki. Nagykőrösre úgy este 10kor érhettünk, mindenki nagyon fáradt 

volt, de mikor leszálltunk a buszról a családtagok örömeinek köszönhetően ez a 

fáradtság elenyészett. 


