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Chen Dávid vagyok születtem 1999.12.06-ban. 

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégiumban tanulok gépész szakon. Ebben az 

évben szerzem meg az érettségit. Az év közben 

elméletit míg nyáron szakmai gyakorlatot tanulok. 

Erősségem az angol idegen nyelv és úgy 

gondoltam egy nyelvnél nem érdemes abba 

hagyni az elsajátítást ezért 2016-2017 – es 

felvettem a német szakkört. A német tanárnőtől 

hallottam hogy ki lehet menni Németországba 

szakmai gyakorlatot végezni. Az osztályban sokan 

versengtünk hogy kimenjen ki, de én nem 

kételkedtem hogy én fogok menni. Elvileg ketten 

mehetünk volna ki az osztályból de csak én 

mentem. Örülök hogy én mehettem ki mert nem 

túl sokat tudtam a szakmámról a lehetőségekről. 

Turi Tibor az erasmus program vezetője 

elmagyarázta, hogy hol lakunk majd és mit fogunk 

dolgozni. 

 

 



A gyakorlaton 17-en vettünk részt 2 gépész és 15 

pék illetve cukrász valamint a kísérő tanárok akik 

sokat segítettek  

 

2017.junius 24.-én szombaton indultunk 

20.órakkor egy kis busszal. A csomagokat 

utánfutóra pakoltuk az étel, italt pedig magunkkal 

vittük a buszra. 

 

Sokáig utaztunk, de másnap dél körül oda értünk 

Sanitzba. 

 



Sanitzba értünk kicsit fáradtan mert nem sokat 

tudtam aludni a buszban. Turi tanár úr egyből 

bemutatott minket Eddának és Heikonak akik már 

évek óta szállásolnak erasmusos diákokat. kettő 

ház van a lány és a fiú. Heiko elvitt minket a fiú 

házhoz, míg Edda a lányokat körbe vezette a lány 

házban. Oda értünk és választottunk szobákat én 

az emeletet választottam egy öt ágyas szobában 

pakoltam le cuccaim. Miután lepakoltunk Edda 

elvitt minket a városba megmutatta a várost, majd 

a helyi iskolákat.  

 



Hétfő reggel 8 órakkor reggeliztünk majd ezt 

követően német órát tartottak nekünk a 

vendéglátóink. Kettő csoportra osztottak azok, 

akik alapból németet tanultak azt Edda tartotta és 

azok, akik nem németesek köztük én amit Ronald 

tartott Edda és Heiko fia. Tudnak magyarul és ez 

nagyon megkönnyítette a tanulást. Főleg olyan 

szavakat tanultunk, amiket a szakmánkhoz 

kapcsolódó illetve kérdéseket. 

 

Német óra után elmentünk a városba 

megebédelni majd onnan Junge pékségbe 

mentünk ami Németország egyik legnagyobb 

péksége.  

 

 Bementünk egy tárgyaló szobába majd onnan 

meglátogattuk a gyárat. A gyárlátogatás 2 óráig 

tartott megmutatták a lépéseket majd vissza 

mentünk a tárgyaló szobába ahol rengeteg 

péksütemény várt minket de mielőtt neki láttunk 

volna kenyér kóstolót tartottunk. 



 

Ezután elmentünk a Metallbau Ott-hoz mentünk 

megismerkedtünk a főnökkel és körbe vezettek a 

cégnél. A látogatás nem tartott 30 percnél tovább. 

Nem baj mert 1 hét után amúgy is  ki ismertük 

magunkat a cégnél. 

 

Elmesélték, hogy a balra lévő nagy épület nem rég 

építették és kb. 1-2 hete lett kész. 

 



Ezután visszamentünk a szállásunkra 

megvacsoráztunk meleg szendvicset ettünk abból 

a kenyérből amit a Jungétöl kaptunk. 

Kedden felkeltünk egyből reggeli majd német óra 

aztán elmentünk Grimmen-be ahol 

meglátogattunk egy másik pékséget, de előtte 

megebédeltünk a pékség külön éttermében. 

Paradicsomos tészta volt virslivel. 

 

Utána egy órás körbevezetést tartottak. Edda 

folyamatosan tolmácsolt hogy megértsük mit 

hogyan csinálnak. 

 

Ezután visszamentünk Sanitz-ba bevásároltunk 

majd szállásra. Tanár úrék kebabot készítettek sült 



krumpli és zöldséggel. Olyan sokat csináltak, hogy 

reggelire is maradt belőle. 

 

Szerdán megint ugyanazt csináltuk reggeli majd 

német óra. Ezután elvittek egy luxus hajóra 

életemben nem láttam ekkora nagy hajót. A 

hajólátogatás négy óráig tartott és még nem is 

láttuk az egészet. 

 



 

Úgy a harmadik óránál tartottunk egy 

ebédszünetet. Svéd asztalos volt azt ettünk, amit 

csak akartunk volt leves, tészta, gyümölcsök még 

fagylalt is volt annyit lehetet szedni amennyit, 

tudsz és az italok is korlátlan volt. 

 



Ezután elmentünk a Rügen-szigetekre ahol az 

ottan dolgozó gyerekeket leraktuk mert ők már ott 

éjszakáztak. 

 

Csütörtök reggel reggeliztünk majd elvittek minket 

a szállásunkra.  

 

Kipakoltam és az egész napot pihenéssel töltöttük.  

 

Pénteken már elkezdtünk dolgozni az új 

munkahelyen. Korán kellet felkelni és értünk jött 

Géza aki szintén magyar és a cégnél dolgozik. 



Bevitt minket a munkahelyre ami Bad Doberanban 

található. Fel óra alatt beértünk és aztán 

elkezdtünk dolgozni. Éppen esett aznap és az 

udvarról kellet behozni acélkereteket. Kicsit 

eláztunk, de a nap többi részét a műhelyben 

töltöttük. Az első feladatunk az volt, hogy 

szereljük össze a keretet egy műanyag lappal. 

Lyukat fúrtunk bele majd pop szegecsel 

összekapcsoltuk. A műanyag   lapok picit 

megvoltak görbülve az eső miatt ezért figyelni 

kellet arra, hogy úgy  fúrjuk ki hogy a lap nincs 

meg görbülve. 



 

Majd műanyag padlólapokat vágtunk méretre. 

Géza megmutatta hogyan kell állványt ahhoz, 

hogy megállás nélkül lehet méretre vágni. Minden 

vágott darab szélén le kellet sorjázni hogy ne, 

legyen érdes a vágás után. 



 

A napnak vége én személy szerint kicsit 

elfáradtam. Géza hazavitt minket majd elmondta 

hogyan jussunk el a szállástól a munkahelyig. 

Ledőltünk majd elmentünk bevásárolni a 

szemközti boltba. 

 



 

 

Szombaton elmentünk a mosodába sokan mostak, 

de volt egy üres mosógép abba beleraktuk a 

koszos ruhákat. Sajnos nem száradt meg teljesen 

ezért ki kellet teríteni otthon. 

 

Hétfőn felkeltünk 5 órakor mert 5:45 kor indult 

mar a villamos. Majd busszal folytattuk utunk. Úgy 

6:30 körül értünk a munkahelyre volt még fél óra 

szabad idő mielőtt elkezdtünk volna dolgozni. 

Aztán elmentünk a külvárosba, mert ottan egy 

fából készült erkélyt kellet lebontani. Figyelni 

kellet arra, hogy ne sérüljön meg a ház a bontás 

alatt. A hulladék fát bepakoltuk a kocsiba majd a 

cég udvaránál kipakoltuk.  

 

Úgy 18 órakor értünk haza szóval hétköznap nem 

nagyon jártunk el mert fáradtak voltunk és nem 

sok időnk volt korán kellet lefeküdni mert korán is 

kell kelni. 

 



 

 

 

Szerdán nehéz dobozokat pakolgattunk az egyik 

sarokból a másik sarokba nem volt egyszerű, mert 

egyesével kellet vinni és egy doboz 40-50 kg 

között volt ebből volt több mint 100 db 



 

A dobozokban régi csavarok vannak, amiket a 

Géza szerint már nem fognak felhasználni. 

 

Eljött a hétvége Turi tanár úr meg szervezete hogy 

mindannyian lemenjünk a tengerpartra gyülekező 

a városban volt ahol ettünk egy lángost, amit 



magyarok készítettek. Majd visszamentünk a 

szállásra és onnan mentünk a tengerpartra. 

Először voltam a tengerparton és mikor 

bementem a vízbe nagyom meglepődtem, mert 

sós volt a víz

 

Vasárnap szintén lementünk a partra. Bementünk 

a vízbe majd napoztunk a köveken. 

 

A második héten Hétfőn egy étel maradékos kukát 

raktunk össze ami alumíniumból készült akadt egy 

kis probléma vele mikor össze raktuk mer nem 



passzoltak a darabok. Géza felhívta a főnököt-mit 

tegyünk aztán sikerült megcsinálni. 

 

 

 

Kedden belvárosban voltunk egy építkezésen ahol 

korlátokat darabokban vittünk, mert ottan lett 



össze hegesztve. Nekünk az volt a dolgunk hogy 

lecsiszoljuk a korlátot, ami rézből készült.  

 

Én kaptam egy csiszoló papírt amivel a kis sarkokat 

és nehezen elérhető helyeket kellet csiszolnom. A 

társam addig kapott egy csiszoló gépet kapott 

amivel nagy részét megcsinált. 

Aztán amit pénteken készítettünk a kereteket 

elkezdtük behelyezni a helyükre, de hamar 

észrevettük, hogy egyes daraboknak más volt a 

mérete. Sokáig próbáltuk megcsinálni, de nem 

sikerült, emelet még az eső is szakadt nem volt 



egy jó nap.

 

Ez a kép később készült, mert az esőben nem 

tudtunk képet készíteni. A kereteket 5 mm-el 

kellet le rövidíteni aztán tökéletesen passzolt a 

helyére. A néni aki a lakás tulajdonosa nagyon 

kedves volt megkínált kávéval és rostos itallal.  

 

 

Csütörtökön meg engedtek, hogy használhatjuk a 

flexet. Zárt szelvényekre volt kisebb darabok 

hegesztve, amit le kellet vágni. 



 

 Mivel kezdők voltunk ilyen téren így mélyen 

belevágtunk az anyagba, de Géza megmutatta 

hogy lehet kijavítani hegesztővel mégpedig úgy 

hogy csinálunk egy varratot a vágásba majd le 

csiszoljuk flexel. 

 

Kemény hetünk volt, de eljött a hétvége és Turi 

tanár úr megszervezte hogy mindannyian el 

mennyünk az úgynevezett Erlebnis-Hof 

helyiségbe, Rövershagen mellé. 



 

 

Ezen a helyen ünneplik az epret, minden található 

itt, ami az eperrel kapcsolatos epres kávé, csoki, 

cukor, alkohol, porcelán, szuvenír. 



 

Harmadik héten elmentünk a városba egy lakóház 

kis lépcső mellé építettünk egy korlátot. Először 

kimértük hogy hova kell fúrni. Majd kifúrtuk, 

raktunk bele ragasztó anyagot aztán belehelyeztük 

egy menetes szálat, megvártuk hogy 

megszáradjon ráhelyeztük a korlátot és 

becsavaroztuk. Már csak az utolsó lépés hiányzott 

lebetonozni. Miután megcsináltuk Géza küldött 

fotót a főnöknek. 

 

Azt mondta hogy nem igy gondolta szóval lekellet 

bontani az egészet. Nem mi rontottuk el hanem 

akik csinálták a műhelyben. 

 



 

Acélgerendát építettünk be egy építés alatt lévő 

háznál. Az acélgerendák olyan nehezek voltak 

hogy hatan alig bírtuk el. A beszerelése ugyan úgy 

zajlott mint a korlátnál kimértük majd kifúrtuk, 

ragasztót nyomtunk bele aztán a menetes szálat. 

 

 

 

 



Szerdán betont fúrtunk a város másik felén a 

külvárosban. 

 

 Az több emelet magas volt és minden emeleten 

voltak erkélyek. Az erélyeknek a alapzatát kellet 

kifúrni majd csavart rakni bele. Egésznap azt 

csináltuk de nem bírtuk befejezni mert az 

alapzatban gyakran volt vas darab amit nehéz át 

fúrni meg nehezen elérhető helyeken voltak a 

hídtól. 



 

(Ezen a képen a társam látható Hüll Richard és 

látható hogy nehezen elérhető helyen van) 

 

 



Voltunk építkezésen ahol földön kellet segíteni 

darura felakasztani az erkélydarabokat. Először az 

alapzatot majd az oldalait raktuk.  

 



Elég veszélyesnek tűnt mikor csináltak mert egy 

kis létrán kellet felállnia több emelet magasan 

hogy be bírja csavarozni a helyére. 

 

Miután beillesztették a alapzatot a helyére azután 

oldal darabokat kellet behelyezni, de a oldalakban 

az üveget kellet először behelyezni és sietni kellet 



mert a darura folyamatosan kellet vinnie az 

oldalakat hogy végezhessünk 16 óráig. Figyelni 

kellet minden darabra hogy hova kerüljön mert 

megvolt számozva minden darab. 

 

Igy nézett ki ablak nélkül ezekbe kellet behelyezni 

az ablakokat. Figyelni kellet arra hogy ne dőljön el 

mert egyesével vitte a daru. 



 

Így néz ki mikor már végeztünk. 2 nap alatt 2 ilyen 

tornyot csináltunk meg. Reggeli szünetet nem 

tartottunk helyette 1 órás ebédszünet volt. 

 

 

 



Hétvégen elmentünk kirándulni a városban 

voltunk minden fele nem is nehéz mikor van 

bérlet ahova el lehet jutni ahova csak akarok. 

Elmentünk Az úgy nevezett Ostsee parkba ami egy 

bevásárló központ szuvenírt venni. 

 

Vasárnap elmentünk egy gitár boltba mert a 

társam szeret zenélni de nem volt nála gitár ezért 

elmentünk hátha gyakorolhat egy kicsit. Hamar 

kiderült hogy nem lehet kipróbálni még akkor se 

hogyha veszel valamit.  

 

 

 



4. Héten  

Volt olyan mikor a Géza munka után elkérte az 

autót mert néha volt olyan hogy ott maradtunk a 

építkezésen és idő pocsékolás lett volna ha vissza 

vezet a cégig ezért elkérte az autót majd másnap 

elhozta. Hétfőn Gézánál maradt az autó de 

mondta hogy másnap ne fog jönni mert orvoshoz 

kell mennie ezért megkérdezte a Richardot a 

társamat hogy el tudna vezetnie az autót a 

szállástól a cégig. A társam mondta hogy igen 

ezért oda adta neki az autót. 

 



Nehéz volt parkoló helyet találni de a szállás 

mögött volt vendégek számára így le tudtunk 

parkolni. Másnap reggel ezzel az autóval mentünk 

be dolgozni. 

 

 

 kedden volt az első nap hogy Géza nem tudott 

segíteni mert általában Géza kapott feladatot és 

mi segítettük a munkában hogy ne keljen más 

munkásokat küldeni hogy segítse Gézát. Ezért a 

Főnök elmondta angolul hogy mi a teendőnk. 

Beosztott minket olyanok közé akiket már 

ismertünk így és beszéltek angolul. Akkor éppen 

kezdődött a nagytakarítás és minden régi anyagot 

kidobtunk az egész napot szelektálással töltöttük. 

Megtanultunk meg különböztetni az acélt az 

alumíniumtól.  

 

 

 

 

 



5. héten  

Vissza mentünk arra a helyre ahol a betont fúrtuk 

és kis kampókat kellet beszerelni az erkélyekbe 

ami ruhatartóként funkcionált 

 

Csütörtökön acélrudakat kalapáltunk egyenesre. 

Nehéz nap volt mer több mint 1000 db kellet 

csinálni. 



 

 

 

 

Pénteken elaludtam és lekéstem a villamost 

megijedtem hogy most mi lesz. Felhívtam Gézát 

hogy most mit csinálja. Azt mondta hogy mennyek 

a következő villamossal és még azt mondta hogy 



nem fog jönni aznap se a jövő héten. Felszálltam a 

villamosra és reménykedtem hogy elérem a buszt, 

így is lett szerencsére elértem éppen hogy. Mivel 

nem volt a Géza ezért a műhelyben voltam. Egész 

nap takarítottam a műhelyt. 

 

Utolsó héten szabadon voltam fogva és el kellet 

foglalnom magamat ezért megkérdeztem az egyik 

munkatársamat hogy dolgozhatok-e alatta. 

Megengedte és adott feladatokat így nem kellet 

zavarnom a főnököket hogy tudnának-e valami 

feladatot adni.  

 

 

Hétfőn munka után terveztük a társaimmal hogy 

elmegyünk megint az eperföldre bevásárolni 

ajándékokból. Kicsit megijedtem hogy hogyan 

jussak el oda a cégtől de sikerült úti tervet 

csinálnom. 

Turi tanár úr leszervezett egy hajó kirándulást az 

úgy nevezett Hansa Sail-re ami egy hajófelvonulás. 



A hajó túra 3 órás volt bementünk a kikötőbe sok 

különböző hajókat láttunk

  

 

 



 

Aztán visszafordultunk és elindultunk a nyílt víz 

felé. A nyílt vízen nagyon rázkódott a hajó kicsit 

remíztő volt. közben beszélgettünk és néztük a 

vizet. 

 

 

 

 

 



Idő közben bementünk a hajóba ahol lehetett enni 

szardíniát, makrélát és lepényhalat.  

 

 

Finom volt mindegyik de nekem a kedvencem a 

lepényhal volt. 

 



Másnap reggel augusztus 11.-én indult a busz 1 

órakor. Mi nekünk mar 10 órára ki kellet költözni a 

szobából. Pár órát vártunk a portánál majd jött 

Turi tanár úr és elvitt minket. Másnap szombaton 

hazaértünk 6 órakor 

 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített 

hogy elérhessem céljaim. Örülök, hogy eljöttem és 

teljesítettem ezt a gyakorlatot. Sok mindent 

megtanultam a szakmámról és sok embert 

ismerhettem meg ez alatt az idő alatt. 

 


