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Alberti Krisztina vagyok (2000.03.21) a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

tanulója. Pék szakon tanulok. 

 Ebben az iskolában hallottam az Erasmus+ programjáról. A programmal kapcsolatos összes 

információt Túri Tibor tanár úr által tudtam meg. Bemutatta nekünk az országot, ahová megyünk, 

majd a munkahelyeket, szállásainkat illetve a közös kirándulásokat.  

Mikor mondták hogy én is kijöhettek nem is gondolkoztam rajta, mert tudtam hogy ez nagyon nagy 

lehetőség a számomra. A programban 17 diák vett részt, velem együtt 2 gépész és 10 pék és  2 

cukrász illetve 3 élelmiszer technikus, és a minket kísérő tanáraink, akik segítettek bennünket, 

odafigyeltek és vigyáztak ránk. 

Az indulás napja 2017. július 24. este 20:00. Egy kisbusszal mentünk ki Németországba, a 

csomagjainkat a busz utánfutójára pakoltuk fel, a maradék felszerelés, étel, ital és egyéb útravalókat 

magunknál tartottuk buszon. 

A hosszú és fárasztó, ám de zökkenőmentes utazás után megérkeztünk Németországba, Sanitzba 

2017. július 25-én körülbelül 13:00 magasságában. 

 

Sanitzban foglaltuk el első szálláshelyünket, ahol Edda és Heiko Henze  vártak bennünket, akik 

folyamatos résztvevői iskolánk diákjainak elszállásolásában és tanításában. Kettejüknek és 

tanárainknak köszönhetően nevezetes helyekre jutottunk el. Az egész csapat együtt volt. Külön a fiúk, 

külön a lányok. A fiúk szállásán két darab háromágyas illetve egy darab ötágyas szoba volt. 



Vasárnap  délután besétáltunk Sanizba Eddával meg mutatta nekünk a temetőt,  templomot, és az 

iskolákat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hétfő reggel 7.30-kor bőséges reggelivel vártak minket , majd utána 8.30-tól elkezdődött a német óra 

, két csoportba voltunk osztva az egyik csoportot Edda tanította a másikat Edda fia Ronald ! Utána 

elindult egy menzára ebédelni, fura volt  az étel de meg lehetett  enni, utána elmentük Junge üzemét 

meg látogatni, ahogy nagyon aranyosan vártak minket végig vezettek a pékségben , és utána kaptunk 

kóstolókat!  Mikor a pékégben végeztünk elmentünk a gépész tanműhelybe ! Ahol 2 fiú fog dolgozni!

 

 

 

 

 



Kedden Grimmenbe mentünk ahol ebeddel vártak minket , nagyon tetszett a pékség !

 

 

 

 

 

Szerdán Rostockba jöttünk Mattihashoz ahol én fogok dolgozni.  

Utána a nagyon várt Aida hajó jött 4 órás vezetést kaptunk, a hajón ebédeltünk és nagyon ízlett és 

nagyon bőséges ételek voltak! 

 



A hajón nagyon jól éreztük magunkat!  

 

 

Szerdán 7 tanulót kitettünk a szállásnál meg a munka helynél!   

Csütörtök délelőtt meg köszöntük Eddáéknak a vendég láttást és mindenki elindult a szállásra !  

A hét további napja inkább pihenés volt és Rostock felfedezés!  

Hétfő hajnal 1.30-kor jött értünk Matthias , nagyon izgultunk az első munka napon , az első munka 

nap nagyon zökkenő mentesen ment ! Mi nagyon szerettünk itt dolgozni Mattihas mindenben segít 

nekünk ha nem értünk valamit , mondván nagyon segítőkész főnököt kaptunk!  

Sokszor segítünk cukrászkodni az is nagyon tetszik!   



Szombaton Turi tanár úrral elmentünk a Warnemündei strandra, nagyon jól éreztük magunkat , hát 

eleinte nagyon hideg volt a víz , de miután bele mentünk már ki se akartunk jönni!  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



A minden napjaink nagyon jól teltek.  

Nagyon szerettünk be járni dolgozni ,nagyon sok segítséget kaptunk !  

Sok mindent tanultunk a szakmával kapcsolatban , és nagyon sokat segítettünk cukrászkodni !  





 

 

 

 

  

Az utolsó napon részt vettünk a Hanse Sailen .  

Nagyon gyönyörű és élményekkel gazdag hajózás volt.  

 





 

Nagyon szépen köszönjük ezt a 7 hetet .  

Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk .  

 


