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Tugyi Viktória vagyok (2000.06.28) a Toldi 

Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 

Kollégium cukrász tanulója. Az iskolában 

hallottam az Erasmus+ programjáról. A 

programmal kapcsolatos összes információt 

Turi Tibor tanár úr által tudtam meg. 

Bemutatta nekünk az Németországot, ahová 

megyünk, majd a munkahelyeket, 

szállásainkat illetve a közös kirándulásokat.  

 A programban 17 diák vett részt, 2 gépész és 

13 pék illetve velem együtt 2 cukrász; és a 

minket kísérő tanáraink, akik segítettek 

bennünket.  

Az indulás napja 2017 június 24.este 20:00 

óra. Egy kisbusszal mentünk ki 

Németországba, a csomagjainkat a busz 

utánfutójára pakoltuk fel.  

A hosszú és fárasztó utazás után 

megérkeztünk Németországba, Sanitzba 

körülbelül 13:00-kor. 



Sanitzban foglaltuk el első szálláshelyünket, 

ahol Edda Henze és férje Heiko Henze vártak 

bennünket, akik folyamatos résztvevői 

iskolánk diákjainak elszállásolásában és 

tanításában.  Náluk csak 4 napot töltöttünk. 

Minden reggel bőséges reggelivel vártak 

minket az emeleten, ezután meg kezdődtek  

német órák, amit jómagam hasznosnak 

találtam. A maradék időben Turi tanárúral és 

még 3 iskola társammal Laageba szálltunk 

meg egy nagyon kedves családnál akik 

panziót vezetnek . 

 Ki pakoltunk es elmentünk felfedezni a 

várost. Edda meg mutatta nekünk  a sanitzi 

temetőt illetve az ott található református 

templomot is.   

Második napunkon Meg látogattuk a Junge 

pékséget ez egy hatalmas cég, aminek az 

egyik termelőüzemébe látogattunk el. 

Körülövezettek  bennünket az üzemen, 

láthattuk, hogy hogyan készülnek a 

termékeik, milyen eljárással, milyen 

körélmények között stb. Az üzemlátogatás 

után megvendégeltek minket, kóstolót 

kaptunk termékeikből. Megízlelhettük a 



különleges kenyereket és egyéb 

péktermékeket.  

 

Másnap Grimmenbe mentünk ahol, 5 diákunk 

dolgozott később. Körbevezetek  minket a 

pékségen, az üzemen és a cukrász 

részlegenis. Itt ebéddel fogadtak minket. 



 A következő napon Warnemündébe mentünk, 

ahol lehetőségünk adódott megnézni egy 

luxushajót, az Aida diva nevezetűt, ami éppen 

a kikötőben állt. Részt vettünk egy 4órás 

körbevezetésen. Ez a része nekem 

kifejezeten tetszett. Sosem lattam meg 

ekkora hajót ezelőtt.   



 



Ezután elmentünk a Matthias pékségébe ami 

Rostokba található ahol 4diak dolgozott 

köztük én is. 6 hetet dolgoztunk itt. Reggel 6-

tól 12-óráig kellemes környezetben. 

Nagyon segítő készek voltak szükségünk is 

volt a segítségükre hiszen nagyon sok 

termékkel találkoztunk amivel azelőtt 

Magyarországon soha.  



 

 

Persze nagyon hasznos volt gyakorlás 

szempontjából rengeteg tortát készítettünk 

sokat kentünk, töltöttünk, süteményeket 

szeleteltünk.  

 



 



Persze egy fárasztó hét után Turi tanárúr 

hétvégékre izgalmas es érdekes programokat 

szervezet számunkra. Július 8.-án 

Warnemündébe mentünk le a tenger partra. 

 

 

 



Július 15.-én egy számomra hihetetlenül 

gyönyörű helyen túráztunk kicsit ami nem 

más volt mint Sassnitz. 



 



Másnap egy eper földre látogatunk el 

Rövershagenbe. 



 



 



Esténként nagyon szép naplemente tárult a 

szemünk elé. 

 

Augusztus 11.-én el indultink haza az 

utazással kapcsolatba vegyes érzéseink 

voltak, mivel nagyon jól ereztük magunkat , 

de azért már volt egy kicsi honvágyunk.  


