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                                   Első nap  

2014. 07. 12.  –én (szombaton) este indultunk Nagykőrösről a Toldi Miklós iskolától 

Németországba Szlovákián és Csehországon keresztül.  Németországba első megálló helyünk 

Szász-Svájc ahol megnéztük a kő bástyákat.   

Majd tovább indultunk Klein Wehnendarfba a szállásunkra.  Itt kipakoltunk, 

berendezkedtünk majd átmentünk a többiekhez a másik szállásra beszélgetni, focit nézni.  

Este meg visszajöttünk a saját szállásunkra aludni.                                             

 

                          

      Szász Svájc                                          



                
    

                          

 

 

                                  Második nap 

Reggel 6 kor keltünk felöltöztünk, mosakodtunk, reggeliztünk majd megindultunk 8 kor 

Ludwigslusba ahol a Berufsschule iskolát látogattuk meg.  Itt az igazgató vezetett minket 

körbe az iskolába és mesélt a különböző tanulható szakmákról.  A pék, hentes, 

gazdasszonyképzésekbe be is tekint hettünk. A következő kitérőnk az iskola után Grabower 

habcsók bemutató terem volt.  A bemutató terembe egy ott dolgozó férfi mesélte el a gyár 

történetét és a termelés fejlődését 59 év alatt.  Itt megtudtuk, hogy 6, 5 millió habcsókot 

késztenek naponta, melyhez 900 ezer tojást használnak fel.  Ezt követően megmutatta 

miként készítették régen habcsókot, s ezt a készítési módot mi is ki próbálhattuk.  Aki 

készített az elhozhatta magával.  Emellé mindenki kapott egy oklevelet hogy részt vett ezen a 

rövid képzésen.  Majd város nézőbe mentünk ahol megnéztünk néhány nevezetesebb 

látnivalót.        A városlátogatás után a Ludwigslusti Sanddorn Storchennest homoktövis 

kertészetbe mentünk ahol 100 hektáron homok tövistermesztéssel, szüreteléssel ebből való 

termékek készítésével foglalkoztak.  Elkísértek az elő adás végén a kertészetbe lévő 

üzletükbe itt meg kóstolhattuk a homoktövisből készült lekvárt, mézet, gyümölcslevet, cukrt.  

Innen mentünk tovább Schwerinbe, a tartomány fővárosába, ahol megnéztük a parlamentet.  

A parlament körbejárása után elindultunk vissza a szállásra.  Megvacsoráztunk, megírtuk a 

naplót majd mindenki ment a maga szobájába aludni, filmet nézni.   



                
    

                             

 Grabower habcsók bemutató terem, homoktövis kertészet, parlament                     

             

                                  Harmadik nap 

Reggel 6 kor keltünk reggeliztünk majd fél 9 re mentünk német órára ahol első órán a 

bemutatkozást vettük át Eddával.  Később elindultunk a német óra után busszal ebédelni egy 

óvodába.  Ebéd után Rostockba a Junge pékségbe mentünk ahol fel kis értek egy irodába.  Itt 

meséltek a pékség történetéről, munkások számáról hogy 100 diák tanulót tanítanak, 2700 

munkásuk van.  Majd lementünk az üzembe ahol rengeteg modern gépet láthattunk.  Az 

irodába visszatérve rengeteg finom szendvicsekkel és süteményekkel kínáltak minket, 

amelyeket a pékségbe, cukrászdába állítottak elő.  Az evés végén elvitték az ott dolgozókat 

aláírni a szerződéseket.  Mikor visszaértek megindultunk a Rostockba dolgozóknak elintézni a 

szállást, közlekedést.  Majd elindultunk a szállásra vissza ahol megvacsoráztunk, 

munkanaplót írtunk, lezuhanyoztunk s mentünk aludni.   



                
    



                
    
 

                                  Negyedik nap                                                                                                                                             

Reggel 6 kor keltünk reggeliztünk majd fél 9 re mentünk német órára.  A német órát Edda fia 

Lars tartotta.  Az előzőnapi házit ellenőriztük vele.  Majd óra után mentünk ebédelni.  

Következő megállónk Én és Zoli munka helye volt Grammentin be.  Oda is értünk egy pár óra 

alatt a Komanderék már vártak minket hátul a teraszon.  Nagyon kedvesek voltak 

mindenkivel főleg velünk, amíg mi a szerződést írtuk alá addig a többieket Mirján Péter 

felesége fagylalttal kínálta.  Mi is kaptunk fagylaltot a szerződés aláírása után s 

hátramentünk a többiekhez a malom kávézóhoz.  Addig Edda és Péter váltottak néhány szót 

majd elköszöntünk a családtól s tovább mentünk az 1000 éves tölgyesbe, ami nagyon szép 

volt és voltak szelíd dán szarvasok.  Innen meg a tölgyes bejárása után elindultunk 

bevásárolni a vacsorához.  A többiek szállásánál szálltunk le hogy átadjuk Larsnak a 

születésnapi tortáját, amit tanárnő készített majd ittunk egy pohár pezsgőt az egészségére.  

Aztán mentünk munkanaplót írni, vacsórázni zuhanyozni majd aludni.       

 

          



                
    
                                  Ötödik nap 

Reggel 6 kor keltünk reggeliztünk majd fél 9 re mentünk német órára. Fél 11 kor jött a busz 

értünk Rostockba vitt minket egy szakképző iskolába.  Itt a német diákokkal készítettünk 

lángost illetve hagymás sajtkrém levest és desszertet.  Amit a később ebédre el is 

fogyasztottunk, majd segítettünk elmosogatni, elpakolni az asztalokat, székeket az 

ebédlőből.  Innen tovább meg néztük Rostock nevezetességeit és meg tudtuk, hogy Rostock 

a 7 torony városa mivel 7 temploma volt, 7 út vezetett a piactérre, 7 bejárata volt a 

templomnak és 7 kapuja volt.  Voltunk a Mária templomba illetve az egy 

természettudományi múzeumba.  

Majd innen elindultunk Matthias Grenzerhez ahol ő már várt sörrel minket.  Körbe lehetett 

nézni az üzembe, ami nagyon egyszerű volt, mert kicsi könnyen átlátható volt az üzem.  Majd 

kimentünk, amíg a többiek aláírták a szerződést.  Utána elindultunk vissza a szállásra.  

 



                
    
 

                              Hatodik nap 

Reggel 6 kor keltünk reggeliztünk majd fél 9 re mentünk német órára.  Német óra után 11 

óra felé elindultunk Grimmenbe a Kühl pékségbe.  Délre értünk oda s megvendégeltek, két 

féle menüből lehetett választani.  Ebéd után körbevezettek az üzemükbe ahol külön rész volt 

a cukrászoknak ahol alacsony 18 fokba díszítették az epertortákat.  Majd miután körbejártuk 

a pékséget s megcsodáltuk a különböző gépeket elindultunk kifelé, hogy aláírják, az itt 

dolgozok a szerződést s mehessünk tovább a Rügen szigetre a Krisztián és Márk 

munkahelyére.  Tettünk egy kis kitérőt a mielőtt mentünk volna a következő pékséghez, egy 

ki kőtőbe ahol néhányan közölünk mártóztak egyet.  Majd egy óra múlva indultunk meg a 

pékségbe ahol ásványvízzel, kávéval fogattak minket.  Amíg a többiek aláírták a szerződést 

mi szétnéztünk a városba.  Majd visszaindultuk a pékséghez itt vártunk még egy keveset 

majd elindultunk vissza a szállásra ahol megvacsoráztunk munkanaplót írtunk 

lezuhanyoztunk s mentünk aludni.   



                
    
 

                                  Hetedik nap 

Reggel 7 kor keltünk reggeliztünk mosakodtunk majd Fél 9 kor mentünk németre ahol 

szavakat vettünk, házit ellenőriztük.  Majd az óra után Túri tanár úr és Györgyi néni brassóit 

készített és dobos szeletet készítettek ebédre.  Ebéd után ebéd után meg mentünk 

Rostockba vásárolni.  A vásárlás után visszafelé is nagyon jó volt a hangulat.  Visszaérve a 

szállásra már senki nem maradt ott mindenki kint volt a tónál.  Úgy hogy mi is átvettük a 

fürdő gatyát s mentünk a partra.  A tónál rengeteget úsztunk, beszélgettünk jól éreztük 

magunk.  Majd elindultunk a szállásunkra estefelé. Szállásra érve megvacsoráztunk 

lezuhanyoztunk majd lefeküdtünk aludni.   



                
    



                
    
 

 

                                Nyolcadik nap 

Reggel 7 korkelés, mint mindig a Gud Morningra felöltőzés, mosakodás reggelizés. Fél 9 

német órára mentünk ahol át ellenőriztük a házit.  Ezzel el i telt a német óra s elindultunk 

Ribnitz Dangertenbe találkozni Nóri és Ádám főnőkével.  Ami érdekes volt, mert idáig mindig 

az adott személy pékségébe mentünk, de most Skanzenbe mentünk ahol, mint régen 

fatüzeléses kemencébe sütöttek a szabadba különféle édes péksüteményeket.  De nem csak 

ez volt régi, hanem környék tele volt régi gépekkel, házakkal, eszközökkel.  Körülbelül 18 ház 

volt, amit meglehetett csodálni kívülről belülről.  Minden ház más és mást mutatott be.  Az 

egyikbe edények, kések, ollók és egy csomó régi eszközt találtunk, a másikba pék lapátokat, 

teknőt.  A többi szobába hálószoba, makett szoba, szövő szoba stb volt.  De voltak nagyobb 

épületek is például templom, istálló, étterem.  Az étterem be lehetett kérni kávét vagy teát.  

Ebédre hot dogot kaptunk.  Majd elindultunk a szállásra.  Aki akart kimehetett a tóhoz.   



                
    
                           Kilencedik nap 

Reggel fél 6 kor keltünk meg reggeliztünk, meg mosakodtunk.  A busz 6 10-re ért ide. Minden 

szendvicset, víz et bepakoltunk a buszba.  Mindenki felszállt a buszra és megindultunk 

Berlinbe.  Az út elég hosszú volt körülbelül 3 és fél óra alatt érkeztünk el Nyugat Berlinbe, 

Reichstag parlamentbe.  A parlamentbe több ellenőrző kapun kellett átmennünk, amíg 

eljutottunk a tárgyaló teremig.  Itt beültünk s meg hallgattunk egy előadást a 

parlamentépületéről, dolgozóiról.  Majd ott vége lett és át mentünk egy kisebb terembe és 

ott kaptunk még egy beszámolót kettő német parlamenti dolgozótól.  Nyugat-Berlin sok 

városrészből áll.  A lakosainak száma körül belül 6millió lakos, aminek egy része török 

bevándorló.  A beszámoló után fölmentünk a tetőre megnéztük a kupolát.  Tovább álltunk 

gyalog s bementünk egy parkba, amin belül volt egy emlékmű a koncentrációs tábor 

halottairól.  Majd elindultunk a buszhoz, a busznál ebédeltünk s elindultunk városnézésre.  

Megnéztük a Berlini falat, Sony centert, Török negyedet és átmentünk Kelet Berlinbe is.  

Majd elindultunk vissza a szállásra, visszaérve megvacsoráztunk, lezuhanyoztunk, 

beszélgettünk majd aludni mentünk  

 



                
    



                
    
                                         Tízedik nap 

Reggel 7 kor keltünk reggeliztünk majd mentünk német órára ahol tesztet írtunk.  Német óra után 

mentünk az óvodába ebédelni majd innen Rostockba.  Itt hatalmas hajókat néztünk, homok 

szobor kiállítást.  Majd elindultunk a kikötő mellett haladva a tengerpartra.  A parton 

rengetegen voltak.  Elindultunk néhányan, akiknek nem volt kedve megfagyni a vízbe a 

parton végigsétálni a partnál.  Hát addig sétáltunk, amíg megfeleződtek a fürdőruhát viselők 

száma a nem viselők számáéval.  Majd visszasétáltunk a kiindulási helyzetbe s elmentünk 

kávézni, ezután meg a buszhoz indultunk.  Ezután visszamentünk a szállásra 

megvacsoráztunk lezuhanyoztunk s elmentünk aludni.   

  

 

 

 



                
    
                              Tízedik nap  

Reggel 7 kor keltünk reggeliztünk s a maradék összepakolandó ruhát összepakolt mindenki 

mindent s elindultunk a munkahelyekre busszal.  Először a Rostockiakat tettük ki után 

Nóriékat majd Viviékat, Krisztiánékat majd Alexékat.  Mi maradtunk utoljára Zolival a mi 

utunk még egy jó órán át tartott.  Megérkezve Komanderékhez nagy csend volt sehol senki 

nem volt, amikor hátra mentünk.  Aztán hirtelen Mirján lépett elénk Péter felesége s 

megkínált tortával miután lepakoltuk bent a bőröndjeinket.  Bementünk a szóbába s 

elkezdtünk kipakolni közbe Mirján szőnyeget hozott be s elmagyarázta, hogy működik a 

mosógép és a ruhaszárító.  Egy idő után Péter is megérkezett és felszerelte a zuhany tartót a 

falra.  Estefelé ment Péter Stavenhagenbe vásárolni s kérdezte, hogy megyünk e? Mi 

természetesen beleegyeztünk s vettünk chipset illatosítót a mosdóba.  Visszaérve folytattuk 

a pakolást majd vártuk a vacsorát.  A vacsora fél 10 kor volt saláta a második féle meg sajtos 

csirkehúsos tészta volt.  Desszertre meg fagyit kaptunk vaníliás sodóval.    

 



                
    
 

                           Július 24. (1 munkanap) 
Reggel ½ 6-kor keltem, mosakodtam, felöltöztem a munkaruhámba.  Amikor Zoli elkészült 

elindultunk Péterhez a munkahelyre.  Itt még munka előtt Péter frissen főzött, forró kávéval 

kínált minket.  Miután kellően felcukroztuk és felengedtük tejjel a kávét megittuk gyorsan.  

Mentünk, hogy Péter eligazítson minket, hogy ki hol fog dolgozni.  Bemutatta nekünk a 

cukrász munkatársakat, Krisztit és Jessicát, majd beosztott minket a munkahelyünkre.  Én 

cukrásszal kezdtem, Zoli pékkel aznap.  Engem rögtön be is állítottak szilvát magozni egy 

manuális gép mellé, ami úgy működött, hogy felnyitottam a tetejét, betettem a szilvát és 

felül bevágta, hogy könnyen kifele lehessen hajtani a szilvát, a magot meg alul egy vödörbe 

ejtette.  Ebből kellett 6 dobozzal magoznom.  Majd ezt egy fém kapszliba lévő élesztős 

tésztára tettük, ami meg volt szórva reszelt linzi tésztával.  Úgy tesszük rá, hogy széthajtjuk, a 

szilvát s egymás elé pakoljuk szorosan, ha végeztünk egy sorral, akkor ugyanígy a többit.  Az a 

lényeg, hogy egy sorban 10db legyen, és ne jöjjön fel a tészta a szilvák között.  Majd 

reggeliztünk 11-kor, reggeli után nem volt termelés, csak megnézhettük 6 fatorta készítését 

mosogatás közben vagy utána.  A torták elkészítése után takarítani kezdtünk. Mikor 

mindennel végeztünk hazamentünk, lezuhanyoztam s lefeküdtem aludni.  Este még 

felkeltem 20 körül, 1/2 21-kor vacsoráztunk salátát, sült húst, utána pálinkáztunk egy 

keveset, beszélgettünk, majd elköszöntünk és lefeküdtünk aludni 



                
    
 

                              Július 25. (2. munkanap) 
Reggel ½ 6-kor keltem.  Zolit később keltettem, megmosakodtam, felvettem a 
munkaruhám és elindultunk dolgozni.  Beköszöntem Péternek reggel s belevágtam a 
szilvás süti készítésének.  Most 6 fém kapszulával kellett készítenem, ebből kettőt 
fóliáznom kellett s betenni a fagyasztóba.  Majd Jessica odajött és azt mondta, hogy a 
géppel kinyújtott linzer tésztát pakoljam a tésztakarikák oldalára, mert az alján kerek fém 
tálca volt, amin linzi tészta volt.  Amint végeztem a 9 karikával már mentünk is enni 12-
kor.  Bőségesen megreggeliztünk sajttal, szalámival, salátával.  Folytattuk a munkát ½ 1-
kor, ami mosogatással folytatódott, majd takarítottunk, felmostunk.  Munka után tortát 
ettünk, lefürödtem skypoltam a szüleimmel, filmet néztünk. 20-kor vacsoráztunk salátát, 
bolognait.  Vacsora közben Péter német szavakat tanított nekünk a családjával.  A 
vacsora után segítettünk elpakolni.  Majd elköszöntünk, filmet néztünk, majd aludni 
mentünk.  

 



                
    
 

                            Július. 26 (3. munkanap) 

Reggel fél6 kor keltem munkaruhát felvettem majd indultunk melózni.  Ma alma pucolás volt 

a dolgom az első két órába.  Utána kellett szilvás sütit készítenem, majd reggelizni mentünk.  

A reggelizés végeztével visszamentünk a melóba ahol már mind kettőnk feladata az volt, 

hogy a Router tortákat, amelyek a hűtőbe vannak, a malomba vigyük ahol már Péter 

készülődött a hang technikával, terítéssel.  Manfréd és Szuzi a tányérokat, poharakat hozták.  

Mi miután áthordtuk az összes tortát a mosogatásnak kezdtünk neki. 2 kor végeztünk a 

mosogatással megkerestük Pétert, hogy megkérdezzük, kellünk e még vagy mehetünk e? 

Péter megkért minket hogy egy óra múlva jönnek a vendégek s segítsünk felszolgálni nekik a 

malomba.  Mi elmentünk pihenni, lezuhanyozni, átöltözni s vártuk, hogy jöjjenek a 

vendégek.  A vendégek kocsival, de inkább egy busszal jöhettek.  A vendégeket Péter hátul a 

malomba üdvözölte őket, bemutatta a felszolgálókat a közönségnek (engem, Zolit, 

Manfrédot, Szuzit és a munka tásunk férjét).  Ezt követően router tortát majd kávét kezdtünk 

felszolgálni a vendégeknek, miközben Péter mesélt a Router torta történetéről.  Akkor volt 

egy kis pihenő, amíg az emberek ettek ittak.  Addig kiöntöttek mindenkinek feles poharakba 

makk likőrt, amiről ismét szólt néhány szót Péter mielőtt felszolgáltuk.  Majd Péter 

nekikezdett a záró műsorához, amibe énekelt és tangóharmonikázott egyszerre.  A műsor 

után az emberek visszaindultak a buszhoz mi meg elkezdtünk összepakolni, takarítani.  A 

munka után átöltöztem majd lefeküdtem aludni.  Este felkeltem vacsoráztunk majd 

visszafeküdtem aludni.    

   



                
    

 



                
    
  

 

                              Július 27. (4. nap) 
Reggel 5. 10-kor keltem, megborotválkoztam, megmosakodtam, felvettem a 
munkaruhám s elindultam a munkába.  Még egy kávéra volt időm munka előtt.  Majd 
nekikezdtem a napi termelésnek, ami szilvás sütivel indult, majd a tegnap 
becsomagolt sütemények kicsomagolása, kisütése következett.  Most nem volt nagy 
termelés, ezért takarítás várt ránk.  Mikor túl voltunk egy nagyobb mosogatáson 
akkor mentünk el reggelizni.  Reggeli után összeválogattuk jégakkus ládákba a másik 
boltjukba szállítandó süteményeket, tortákat, majd bepakoltuk az autóba.  Ezután 
mosogattunk tovább, amíg el nem fogyott, majd elpakoltunk őket és elkezdtünk 
felmosni.  A felmosás után elmentünk lezuhanyozni, lefeküdtem aludni.  Este 6-kor 
kopogtak Komanderék, hogy egy óra múlva indulunk a partra.  El is készültünk, 
pakoltunk fürdőgatyát, törölközőt.  Vittünk harmonikát, húsokat, pálinkát, szószokat.  
A parton lefordultunk egy kertes házhoz, ahol egy idősebb házaspár várt minket, 
Péter barátai.  Kiszálltunk az autóból és bemutatkoztunk nekik.  Rögtön az 
étkezőasztalhoz kísértek.  Azonnal pálinkázással, iszogatással kezdtünk.  Ezután 
különféle sült húsokat, virsliket tálaltak elénk.  Imádkoztunk, majd nekiálltunk enni.  
Péter kitalálta, hogy még frissen is süt egy kevés húst.  Evés után átöltöztünk, fotóz 
kotunk mindenkivel majd lementünk a partra.  Itt bementünk a vízbe egyre, beljebb 
mert alacsony volt a vízszint a parton.  Ahogy indultunk kifelé a mólóról hirtelen 
tűzijátékot lőttek fel mögöttünk 30 méterre.  Ezt végignéztük, majd csatlakoztunk 
Komanderékhez.  Visszaérve még 20 percet beszélgettünk.  Megtanítottam őket 
magyarul elköszönni.  Búcsúzáskor így köszöntek már el tőlünk, nagyon tetszett 
nekik.  Fél 12-kor indultunk kocsival vissza.  Éjfélkor értünk haza, azonnal lefeküdtünk 
aludni.  

 



                
    

                 
 

                                 
                              Július 28. (5. munkanap) 
Fél 10-kor felkeltem, megmosakodtam, felöltöztem, beágyaztam és elkezdtem írni a 
munkanaplót.  Fél 11-kor megreggeliztünk, összepakoltunk a szobánkban.  Mostunk egy 
adag ruhát és visszafeküdtem aludni.  Délután 5-kor felkeltem, skypoltam a családdal, 
majd filmet néztünk, vacsoráztunk.  Vacsora közben megbeszéltük Péterrel, hogy holnap 
lebiciklizünk a városba vásárolni.  Tőle kaptunk kerékpárokat hozzá.  Megvacsoráztunk, 
elköszöntünk.  Zuhanyozás után alvás következett.  



                
    

               
 

                              Július 29. (6. munkanap) 
Reggel fél 10-kor keltem, beágyaztam, megmosakodtam, bedobtam egy adag fehér 
mosnivalót a mosógépbe. 11-kor megreggeliztünk, elkértük a bicikliket, 
összepakoltuk, ami kelleni fog és megindultunk a városba.  Fél óra alatt beértünk, itt 
jó darabig bolyongtunk össze-vissza, mert nem találtuk a szükséges boltokat.  Jó 20 
perc alatt megtaláltuk elsőként egy cipőboltot, ahova bementünk, de nem találtunk 
semmit.  Bementünk egy ruhás üzletbe, itt Zoli pólókat, kabátot vett magának.  
Szétnéztünk több boltban, melyekben a családomnak vettem ajándékot és a Túri 
tanár úrnak vettünk Zolival közösen ajándékot, ezután visszamentünk a cipőboltba, 
hátha találunk Zolinak mégis cipőt.  Fél óra alatt sikerült is neki kiválasztani egy Nike-
t.  Megvette és elindulhattunk hazafelé.  Visszafelé kicsit belehúztunk a tekeréssel, 20 
perc alatt otthon voltunk, fürödtünk, vacsoráztunk.  Vacsora alatt Péter arról mesélt, 
hogy hajón dolgozott szakácsként, azért tud így főzni.  Vacsora után fociztunk a főnők 
fiával, Manfréddal.  Majd elköszöntünk, mentünk aludni.  

 



                
    
 

 
                         Július 30. (7. munkanap) 
Reggel 5. 20-kor keltem fel, mosakodtam, megtakarítottam a cipőmet, Zolit 
felkeltettem, majd elindultunk dolgozni.  Péternél kezdtünk, elmondta, hogy ezen a 
héten én dolgozom a pékségben, Zoli pedig a cukrászdában.  Vágott zsömlével 
kezdtünk, ládába tettük.  Itt bevágtuk hosszában, majd megfordítottuk a zsemléket és 
félre tettük egy másik asztalra.  Itt ennek tetejére tettük a többi zsemlét ugyanúgy, 
majd a tetejére egy üres láda került.  Péter tésztát kezdett dagasztani. Én a tésztát 
kivettem a dagasztógépből, lemértem, majd Péter fel virgolta, lepréselte, 
felgömbölyítette géppel.  Ládába pakoltuk a zsemléket, a ládákat pedig a kelesztőbe 
tettük.  Ezután magvas termékeket készítettünk.  A termelés után reggeliztünk egy fél 
óráig, majd asztalt takarítottam, szekrényeket kellett kipakolni, kiseperni, kimosni, 
majd visszapakolni.  A gömbölyítő gép elemeit ki kellett venni, elmosni, edényeket 
mosni.  Ezután felmostunk és utána Mirján meghívott minket-tortát enni.  Evés után 
elköszöntem, elmentem zuhanyozni.  Zuhany után skypoltam édesanyámmal, aki 
elmesélte, hogy lakást újítanak fel mamáméknál.  Fél óra skypolás után Manfréd 
kopogott hozzánk, hogy kész a vacsora.  Ez húsleves és saláta volt. . Elköszöntünk és 
elmentünk aludni.  



                
    
                          Július 31. (8. munkanap) 
Reggel felkeltünk a szokásos időben és elmentünk dolgozni.  Péter ma különösen idegesnek 
tűnt, mert nagy tortarendelést kapott és minél hamarabb kész kellett lenni vele.  Ezért ma 
csak a dagasztógépből kellett kivennem a tésztát, mérnem a zsemléknél és kifliknél, plusz 
lemezeket olajoznom.  A zsemlékkel kész is lettünk hamar, a kenyereket kezdtem mérni.  A 
tésztamérés után lemezeket, formákat kellett előkészíteni.  Péter virgolt én az olajozott 
formákba pakoltam a tésztát.  Amikor megteltek a formák a kelesztőbe tettem őket.  Éppen 
a mosogatáshoz kezdtem volna, amikor jött Manfréd, hogy menjünk reggelizni.  A reggelinél 
most több fajta termék volt, mint szokott lenni.  Volt szezámmagos kifli és zsemle, mákos 
zsemle, köménymagos kifli is.  A reggeli után rengeteg tortakarika mosogatása várt ránk.  
Miután elmosogattam nekiálltam felmosni a pékséget.  Miután végeztem előrementem 
Zolinak segíteni, mosogatni.  Kicsit tovább kellett ma bent maradni dolgozni, hogy 
megkönnyítsük Péter dolgát.  Munka után lefürödtem, tortát ettünk, majd filmet néztünk. 
Este fél 11-kor vacsoráztunk.  A vacsora egy óráig tartott, mert Péter mesélt az utazásairól 
vacsora közben.  Vacsora után segítettünk elpakolni, elköszöntünk és mentünk aludni.  
 

 



                
    
 

                           Augusztus 1. (9. munkanap) 

Reggel elaludtunk, 1/2 7-re értünk be a munkahelyre.  Pétertől elnézést kértünk a késésért, 

majd belekezdtünk a munkába.  Ma csak kenyeret sütöttünk.  Voltak tökmagos, félbarna, 

lisztezett barna, natúr és barna kenyér.  A kenyerek után Péter a cukrászdába folytatta a 

munkát, ahol észrevette, hogy Zoli érdekesen húzza a lábát.  Péter el akarta küldeni 

pihenőre, de Zoli nem akart menni.  Én elkezdtem lemosni az asztalokat.  Végeztem az 

asztalokkal, felsepertem, majd folytattam a cukrászdában a munkát.  Addigra már úgy fájt 

Zoli lába, hogy nem tudott csak nehezen állni rajta, ezért szólt Péternek, hogy mégis befejezi, 

mára a munkát s inkább pihenteti a lábát.  Én átvettem az ő munkáját így tojást törtem, 

mértem, piskótát készítettem.  Majd reggelizni mentem.  A reggelinél Zoli is ott volt már 

civilben.  A reggeli után visszamentem dolgozni, Zoli visszafeküdt pihenni.  Visszatérve a 

munkába hatalmas mosogatnivaló várt.  Elmosogattam, majd csokit reszeltem Krisztinek a 

csoki tortához. Ő adott nekem is egyet, amelynek az oldalát, illetve tetejét kellett reszelt 

csokoládéval belepni.  Miután kész lettem a tortával beraktam a hűtőbe, majd elkezdtem 

befóliázni a pék kisült termékeket holnapra.  Kriszti bejött, ahogy végeztem vele és 

elköszönt, mert lejárt a munkaideje.  Elmostam a maradék mosogatnivalót, felmostam az 

egész műhelyt, 1/2 4-re végeztem mindennel.  Szóltam Péternek és mentem zuhanyozni.  

Fürdés után ledőltem vacsoráig aludni.  A vacsora szalámis pizza és saláta volt.  Vacsora után 

elköszöntünk és mentünk aludni 



                
    
 

                           Augusztus 2. (10. munkanap) 

Reggel, ahogy felkeltem abban reménykedtem, hogy Zoli lába jobban lesz, mert ha nem 

akkor megint egyedül kell mindent csinálnom, mint tegnap.  Szerencsére ma már semmi baja 

nem volt a lábának.  Elmentem mosakodni, felöltözni munkaruhába, majd megindultunk a 

munkába.  A munka most nem volt sok, zsemlét és kiflit készítettünk.  Végeztünk is ½ 9-re, 

úgy hogy minden ki volt sütve, ami a másik stavenhágai boltba kellett.  Péter szólt, hogyha 

végzek a pékségbe az asztalok takarításával, akkor menjek vele Stavenhágába.  Pont 9-kor el 

is indultunk, leadtuk a termékeket, majd hazafelé bementünk néhány üzletbe.  Estére a 

grillezéshez húst, sört, krumplit és a salátához zöldségeket vásároltunk.  Fél 11-re 

hazaértünk, kipakoltam a kocsiból, majd enni mentünk.  A reggeli után nem volt meló, már 

csak inkább mosogatás, pakolászás, takarítás.  Fél 15-kor elmentek a munkatársak haza, mi 

gyorsan felmostunk, majd megkerestük Pétert, hogy végeztünk a munkával.  Munka után 

ettünk egy tortát, majd átöltöztem és elmentem futni.  Körbefutottam a falut, közben 

nézelődtem, hol lehetne jó fotókat készíteni.  Ezt megjártam 40 perc alatt, majd 

lezuhanyoztam.  Skypoltam édesanyámmal egy kis időt, majd kimentem Péterékhez segíteni 

grillezőt építeni téglából Szuzinak és Manfrédnak.  A grill megépülése után bementem a 

szobába megmosni a kezem, átöltözni, a bátyámmal beszélni viberen.  Cipőt vettem, majd 

kimentem megnézni, hogy állnak a vacsorával.  Péter megkért rá, hogy mutassunk nekik 

magyar zenét a laptopomon.  Zoli kihozta a laptopot, bekapcsoltam, majd zenéket 

mutattatunk a többieknek, Máté Pétert, Majkát, Komár Lászlót.  Nekik legjobban a Komár 

tetszett, mert amit mutattam az hasonlított Elvis egyik számához.  A vacsora már elkészült, 

csak Mirjánra vártunk, aki egy esküvői tortát szállított ki.  Fél 12-re megérkezett és 

nekiláttunk a lenyűgöző vacsorához.  Vacsora végeztével mutattak egy német nagyon vicces 

Donald kacsás videót.  Fél 2-kor mi elköszöntünk és elmentünk aludni.  

 



                
    
 

 



                
    
                             Augusztus 3. (11. munkanap) 

Délelőtt fél 11-kor keltünk, megmosakodtam, beágyaztam és megtakarítottam a gyakorlatos 

cipőmet, majd mentünk reggelizni.  Reggeli után gyakszis fehér ruhát mostunk, majd a 

színeseket.  Délután filmet néztünk, majd kitakarítottuk a szobánkat.  Takarítás után szavakat 

gyűjtöttünk, amit a munkahelyen hallottunk és kigyűjtöttük a magyar megfelelőjüket.  

Később kimentünk a levegőre kicsit focizni, mozogni.  Estefelé jöttünk be, mert nagy vihar 

közeledett.  Szuzi szólt befelé menet, hogy kész a vacsora.  Leves, a tegnapról maradt saláta 

és grill hús.  Vacsora után segítettünk elpakolni, majd elköszöntünk s mentünk aludni 

 

 

 

 

 



                
    
 

 



                
    
                        Augusztus 4. (12. munkanap) 

Reggel 9-kor keltem, Zoli már fent volt, filmet nézett. Elmentem fürödni, felöltözni, majd 

mentünk reggelizni.  Reggeli után nekifogtam munkanaplót írni.  Fél 3-kor beszólt Manfréd, 

hogy megyünk, valahova kezdjünk készülődni.  Felöltöztünk, 3-kor elindultunk egy kikötőbe, 

ahová 3óra 20-kor érkeztünk.  Itt Péter kibérelt egy kisebb hajót.  Beültünk a ladikba, 

elmagyarázták, hogy működik a hajó.  Péter kivezette a többi hajó közül a nyílt vízre s átadta 

a vezetés jogát Manfrédnak, aki nagyon élvezte és alig akarta átadni a kormányt Zolinak.  A 

nyílt vízen Zoli annyira belemerült a vezetésbe, hogy nem vette figyelembe az alacsonyabb 

vízszintet, ezért a hajó alja felakadt a hínárba.  Hamar kiszabadultunk, csak a mélyebb víz 

irányába kellett irányítani a hajót.  Zoli után én következtem, megfordultam, mert Péter 

mondta, hogy lassan lejár a bérlési idő.  Én is vezettem egy kicsit, majd átadtam a kormányt 

Szuzinak, ami nem sokáig tartott, mert Manfréd elkezdett hisztizni.  A hajó kikötőig vezetett, 

innen Péter vette át a vezetést és beparkolt oda ahonnan elindultunk.  Kiszállva a hajóból 

Péter kifizette a bérleti díjat, majd beültünk egy étterembe.  Itt üdítőt ittunk.  Innen tovább 

mentünk egy igazi görög étterembe, ahol salátát ettünk első fogásként, főételnek egy nagy 

családi adag hústálat rendeltünk, amin különböző húsok voltak.  Vacsora után mi 

sétálgattunk, a gyerekek játszottak a játszótéren.  Fél 9-kor haza indultunk, itthon 

elköszöntünk és aludni tértünk.  

 



                
    

     

  



                
    
 

                         Augusztus 5. (13. munkanap) 

Reggel keltem 5óra 20-kor. Felöltöztem s megindultunk a melóba.  Ezen a héten, a cukrász 

részen dolgoztam.  Elsőként, mint mindig a szilvás süteménnyel kezdtem, 3 kapszulával.  A 

kimaradt szilvát fém edénybe tettem, lefóliáztam s a hűtőbe tettem.  A többi bontatlant 

vissza vittem a raktárba.  Eltöröltem az asztalt, ahol dolgoztam, majd almát kezdtem pucolni 

az almás pitéhez.  Végeztem a pucolással és elmentünk reggelizni.  Reggeli után mosogattunk 

Zolival, ő mosogatott én öblögettem, majd elhordtam a helyére az edényeket, tortakarikákat 

és habkártyákat.  Mosogatás után Zoli csokit reszelt, én addig a Reuter tortába tettem az 

alkoholba áztatott cseresznyéket.  Kriszti közben kente, ahogy én pakoltam.  Ahogy 

végeztünk a töltésükkel elkezdtem lefóliázni, majd a hűtőbe tenni.  Kriszti addig összepakolt 

az asztalokon, majd elköszönt.  Mi a maradék mosogatni valót elmostuk, az asztalokat 

lemostam és mentünk Péterhez, hogy végeztünk a munkával.  Munka után átöltöztem s 

elmentem futni egy fél órára.  A futás után kicsit megéheztem, ezért elmentem Mirjánhoz 

tortát kérni.  Lezuhanyoztam, átöltöztem, facebookoztam a vacsoráig.  Vacsora után 

megbeszéltük Péterrel, hogy csütörtökön mennénk a többiekhez Rostockba.  Elköszöntünk, 

mentünk aludni 



                
    
 

                            Augusztus 6. (14. munkanap) 

Reggel felkeltem, felébresztettem Zolit és nekiindultam felöltözni, mosakodni, majd 

munkába.  Ma 3 kapszulával kellett volna csinálni, de a tegnapi szilván kívül csak 4 dobozzal 

volt, ezért csak két kapszulával készítettem.  A harmadikat reggeli után készítem el, addig 

mosogattam, a szállítmányt: lisztet, konzerv barackot, mandarint, vajat, tojást, szalvétákat 

pakoltuk be a raktárba.  Majd tortát raktunk szállító dobozokba, hogy vinni tudja Mirján 

Stavenhágenbe.  Utána Péter megmutatta, hogy készül a Reuter torta R betűs évgyűrűs 

piskóta része.  Elsőként a fém részt forgatta a gép segítségével a tésztába, majd megvárta, 

hogy rásüljön és vitte fel a következő tésztaréteget ugyanúgy, mint az előzőt.  Ezt kb. 5-6x 

ismételte meg, mire szép vastag lett a fasütemény.  Ezután lefóliáztam a fa sütit és mentem 

segíteni Zolinak mosogatni.  Mire végeztünk a mosogatással fél 5 volt.  Még felmostunk, 

letöröltük az asztalokat és végeztünk.  Péter megnézte, hogy rendesen össze van-e pakolva, 

majd elengedett minket.  Lezuhanyoztam, skypoltam édesanyámmal, vacsoráztam és 

mentünk aludni.  

 



                
    
 

                            Augusztus 7. (15. munkanap) 

Fél 6-kor keltünk, felöltöztünk, majd megreggeliztünk.  Utána Mirján közölte velünk, hogy 

most szállítja a termékeket Stavenhagenbe és csak most tud bevinni a városba.  Hét órára 

már a vonatállomáson voltunk.  A vonatra három órát kellett várnunk, mert a 9. 55-ös vonat 

volt megbeszélve a tanár úrral.  Várakozás közben próbáltunk jegyet venni a jegy 

automatából, ami nem sikerült, mert nem tudtuk kezelni a gépet.  A vonatra felszállva 

megkerestük az ellenőrt és tőle vettünk jegyet.  Güstrowba leszálltunk, itt átszálltunk a 

rostocki vonatra. 11-kor Túri tanár úr már várt minket.  Még vártunk egy személyt, akire 

tanár úrnak kellett ügyelnie.  Ő volt nagyon kedves, intelligens hölgy.  Majd elmentünk a 

Nettóba vásárolni azután Tibor tanár úr meghívott minket egy sütire amíg ő tejfölös kávét 

rendelt mi helyet foglaltunk és beszélgettünk.  A sütizés után visszamentünk a 

vonatállomásra a többiekért.  Megérkeztek ők is és elindultunk a tanár úrék szállására.  A 

száláson megkerestük a többieket és elindultunk a hajóhoz.  A hajóra felszálltunk, de várni 

kellet még Viviékre és Alexékra mert dugóba kerültek.  Két és fél óra után megérkeztek ők 

elázva, vizesen.  Majd végre elindultunk a hajóval nagyon mocsok rossz időnk volt, de nagyon 

jó volt a hangulat a hajón.  Később el ált az eső és kimentünk néhányan s rengeteg hajót, 

hajó fajtát láttunk.  Azután bementünk a kabinba itt különböző hal fajtákat kóstolhattunk 

meg, nagyon finomak voltak.  A hajókázás vége fele már nagyon jó volt a hangulat.  A hajóról 

leszállva elköszöntünk a velünk tartott németektől s elindultunk vonatot keresni, hogy haza 

tudjunk menni Grammentinbe. Stavenhágáig 1 szer kellett átszálnunk. 11 20 oda is értünk, 

de nem bírtuk elérni Kommanderéket.  De aztán felhívtuk tanár urat s 20 perc múlva jöttek is 

értünk.  Haza érve lezuhanyoztunk s lefeküdtünk aludni.  

 



                
    



                
    
 

 

 



                
    
 

                         Augusztus 8. (16. munkanap) 

Reggel 5. 20-kor keltem, megmosakodtam, Zolit felkeltettem, öltöztem és megindultunk a 

munkába.  Tegnap hagyott mosogatnivalóval kezdtem, majd a szilvás sütihez készültem oda 

a lemezekkel, szilvával, magozóval, ill. a tésztával.  A kész szilvás sütiket előre vittem a 

sütőkhöz.  A következő feladatom a kemény linzi tésztát dagasztógépbe összeveretni, majd 

ebből a tésztából széleket nyújtani az almás süteményhez.  12órakor elmentünk reggelizni. 

Reggeli után visszamentünk dolgozni.  Befejeztem a maradék tésztát és mosogatni kezdtem.  

Addig Zoli letörölte az asztalokat, majd elkezdtünk felmosni, elpakolni, a munka végét 

jeleztük Péternek, majd átöltöztem, elmentem futni.  25perc futás után visszaindultam a 

szállásra, lezuhanyoztam, skypoltam, majd vacsoráztunk.  Vacsora után aludni mentünk 



                
    
 

.                          Augusztus 9. (17. munkanap) 

Reggel időbe keltem, ahogy szoktam mosakodtam, felöltöztem majd Zolit felkeltettem s 

megindultunk melózni.  Ma almát kellett pucolni először egy pár kilót majd hűtőbe tenni. 

Szilvás sütiből ma nem kellet készíteni ezért linzer lapokat nyújtottam ki és tettem 

karikaformába illetve a karika szélére, hogy a töltelék összekeverése után már csak bekeljen 

tölteni, linzerrel lefedni a tetejét a sütés előtt.  Ezután mosogattam majd reggelizni mentünk.  

A reggeli mellé volt banán turmix ami ahoz képest, hogy csak banán volt semmi más elégé 

finom édes ízű volt.  A munkába visszamenve láttuk Zolival, hogy a dobozokat ki kellene vinni 

a konténerbe ezért kivittük majd folytattuk a munkát az üzemben.  Nem volt már sok meló 

néhány tortát díszítettem csokoládé, hűtőbe tettem őket és mentem segíteni Zolinak 

mosogatni.  Felmostunk, letöröltük az asztalokat, elraktuk az edényeket, lemezeket, egyéb 

eszközöket a helyükre és jeleztük, mint mindig a munka végét.  A munka után elmentem 

lezuhanyoztam majd lepihentem.  Este felkeltem épp mikor mentünk volna vacsorázni.  

Vacsora után elköszöntünk mindenkitől és mentünk filmet nézni majd aludni.     

 

 

 



                
    
 

.                          Augusztus 10. (18. munkanap) 

Reggel 9 kor keltem felöltöztem összeszedtem a gyakszis ruhát, hogy Zoli indítson egy 

mosást.  Én elmentem, amíg Zoli is összeszedte a gyakszis ruháját kérni Mirjántól mosószert.  

Elindítottuk a mosógépet addig, amíg nem járt le megnéztünk egy filmet, elmentünk 

reggelizni.  Zoli a reggeli után áttette a szárítógépbe a ruhát s azt elindította majd folytattuk 

a filmnézést.  Három óra fele elmentem futni egy fél órát majd lezuhanyoztam.  Pihengettem 

zenét hallgattam majd 4-5 óra fele Manfréd szolt, hogy kezdjünk készülődni, mert, megyünk 

valahova.  Egy olasz meghitt, szép étterembe mentünk.  Itt kaptunk étlapot, amelyből 

választhattunk mit eszünk ebbe Mirján segített nekünk választani.  Amíg vártunk az ételre, 

amit rendeltünk addig Mirján szórakoztatta Manfrédot és Szuzit úgy, hogy vicces történetet 

mesélt el egy kicsi plüss figurával az asztalnál, amitől nagyon jó hangulat lett.  Péterék 

salátát, lazanyát, kroketett rendeltek, ettek.  Mi Zolival paradicsomlevest és pizzát ettünk.  A 

vacsorát megköszöntük majd elindultunk haza fél 11 volt mire vissza értünk elköszöntünk s 

mentünk aludni.    

           

         



                
    
 

.                          Augusztus 11. (19. munkanap) 

Reggel 10 kor keltem beágyaztam, felöltöztem és kimentem a levegőre egy kicsit.  Majd 

mentünk reggelizni utána színeseket mosott Zoli, amíg én munka naplót írtam.  A 

munkanapló írása után délután skypoltam édesanyámmal elmesélte mi van otthon nálunk 

meg a családdal majd zenét hallgattam, filmeket néztünk.  Este meg vacsorára salátát ettünk 

elsőként majd húslevest pirítóssal.  Vacsora után segítettünk összeszedni a tányérokat, 

elköszöntünk, mentünk a szobánkba.  Én még lefekvés előtt lezuhanyoztam majd mentem 

aludni.   



                
    
 

                         Augusztus 12. (20. munkanap) 

Reggel fél 6 kor keltem felöltőztem majd felkeltettem Zolit és elindultunk a munkába ezen a 

héten, pékség részen dolgoztam Péterrel.  Ma nem volt sok munka csak sima kiflik, zsemlék, 

barna kenyér, magvas kenyerek voltak.  Péter azt mondta kezdjem letakarítani az asztalokat, 

a gömbölyítő géposztó részét, gömbölyítő lapjait és a használt edényeket-késeket mossam 

el.  Majd besegítettem a cukrászdában Zolinak almát pucolni, összevágni, amíg elmentünk 

reggelizni.  Reggeli után Péter meg mutatta, hogy készítik a fa süteményt.   

- Elsőként a tésztát egy vályúszerű dologba merőkanállal kanalaztam át a tésztát majd ezt a 

baumkuchen sütőre tettem.  

- Ezután a baumkuchen en sülő fém rudat lekentük olajjal majd aluminium csomagolóval 

körbetekertük és a baumkuchen sütőbe akasztottuk a helyére.   

-A gép úgy működött, hogy körül belül 4-6 baumkuchent sütött egyszerre és közben ezekből 

mindig egyet ebbe vályúba mártotta közbe forgatta majd kiemelte és sütötte ezt egymás 

után folyamatosan.  

- Így mindig rásült egy réteg és vastagodott a fasütemény, 2 óra alatt van kész a 4-6 db.   

- Majd ha kész a gépet leállítjuk, és sütő kesztyűvel levesszük a rudakat a helyükről és egy 

tartó állványra tesszük, ahol felvágjuk.  

- Későbbiekben, ha kihűlt levesszük, a rúdról majd kivesszük belőle az alumínium papírokat 

és lecsokizzuk őket étcsokoládéval.  

Miután végeztünk elmosogattunk felmostunk s mentem zuhanyozni majd aludni.  Este 

megvacsoráztunk és folytattam utána az alvást.    

                    

 

 



                
    
 

                             Augusztus 13. (21. munkanap) 

Reggel felkeltünk felöltöztem majd megindultunk a munkába.  Mai nap köménybe mártott 

egyenes kiflit, szezámmagba mártott egyenes kiflit készítettünk sokat majd néhány sajtos 

kiflit, mákos és szezámmagos császárzsemlét.  Majd két fajta kenyeret készítettünk egy fehér 

kenyér nevezetűt, aminek megörültem, de hamar rá kellett jönnöm, hogy ők a félbarna 

kenyeret hívták fehér kenyérnek.  A másik kenyeret meg barna kenyér volt, amit tökmagba 

forgattam meg s formába raktam, mint az állítólagos fehér kenyeret.  A termelés után 

elmostam az asztalokat majd a mosogatni valóval a mosogatóhoz mentem.  Ahol elkezdtem 

mosogatni, amíg el nem hívtak reggelizni.  Reggeli után visszamentem mosogatni a az 

edényeket melyeket előre hoztam.  Elmosogattam majd Jessica megkért, hogy a temperáló 

menjek és törjek ét csokit a temperáló gépbe, a másikba meg tej csokit, mert már kevés 

csoki van bennük.  Majd visszamentem Zolinak segíteni, elpakolni a szárítóról az az 

edényeket a helyére majd felmostunk le tőröltem a maradék asztalt és végeztünk a 

munkával.  És mentünk a szobánkba én gyorsan lefürödtem majd lepihentem közbe zenét 

hallgattam, majd elmentem futni egy fél órát.  Futás után néztünk egy filmet vacsoráig.  

Vacsorára paprikás, paradicsomos, uborkás saláta volt majd milánói.  Vacsora után 

lefeküdtem aludni.      

 



                
    
 

                             Augusztus 14. (22. nap) 

Reggel felkeltem 5. 20. -kor, Zolit felkeltettem, mentünk dolgozni.  Mai nap Komander úr 

helyett Dzsesszika várt minket a pékségben.  Így ma vele dolgoztam a pékségben, ami 

nagyon jó volt, mert Dzsesszika tisztán és nagyon gyorsan dolgozik.  Fél 8-ra kész is lettünk a 

termeléssel.  Ezért elkezdtem takarítani, majd átmentem a cukrászrészlegbe mosogatni.  

Mosogatás végén hívtak reggelizni.  Reggeli után folytattam a mosogatást.  Később 

linzertésztát nyújtottam az almás süteményhez.  A szokásos takarítás, rendrakás, felmosás 

után jeleztük Mirjánnak, hogy végeztünk a teendőnkel, lezuhanyoztam és filmet néztünk.  

Este megtudtuk, hogy azért nem találkoztunk Péterrel, mert korházba került.  Vacsora 

Manfréddal és Szuzival töltöttük el.  Evés után elköszöntünk, majd lefeküdtünk aludni.  

 



                
    
 

                             Augusztus 15. (23. nap) 

Ma reggel is Jessika várt minket és ma is egyedül dolgozott és irányított minket.  Engem a 

cukrászrészlegbe osztott be.  Egész nap tortát díszítettünk, kentünk.  Majd reggeliztünk, 

utána mosogattunk.  Mire végeztünk a mosogatással nekiálltunk takarítani, mert nem volt 

ma termelés.  Munka után pihentünk, skypoltam édesanyámmal, majd lezuhanyoztam és 

vacsorázni mentünk.  

 



                
    
 

                            Augusztus 16. (24. nap) 

Ma sokféle kenyeret készítettünk: magvas, félbarna, barna kenyeret.  Majd a fagyasztóból 

kellett kicsomagolni termékeket és a regálra helyezni.  Dzsesszika megkért, hogy takarítsam 

ki a pékséget és segítsek nekik a Routertorta leveleit a tortára tenni, mert délután 

vendégeket vártak a malom kávézójukba.  Munka után elkértük a kerékpárokat, hogy 

bemehessünk a városba, mert Rostochba kellett mennünk a többiekhez.  Oda vonattal 

mentünk, 21 órára értünk oda.  Tanár úr már várt minket.  Hajnal 2-ig beszélgettünk a Tanár 

úrral és többiekkel, közben megnéztük a tűzijátékot is.  Majd mindenki a saját rezidenciájára 

ment aludni.  Csak én maradtam, mert én a tanár úr szobájába kaptam helyet.  

 



                
    

                                            



                
    
                               Augusztus 17. (25. nap) 

Reggel 8-9 óra felé keltem, a Tanár úr megkínált reggelivel, majd elmentünk megnézni a 

többieket is, beszélgettünk velük órákig, pihentünk, tévét néztünk.  Délután Zolival haza 

indultunk.  Este 17-re a városba érkeztünk, nem találtuk a bicikliket.  Bementünk a másik 

Kommander cukrászdába, ahova le voltak zárva a biciklik.  Ott azt mondták, hogy várjuk meg 

Mirjánt.  Ő jött értünk és elmondta, hogy ő vitte el a bicikliket.  Hazaértünk, vacsoráztunk, 

majd utána fürdés, alvás következett.  

 



                
    
 

                           Augusztus 18. (26. nap) 

Ma 11 órakor keltünk fel és 13 órakor reggeliztünk.  Majd takarítottunk, mostunk, majd 

egész nap filmet néztünk.  Este megvacsoráztunk kettesben a Zolival, mert Mirján Péterhez 

ment a kórházba.  Vacsora után lefeküdtünk aludni.  

 



                
    
 

                            Augusztus 19. (27. nap) 

Kedden a cukrászdában dolgoztam, szilvás süteményt készítettem, majd mandulás kiflit és 

linzer tésztát nyújtottam reggeli előtt.  Délután csokoládés körte tortát kentem.  Ez a torta 3 

csokis piskótalapból és 1 db.  Linzertésztából áll, csoki krémmel van kenve, középen körte 

található.  Amikor azzal végeztem közösen összetakarítottunk Krisztivel és Zolival.  Utána 

mosogattunk.  Végeztünk a munkánkkal, majd lezuhanyoztam és elmentem futni 15 percre.  

Visszaérve interneteztem, víbereztem vacsoráig.  Vacsoránál ismét csak ketten voltunk.  

Majd filmet néztünk és lefeküdtünk aludni.  

 



                
    
 

                              Augusztus 20. (28. nap) 

Ma egyedül dolgoztam, mert Zoli fogorvoshoz ment.  Szilvás süteménnyel kezdtem, majd 

csokoládét reszeltem, tortát díszítettem, ami epertorta volt.  Reggelizni mentem, utána 

Router-tortát készítettünk Krisztivel kettesben.  18 tortát kentünk felváltva, alkoholos 

meggyet tettünk bele.  A végén Kriszti írta a feliratot, én makkot és levelet tettem a tortákra.  

Este, mire Zoli hazaért végeztem a takarítással.  Mirján elküldött pihenni és azt mondta, hogy 

Zoli feladata lesz holnap a takarítás.  Én lezuhanyoztam és filmet néztem.  Ma közösen 

vacsoráztunk Manfréddal és Suzival, amíg Mirján a kórházba ment Péterhez.  Miután hazaért 

elmentünk aludni.  

 



                
    
 

                                Augusztus 21. (29. nap) 

Reggel 5. 15-kor felkeltünk és elindultunk dolgozni.  Zoli nekilátott a tegnapi mosogatni 

valónak.  Én a szilvás süteményt készítettem, majd mandulás kiflit csináltam a reggeliig.  

Reggeli után besegítettem Zolinak mosogatni.  Mosogatás után együtt díszítettünk 

epertortát, Reuter-tortát és mandulás tekercset készítettünk.  Majd a temperálóba csokival 

borítottuk a mandulás kifli oldalát, ill. a mandulás-cukorszirupos termékeket.  Miután 

végeztünk mindennel összetakarítottunk a temperálóba és a cukrászüzemben.  Délután 

elmentünk biciklizni Stavenhágenbe.  Ott bementünk az élelmiszerüzletekbe, ahol tusfürdőt 

és rágcsálni valót vettünk.  Ruhaüzletbe is benéztünk, ahol Zoli kabátot és pulóvert vásárolt 

magának.  Elindultunk hazafelé, az út 20 perc volt.  Otthon senki nem volt, mert Péterhez 

mentek a kórházba.  Filmet néztünk, s közben megettük a vásárolt édességet.  21 óra felé ért 

vissza Mirján a gyerekekkel és közösen megvacsoráztunk.  Vacsora után elköszöntünk, 

megnéztük a film végét.  Lezuhanyoztam és aludni mentem.   

 

 



                
    
 

                              Augusztus 22. (30. nap) 

Reggel felkeltem, Zolit felébresztettem és elindultunk dolgozni.  Mai nap megrendelésre 

dolgoztunk egy óvodának készítettünk egy megadott méretű, alakú linzertésztából vágtunk 

ki háromszögeket. Ezeket kisütöttük és ét csokival vontam be.  Majd ehhez sütöttek 

piskótákat, melyeket ugyanolyan méretűre vágtak, mint a linzertésztát.  Ezt kettévágták és 

málnakrémmel töltöttek meg kívülről, belülről.  Ezeken a tortákon kívül készítettek 

ugyanilyen töltelékkel, alakkal, de díszítéssel, ami kinyújtott, pisztáciás marcipán volt.  

Szélére Zoli csokoládémarcipánokat tett alulról körben a tortán.  A megrendeléssel 12órára 

végeztünk.  Mosogattunk reggeli után, majd a szokásos takarítás, rendrakás következett.  

Mirjánt megkerestük, hogy jelezzük végeztünk a munkával és tortát ettünk.  Zuhanyozás 

után elmentem futni.  Kifutottam Gramentin szélére a főútig és vissza.  Nagyon elfáradtam 

és lepihentem.  Este ismét ketten vacsoráztunk, hideg ételt, mert Mirjánnak nem volt ideje 

főzni, mert Péterhez ment a kórházba.  Vacsora után interneteztünk, majd mentünk aludni.  

 



                
    
 

                                  Augusztus 23. (31. nap) 

5. 30-kor keltünk, felöltöztem, megmosakodtam és indultunk dolgozni.  Szilvás süteménnyel 

kezdtem, majd linzert nyújtottam és almát pucoltam.  Reggeliztünk, ami különféle halakból 

állt szalámi és felvágott helyett a mai nap.  Reggeli után befejeztem az almapucolást, a 

mosogatni valót elmosogattam Zolival és a nugát karikákra tettünk mogyorót.  Majd Reuter 

tortára tettük fel a díszítő leveleket és makkokat.  Majd ezeket a hűtőbe pakoltuk és 

elkezdtünk takarítani, felmosni.  Munka után lezuhanyoztam, zenét hallgattam és skypoltam 

édesanyámékkal.  Vacsoráig filmet néztünk, majd vacsora után elaludtunk 



                
    
 

                                Augusztus 24. (32. nap) 

11-ig aludtam, munkaruhánkat összeszedtem és beraktam a mosógépbe.  Zoli elment 

mosóporért és elindította a mosást.  Ez után Reggeliztünk délben és filmeket válogattunk, 

hogy mit nézzünk.  A délután pihenéssel, filmnézéssel majd keresztanyámékkal való 

skypolással telt el.  Korán vacsoráztunk közösen a többiekkel.  Vacsora után hamar 

lefeküdtünk, mert másnap korán kellett kelnünk



                
    
 

                           Augusztus 25. (33. nap) 

Hétfőn reggel fél8-kor keltünk.  Fényképezni akartam menni arra amerre futni jártam.  Az 

erdő felé futva fényképeztem a tájat, az erdőt, majd az erdőben készítettem képeket.  

Visszafelé futottam, hogy meglegyen a heti testmozgás.  Otthon lezuhanyoztam, átöltöztem 

és reggelizni mentünk.  Reggeli után takarítottunk, összepakoltunk a szobánkban, majd 

kimentünk a levegőre focizni, lovakat megnézni.  Délutánig kint voltunk a gyerekekkel, majd 

filmet néztünk vacsoráig.  Vacsora után elmentünk aludni.           

 



                
    

       

  



                
    
 

                               Augusztus 26. (34. nap) 

Reggel felkeltem 5. 20-kor, mosakodás után elindultunk dolgozni.  Ma a pékségben kezdtem 

Jessikával.  Magvas kenyereket és kifliket készítettünk.  Ennyi volt a termelés mára.  Ezekből 

néhány lemezzel csomagolni kellett, majd a regálra tenni.  A többi a fagyasztóba került.  

Később Mirján reggelizni hívott.  Evés után mosogatni kezdtünk Zolival, majd tortát 

díszítettünk reszelt tejcsokoládéval és fehér csokival.  14 órakor végeztünk, letöröltük az 

asztalokat és szóltunk Mirjánnak, hogy mára végeztünk.  Lezuhanyoztam, lefeküdtem 

pihenni, zenét hallgatni.  Később naplót írtam, interneteztem, vacsoráztunk majd aludni 

mentünk.  

 



                
    
 

                            Augusztus 27. (35. nap) 

Reggel felkeltem, Zolit keltettem és elindultunk dolgozni.  Ma Dzsesszika megkért, hogy a 

cukrászdába menjek dolgozni.  Almát hámoztam, amíg Zoli a szilvás süteményt csinálta.  

Utána linzerlapokat nyújtottam, addig Zoli a meghámozott almából almatölteléket készített.  

11-kor reggeliztünk, majd a csokoládé temperálóból áthordtuk a készáru kezelőbe a 

lecsokizott fasüteményeket, hogy Mirján becsomagolhassa és eladhassa őket.  Később 

linzerkarika lapokat étcsokoládéval kentünk meg.  Amikor végeztünk elkezdtünk mosogatni, 

takarítani, asztalokat lemosni, felmosni.  Munka után elmentem futni egy negyed órára.  

Majd visszaérve lezuhanyoztam, interneteztem, zenét hallgattam és megtudtam Tanár úrtól, 

hogy én olvasok fel a német-magyar zárónapon.  Este megkaptam a felolvasandó szöveget.  

Vacsoráztunk és mentünk aludni.  

 



                
    
 

                            Augusztus 28. (36. nap) 

Csütörtökön reggel 5. 30-lkor keltünk, felöltöztem és megindultunk dolgozni.  Ma mind a 

ketten a cukrászdában voltunk.  Én a napi termelést végeztem, amíg Zolinak megtanították 

az otthon, az iskolában bemutatandó sütemény elkészítését.  Elsőként az almás sütemény 

elkészítését mutatták meg, majd később a csokoládés körte-torta készítését, amit már én is 

meg tudtam nézni és elsajátítani a készítését.  Reggeliztünk, utána mosogattunk.  Eközben 

megérkezett Péter, mindenki meglepetésére.  Beköszönt hozzánk és elment lepihenni.  

Másfél órára rá már munkaruhájába jött vissza és beállt fasüteményt készíteni.  Péter, 

amikor elkészült a fasütemény felvágta mi pedig eltávolítottuk róla az alumínium fóliát és 

fagyasztóba tettük egy kis időre.  Majd ezeket a temperálóba vittük.  Munka végeztével 

összetakarítottunk és ettünk egy szelet tortát.  Munka után zuhanyoztam, lefeküdtem 

pihenni.  Késő délután skypoltam keresztanyámmal.  Aki felkészített a német szöveg helyes 

felolvasására.  Vacsora után fáradtan ágynak dőltünk.  

 



                
    
 

 



                
    
                              Augusztus 29. (37. nap) 

Elérkezett az utolsó munkanapunk, 5. 40-kor keltünk.  Elindultunk dolgozni a cukrászdába.  

Ma itt nem volt nagy termelés, ezért elkészítettünk egy pár tortát és a napi szilvás 

süteményt.  Mire végeztünk hívtak reggelizni.  Péterrel reggeliztünk, aki közben elmondta 

betegségét, a szívével volt baj.  Reggeli után mivel nem volt termelés nagytakarításba 

kezdtünk.  Ez azt jelentette, hogy minden edényt felpakoltunk az asztalra és bő vízzel, 

alaposan átmostunk, majd az asztalokat és szekrényeket is fertőtlenítettük.  Az egész üzemet 

alaposan felmostuk, edényeket visszapakoltuk a helyükre.  Jeleztük a munka végeztét 

Péternek és hazamentünk ruhát mosni hazaindulás előtt utoljára.  Utána nekiálltam a német 

szöveg gyakorlásának.  Később lezuhanyoztam és elmentünk vacsorázni.  Vacsora közben 

megbeszéltük Péterrel, hogy másnap reggel 9-re vigyen ki az állomásra. , majd aludni 

tértünk.  

 



                
    
 

                            Augusztus 30. (38. nap) 

Reggel 6-kor keltünk, összepakoltuk ruháinkat, bepakoltunk a bőröndjeinkbe.  Majd 

szobánkban felporszívóztam, összepakoltunk.  Elmentünk reggelizni, gyümölcslével 

koccintottunk Zoli születésnapja alkalmából.  Bementünk a cukrászüzembe és elköszöntünk 

munkatársainktól.  Visszafelé Péter ajándékkal lepett meg minket, egy bibliával és egy 

fasüteménnyel.  Várnunk kellett, mert Péternek közbejött valami, ezért csak 10 órára értünk 

a vonatállomásra.  Az állomáson még egy órát kellett várnunk a vonatra.  12. 20-ra értünk 

oda a többiek szálláshelyére, ott már senki nem volt, mert már elindult mindenki a 

rendezvényre.  A recepción találkoztunk a többiekkel, náluk letettük a csomagjainkat, 

átöltöztünk és elindultunk a rendezvényre.  A rendezvény már javában tartott, a késés miatt 

lemaradtam a felolvasásról.  Tanár úrnak segítettünk lángost készíteni, majd pár óra múlva 

visszamentünk a szállásra átöltözni.  Visszamentünk, néptáncot tanítottak nekünk és a 

németeknek.  22 órakor visszatértünk a szobákba, ahol beszélgettünk a többiekkel.  Éjfélkor 

a saját szobámba mentem, de aludni nem tudtam, ezért reggelig beszélgettünk a 

szobatársammal.  



                
    
 

 

                              Augusztus 31. (39. nap) 

Hajnal 4-kor indultunk Rostochból álmosan, fáradtan.  Csehországon és Szlovákián keresztül 

tartott az út, ami hosszú volt és fárasztó.  Alig vártuk, hogy megérkezzünk Magyarországra.  

Itthon először egy benzinkúton álltunk meg, majd még néhány helyen. Este 22. 30-ra 

érkeztünk meg Nagykőrösre.  Itt mindenkit vártak már a szülei.  Elköszöntünk egymástól és 

mindenki haza indult.  


