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1. nap 

2014.07.12. én Este 8 órakor indultuk a Nagykőrösi Toldi iskolából. 

00:00kor léptük át a Magyar határon, és megérkeztünk Szlovákiába. Volt pár megálló ahol 

egy kicsit nyújtózhattunk de utána indultunk is tovább. Hosszú utazás után megérkeztünk 

Csehországba, ott nagyon rossz állapotú úton haladtunk végig. Miután átértünk 

Németországba, kis idő után olyan 6:30körül megálltunk Szász-Svájcban a Bástyánál, és ott 

kb. 2órát sétáltunk, nézelődtünk és fotóztunk. Majd miután megnéztünk mindent és az 

egészet körbe jártuk elindultunk tovább és pár óra utazás után megérkeztünk Sanitz-ba ahol 

a szállásunk volt. Nagy szeretettel várt minket Edda Henze és a családja! Aztán Edda 

elhelyezett mindenkit a szállásán, egy kis beszélgetés után mindenki kipakolt és utána szabad 

foglalkozás volt. Megírtuk a munka naplókat és mindenki lezuhanyozott és neki álltunk 

meccset nézni. Miután vége lett olyan 23:00óra körül mindenki elvonult aludni. 

 

  



3 
 

2. nap 

Reggel fél 7órakkor keltünk nagy nehezen felöltöztünk és 7:30 kor reggeliztünk. 8:00 kor 

indultunk Mecklenburg tartomány nyugati felébe, Ludwigslustba, ahol megnéztük a 

Berufsschulét (középiskola). Ott meg mutatták, hogy milyen képzések vannak. Így megtudtuk, 

hogy pék, hentes, gazdasszony, képzések is vannak az iskolában. Meggyőződhettünk arról, 

hogy milyen fejlett iskolában tanulhatnak a német diákok. Az iskola meglátogatása után 

indultunk a Graboweri habcsók gyár bemutatótermébe. A bemutatóteremben meghallgattuk 

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. Ki próbálhattuk, hogy 

milyen is lehetett régen a habcsók, gyártás az általunk elkészített habcsókokat el is hozhattuk, 

kaptunk a rövid képzésről egy oklevelet is. Majd miután végeztünk tettünk egy kis túrát a 

városban, ahol megnéztük a nevezetességeket is. Ludwigslusti Sanddorn Storchennest, a 

homoktövis feldolgozó üzembe. Ott megtudtuk, hogy 100 hektáron termesztenek 

homoktövist és azt is megtudtuk, hogyan szüretelik a gyümölcsöt. Meg mutatták milyen 

termékeket gyártanak belőle. Voltak lekvárok, cukorkák, szeszes italok, ivólevek, mustárok. 

Onnan mentünk Schwerinbe, a tartomány fővárosába, ahol megnéztük a parlamentet, mely 

egy kastélyban kapott helyet. Ezek után elindultunk a szálláshoz, de út közben meg álltunk 

egy bevásárló központba vásárolni és is indultunk is tovább. Miután megérkeztünk a 

szálláshoz megvacsoráztunk, majd megírtuk a munkanaplót, melyet a tanárnő és a tanár úr 

leellenőrzött. 11 óra körül lefeküdtünk aludni. 
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3. nap 

Reggel 7:00kor felkeltünk gyorsan elkészültünk és már mentünk is 7:30kor reggelizni. Miután 

megreggeliztünk volt egy kis pihenő, a pihenő után viszont mentünk német órára. A német 

óra befejeztével indultunk ebédelni egy közeli óvoda menzájára, ahol spenót, burgonyapüré, 

tojás és desszertnek egy kis joghurt volt. Miután az ebéddel végeztünk indultunk Rostockba a 

Junge pékségbe, ahol nagy vendég szeretettel fogadtak minket. Felvezetett minket egy 

megbeszélő helységbe és ott Daniella König elmondta az összes tudni valót és a pékség 

történetét. És mielőtt bementünk az üzembe az előtt védő öltözetet kapott mindenki (piros 

sapka, köpeny), a piros sapka azért volt szükséges hogy meglehessen különböztetni az ottani 

dolgozókat mivel az ottaniakon fehér sapka volt. Daniella azt is elmondta nekünk, hogy kb. 

100 tanulót képeznek, 170pékség van és 2100dolgozó van. 2 főnök van: Alex Jange az örökös 

és Monika Srergler pénzügyi igazgató. Felvettük az öltözéket és mentünk az üzembe. Az 

üzemben először a raktárakat néztük meg utána a tésztakészítő helységeket, dagasztó 

gépeket, kelesztőket, kemence sorokat és a gyártás folyamatát. Ezek után visszamentünk az 

irodába ahol finom szendvicsek, sütemények és friss kávé várt minket. Majd indultunk vissza 

a szálláshoz, haza felé menet megálltunk egy kollégiumnál azért, hogy akik Rostockba fognak 

dolgozni azok megnézhessék a szállásukat. Miután megnézték elindultunk haza és elkezdtük 

megírni a munka naplót és a házit. Miután befejeztük elmentünk fürödni és azután aludtunk 

is. 

 

4. nap 

Reggel 7:00kor felkeltünk majd 8:30 kor meg kaptuk a reggelit majd egy 1óra múlva mentünk 

német órára. Meg ismerkedhettünk Edda fiával Larst. A német órának 11kor vége lett. 

11:30kor indultunk ebédelni, az ebéd hal és rizs volt. 12:15kor indultunk Grammentibe 
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.Ahogy oda értünk itt is szeretettel vártak minket és a pékség vezetője meghívott minket egy 

gombóc fagyira. Miután elnyaltuk a fagyit a főnök gyerekei megmutatták nekünk a vendéglő 

részt ami kívülről egy malmot ábrázolt. Miután szétnéztünk elköszöntünk és tovább indultunk 

az 1000 éves tölgyesbe. Ahol tettünk egy sétát és körbe mentünk az egész tölgyesen. Ott 

megtudtuk h 7db 1000éves fa van, azaz 7db apáca a történet szerint, tovább sétáltunk és 

áthaladtunk egy fa hídon, ami alatt vaddisznókat kellett volna látnunk de sajnos elvoltak 

bújva és nem láthattuk őket. Áthaladás után volt egy tisztás ahol dánszarvasok feküdtek. 

Miután végig értünk a tölgyesen elindultunk a buszhoz és haza indultunk. Mikor haza értünk 

Larsot felköszöntöttük mivel születésnapja volt. A köszöntés után elmentünk vacsorázni és 

vacsora után megírtuk a munka naplót és lefürödtünk és aludtunk. 

 

5. nap 

Reggel 7:10 kor felkeltem és utána 7:25 kor elindultunk reggelizni. Majd fél 9 kor felmentünk 

a német órára.10:30 kor jött értünk a busz és mentünk Rostockba egy szakképző iskolába 

meg főzni az ebédünket. Német diákokkal együtt főztük levest és, és sütöttünk lángost. 

Gombás krémlevest főztünk és krumplis lángost sütöttünk, és desszertnek csináltunk 

joghurtot. Szép terítéssel vártak minket, kitettük a kész ételeket és elkezdtünk ebédelni 
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mindenkinek ízlett minden és az ebéd után segítettünk elmosogatni és elpakolni. Ezután 

tovább mentünk szintén Rostockba. 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 egy múzeumban ahol sok különleges állatot 

láttunk, de a legérdekesebb egy jeges medve volt amit Csörcsilnek hívtak. Miután onnan 

kijöttünk bementünk egy egyetemre és körül néztünk aztán ki mentünk és meg nézhettük az 

élet örömei kutat. Majd bementünk a Maria kirche templomba ott meséltek nekünk egy 800 

éves óráról, ami az egyetlen olyan a világon, ami az eredeti alkatrészekkel működik. Az órát 

napi 2szer húzzák fel. Onnan elindultunk Matthias Grenzerhez. Ő nagy szeretettel várt minket 

és sörrel kínált minket. Körbe mentünk a pékségen. Miután körbe néztünk ki mentünk 

azokkal a diákokkal, akik nem ott fognak dolgozni. Kik ott fognak dolgozni azok bent 

maradtak beszélni Matthiassal a részletekről. Miután kijöttek elindultunk haza, de meg 

álltunk vásárolni. Miután haza értünk vacsoráztunk. Vacsora után meg írtam a munka naplót 

és körül belül éjfél fele lefeküdtünk aludni. 

 

6. nap 

Reggel 7 órakor keltük majd fél 8kor felmentünk reggelizni és fél 9 kor mentünk német órára. 

Utána 11órakkor elindultunk Grimmenbe a Kühl pékségbe. Délre oda is értünk, szeretettel 

vártak minket. Kaptunk ebédet majd ebéd után körbe vezettek az üzemben. Naponta 800000 

zsemlét gyártanak és kb. 600 eper tortát. A cukrász üzemben 18fok van és van egy fagyasztó 

helység ahol -18fok volt ott fagyasztották a termékeket. Majd miután körbe vezettek minket 

alá írták a szerződéseket azok akik majd ott fognak dolgozni. Ezután elindultunk a Rügen 

szigetre egy kikötőhöz. kb. egy órát voltunk a kikötőnél és utána tovább mentünk a pékségbe, 

a pékségnél kaptunk inni valót és egy kicsit leültünk pihenni. A majd ott dolgozó fiúk ott 
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maradtak megbeszélni a részleteket meg a munkát, és mi addig a tanárnővel elmentünk egy 

kis város nézésre meg vásárolgatni. Miután visszamentünk nem sokra rá indultunk haza. 

Olyan 18:15 körül haza értünk meg írtuk a leckét és a munka naplót. Mikor ezekkel végeztünk 

át mentünk vacsorázni. Miután meg vacsoráztunk vissza jöttünk meg fürödtünk és nem 

sokkal később lefeküdtünk. 

7. nap 

7órakkor felkeltünk majd 7:30kor reggeliztünk majd német órára mentünk. Miután vége lett 

az órának páran bementek Rostockba vásárolni, páran meg otthon maradtak . Akik otthon 

maradtak azok össze szedték a fürdős dolgokat és az a pár ember aki otthon maradt az 

lesétalt a tóhoz, szerencsére csak 3km-re volt. Út közben rengeteget beszélgettünk. Végül 

kiértünk a tóhoz lepakoltunk, bele lógattuk a lábunkat a vízbe és néhány ember már szaladt is 

a vízbe. Nem sokkal később megérkeztek a busszal azok az emberek is akik Rostockba voltak 

vásárolni. Mikor már ők is lepakoltak, csatlakoztak hozzánk és bele jöttek a tóba. Nagyon jól 

éreztük magunkat mindenki labdázott, úszott és napozott. 20:00körül mindenki kijött a 

vízből, összepakoltunk és vissza indultunk a szálláshoz. Mikor vissza értünk a szálláshoz nagy 

fáradtan megírtuk a munka naplót és a házit és utána letusoltunk és lefeküdtünk aludni.  

Nagyon fárasztó nap volt, de közben egy felejthetetlen nap volt! 

8. nap 

Reggel 5:20 kor kelünk majd reggeli után 6:00kor elindultunk Berlinbe. Az út nagyon hosszú 

volt. Olyan 10:00 körül fel értünk a Reickstag parlamentbe. A parlamentben egy komoly 

ellenőrzésen vettünk rész majd meg tekinthettük milyen szép is a Német parlament belülről. 

A parlamentbe bementünk a tárgyaló terembe ott tartottak nekünk egy kis beszámolót a 

parlament dolgozóiról és az épületről. 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 ott nagyon szép kilátás volt Berlinre majd 

miután körbe vezettek minket lementünk a parlament előtti parkba. Ott egy emlékmű volt a 

koncentrációs tábor halottairól. Majd elindultunk a buszhoz, a busznál ettünk pár falatot 

aztán körbe néztünk még egy kicsit a fővárosba. Útközben sok mindent láttunk köztük egy 2. 

világháborús orosz emlékműt is. Majd tettünk egy kis városnéző túrát és utána át mentünk 

Kelet-Berlinbe és meg néztük a Berlini fal egy részét. Utána elindultunk haza, ami szintén 

hosszú utazás volt, de haza értünk olyan 17:00 körül. Majd egy fél órával később meg kaptuk 

a vacsorát és meg írtuk a munka naplót majd később meg fürödtünk és lefeküdtem aludni. 
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9. nap 

Reggel 7óra körül keltünk felmentünk reggelizni majd írtunk egy német tesztet. Elég nehéz 

teszt volt, 90mondatot kellett lefordítani magyarra. De végül túlestünk rajta. Miután 

megírtuk a tesztet elindultunk Rostockba, megnéztük a vonat állomást és a Rostockiaknak 

megcsináltattuk a bérleteket. Miután végeztünk elmentünk a Rostock kikötőbe ahol 

szerencsénkre épp bent volt 2 óceán járó. Óriásiak voltak. Átsétáltunk a kikötőn ahol még sok 

homokból ábrázolt képet láttunk. A kikötőtől elsétáltunk a tengerpartra. A parton sokat 

sétáltunk meg rengeteget fürödtünk. A hideg víz senkit nem állított meg . A fiúk akik bent 

voltak a vízbe egyszer csak kihoztak a vízből egy medúzát, és utána egyre többet találtak. 

Miután kifürödtük magunkat azután visszasétáltunk a buszhoz és haza indultunk. Mikor haza 

értünk megvacsoráztunk és bepakoltunk mindent a bőröndbe és ezután lefürödtünk és 

aludtunk. 
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10. nap 

Reggel fél 7 körül felkeltünk majd felmentünk reggelizni. Reggeli után mindenki össze pakolta 

a maradék cuccát, és kimentünk a buszhoz. Mielőtt felszálltunk a buszra elbúcsúztunk 

Eddától, Larztól és Heykó bácsitól. Elindultunk, először is a Rostockiakat tettük ki a 

szállásuknál elbúcsúztunk tőlük. A következő megálló Ribnitz-Dangarten volt ahol mi szálltunk 

ki, elköszöntünk mindenkitől. Miután leszálltunk elsétálunk a pékséghez és egy kicsit 

megszeppenve álltunk ott, ezután a pékség pultos hölgye behívott minket és szólt a 

főnökünknek (Thomas Müllernek) hogy megérkeztünk. Thomas szeretettel fogadott minket 

és felkísért minket a szállásunkra ott lepakoltuk a cuccainkat és mentünk tovább, mert a 

főnök úr körbe vezetett minket épületben megmutatta nekünk a mosdót, fürdőt, mosógépet, 

konditermet és az irodáját is megmutatta h tudjuk h hol találjuk ha bármi probléma van. A 
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pékséget és a cukrászdát is megmutatta. Miután mindent megmutatott visszamentünk a 

szálláshoz és először is kipakoltunk, pakolás után mentünk is egy kis városnézésre. 

Vásárolgattunk és megnéztük a kikötőt. Miután vissza értünk ettünk és elkezdtünk 

készülődni, mert lassan mennünk kellett dolgozni. Nagy szeretettel fogadtak minket, a 

cukrász munkatársam és én álltunk is neki dolgozni. Kezdetnek epret szeleteltem és közben 

jöttek a pék munkatársak és bemutatkoztak. A szeletelés után neki álltam egy kocsi 

süteményhez amit cukormázzal kellett lekennem . 

 

11. nap 

 Mikor ezzel végeztem kaptunk egy kis szünetet amikor felmentünk és ettünk pár falatot és 

utána egy kicsit kifújtuk magunkat. Ezután visszamentünk dolgozni. A fánk sütő helységbe 

kezdtem szünet után, kikellett takarítani( felmosni, feltörölni). Mikor végeztem vele mandulás 

kiflit kellett csokiba mártogatni. És lassan eljött a munka vége. Feltakarítottunk a cukrászdába 

és utána oda jött az egyik pék munka társ és azt mondta hogy „Feeire Abend” magyarul 

munka vége! Elköszöntünk a munkatársaktól és felmentünk a szállásra. Letusoltunk és utána 

lefeküdtünk aludni. Kb. délután 4kor keltünk fel, elmentünk boltba bevásároltunk és vissza 

mentünk a szállásra enni és pihengetni. Utánna elmentünk kicsit kondizni, letusolzunk és 

utána mentünk öltözni mert már menni kell dolgozni . Lementünk dolgozni, kezdetnem 

cukormázosztam a sütiket, csokiba mártogattam a mandulás kiflit.Mosogattam, aztán 

mandulás kekszet kentem cukormázzal és mártogattam csokiba majd végül lekvárt nyomtam 

a közepébe. Majd ezután kosárka formából szedtem ki a süteményt. 
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12. nap 

Mikor ezzel is végeztem lekvárt melegítettem fel és 4 fajta süteményt kentem le. Amikor ezzel 

végeztem kaptunk kb. 20 perces szünetet . Felmentünk ettünk pihentünk és már mentünk is 

vissza dolgozni . Amikor vissza mentem szokásosan a fánkosnak a takarításával foglalkoztam . 

És a takarítás végeztével a pékségből hoztak át leveles tésztát és kevertem be krémport 

vízzel, és beletöltöttem a habzsákba és a tészta közepére töltöttem és ráraktam a tésztát a 

tetejére és rányomkodtam. Amint ezzel kész lettem elkezdtünk takarítani és utána mondták h 

munka vége van. Szokásosan felmentünk letusoltunk ettünk pár falatot és végül aludtunk 

egyet. Miután felkeltünk elmentünk biciklizni körülnéztünk és mikor vissza értünk a szálláshoz 

elmentünk vásárólni. Vásárlás után összeütöttünk egy kis spaghettit ettünk és utána 

készülődtünk a munkába. Elindultunk dolgozni, kezdetnek lekvárt melegítettem és lekentem 

a sütiket de miután lekentem, cukormázzal és csokival folyasztottam meg. És szokásosan 

mandulás kiflit mártottam csokiba. 

13. nap 

Aztán kekszeket kellett mázolnom, rózsaszín és fehér mázzal kellett kenni. Ezzel végeztem és 

kaptunk 25perc szünetet ettünk kifújtuk magunkat és vissza mentünk dolgozni. Ahogy vissza 

mentünk fagyasztott fánkokat kellett cukormázba és csokiba mártanom. Azután a fánkost 

takarítottam ki és mielött takarítani kezdtünk volna 4 tortát még feldíszítettünk. És aztán 

elkezdtünk takarítani. Takarítás után a pékek megkértek hogy menjek át segíteni mert sok 

volt a munkájuk. Miután ott is végeztünk végeztünk a munkával és mehettünk fel. A szokásos 

tusolás után lementem a boltba bevásároltam és utána össze ütöttem egy kis kukoricás rizst, 

és húst sütöttem mellé. Ebédelés után lepihentünk egy kicsit és este munka előtt felkelltünk, 

felöltöztünk, és leindultunk dolgozni. Mosogatással kezdtem, de miután végeztem vele a 

szokásos mázolást csináltam, és pistotát készítettünk utána. Piskóta után kis kuglófokat 

szedtem ki a formályából és csokoládéba mártogattam. 

14. nap 

Ezután lapos kekszeket mártottam csokiba és utána ugyan ilyen lapos kekszeket kentem meg 

mogyorókrémmel, és tettem rá a megdermedt csokis tetőt. Mind végeztével kaptunk 25 

perces szünetet, amiben egy kicsit felmentünk enni és utána lementünk a munkatársakkal 

beszélgetni. A szünet leteltével a fánk sütő helységet takarítottam, ezután frissden kent 

piskótákat szórtam meg gyümölcsökkel és utána a vanília tortát díszítettem sárga barackkal. 

És már csak a cukrászda takarítása maradt, a takarítás végeztével elköszöntünk a 

munkatársaktól mert munka vége volt. A munka végén letusoltunk és utána aludtunk egy jót. 
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Felkeltünk aztán ettünk és lazsáltunk mivel hétvége következett . Lementünk este sétálni a 

kikötőbe, utána visszamentünk a szállásra és tv-zgettünk és kipihentük a hét fáradalmait, 

letusoltunk és eztután olyan 23:00körül elmentünk aludni. 

15. nap 

Reggel 9óra körül keltünk. Reggeliztünk és egy kicsit kitakarítottunk a házba. Ezután 

elmentünk a kikötőhöz egy kis sétára. Miután vissza értünk filmeztünk, telefonoztunk és 

pihentünk. Szétnéztünk a városba, bicikliztünk. Biciklizés után neki álltunk egy kis lángost 

sütni. Este közösen csináltunk vacsorát, tükörtojást, és virslit. Megvacsoráztunk és azután 

elmentünk tusolni. Tusolás után tv-ztünk és aludtunk. 

16. nap 

 Olyan 12körül ébredtünk fel. Ettünk és elmentünk vásárolni. Vásárlás után sétálgattunk és 

utána elmentünk kondizni egy kicsit. Kondizás után letusoltunk és készülődtünk a munkába. 

Felöltöztünk és mentünk is dolgozni. Először is fagyasztott gyümölcsöket szórtam a piskótákra 

és utána tortát kentem meg krémmel és végül feldíszítettem. Ezután kuglófokat csináltam és 

csokiba mártogattam. Mosogattam és amint végeztem vele fagyasztott fánkokat kellet 

cukormázaznom és csokiba mártani. Kész tortákra kellett zselatint önteni (gyümölcs tortára). 

Rendet tettünk fagyasztóba. 

17. nap 

Ezután kaptunk egy 30perces szünetet, amiben ettünk pihentünk és még hamarabb vissza 

mentünk segíteni. A fánkost takarítottam ki aztán az üzletrészt és a cukrászdát söpörtem ki. 

Vanilliás tekercseket pakoltam tálcára és utána a fagyasztóba raktuk őket. Ezután már csak a 

cukrászda takarítása maradt. Neki álltunk a pék munka társakkal és nagyon hamar végeztünk, 

és mehettünk is fel mert munka vége volt. Munka után felmentünk letusoltunk és aludtunk. 

Este felkeltünk és vacsoráztunk utána mehettünk le munkába. Ahogy lementem sütemény 

szeleteléssel kezdtem, ami sok időbe telt mert rengeteg sütit kellett szeletelni. Ezután a 

péksüteményeket cukormázaztam. Kevertem be cukormázat mert már nagyon fogyóba volt. 
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18. nap 

Kuglófokat öntöttem le csokival és utána azt hagytam megdermedni. Kekszet kellett még 

mázolnom fehér és rózsaszín cukormázzal. Ezután kaptunk egy kis szünetet és lent 

maradtunk pihenni és beszélgetni. Ezután megcsináltam egy vanília tortát és mára vége volt a 

munkának. Már csak a takarítás volt hátra. Takarítás után szokásosan felmentünk letusoltunk 

és aludtunk. Estefelé keltünk fel, úgy hogy még boltba eltudjunk menni. A boltot is megjárva 

ettünk és készülődtünk a munkába. Lementünk dolgozni és a pékségből hoztak át leveles 

tésztát és kevertem be krémport vízzel, és beletöltöttem a habzsákba és a tészta közepére 

töltöttem és ráraktam a tésztát a tetejére és rányomkodta. 

19. nap 

Tejszínes mákos tortához csináltam krémet. És ezután kaptunk szünetet most felmentünk 

enni és pihenni. Szünet után a fánkos helyiséget takarítottam, és utána rengeteg piskótát 

kentem meg. A tejszínes mákos tortát is elkezdtem elkészíteni. De közben még a lapos 

kekszeket csokiba kellett mártogatni és a tetejére szórni egy kis színes cukorkát. És az alsó 

kekszeket meg mogyorókrémmel kellett megkenni. A munka vége is eljött a cukrászdában 

ezért kitakarítottam és mentem át a pékségbe segíteni. Ott is kitakarítottunk és mehettünk 

el. Felmentünk letusoltunk és aludtunk. Nagyon elaludtam ma mivel h egy kicsivel munka 

előtt ébredtem fel. De nem baj kipihentem legalább magam. Elindultunk a munkába és 

mosogattam egy darabig kb. 60 magas falú lemezt. Utána cukormázaztam. És ahogy ezzel 

készen lettem gyümölcsöket szórtam szét a piskótán. 

20. nap 

 Kaptunk egy 25perces szünetet, amiben ettünk és pihentünk. Miután visszamentünk 

mandulás kiflit sodortam és a tésztákat kentem tojássárgájával. Nem sok munkánk volt már 

így a vége fele, szóval szépen kényelmesen elkezdtünk takarítani és mikor végeztünk akkor 

mehettünk fel pihenni. Felmentünk letusoltunk és utána készülődtünk mivel mentünk 

Grimmenbe egy pék céges bulira. Vonatoztunk Rostockig ott mindenki találkozott és 

Grimmennek vettük az irányt. Oda értünk és kiültünk beszélgetni és hülyéskedni, utána szép 

lassan elindultunk gyalog a pékséghez. Odaértünk ettünk, voltak saláták, disznósült, virsli. Ott 

is jó hangulat volt nagyon. Táncoltunk és jókat mulatoztunk. Olyan hajnali 1 körül vissza 

indultunk a szálláshoz ahol megszálltunk arra az egy éjszakára. Lefürödtünk és aludtunk is. 
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21. nap 

Reggel 7-kor keltünk fel és elindultunk a vonathoz. Felszálltunk a vonatra és Rostockba 

átszálltunk egy másikra. Haza értünk és elmentünk tusolni, reggeliztünk és reggeli után 

elmentünk a városba nézelődni, vásárolni és sétáltunk egyet a kikötőnél is. Ahogy vissza 

értünk csináltam ebédet, Carbonarat. Nagyon finomra sikerült. Ebédeltünk és ebéd után 

ledeleltünk egy kicsit. Mikor felkeltünk elmentünk kondizni pár órára. Kondi után letusoltunk 

és lepihentünk, tv-ztünk, beszélgettünk és utána aludtunk. 

22. nap 

12kor keltünk, ettünk összepakoltunk, kicsit rendet raktunk. Utána elmentünk boltba 

bevásároltunk és visszamentünk a szállásra. Csináltunk kaját és utána szokásos módon 

mentünk kondizni. Kondizás után letusoltunk, és elmentünk egy esti sétára a kikötőhöz. 

Onnan vissza értünk ettünk, tv-ztünk és lustálkodtunk. Újra letusoltunk és már mentünk is 

aludni. 

23. nap 

Felkeltünk 10órakkor. Reggeliztünk és elmentünk boltba. Bolt után Összeütöttünk egy kis 

ebédet és 14körül ebédeltünk. Ebéd után kondiztunk egy kicsit letusoltunk és készülődtünk a 

munkába 22:45kor leindultunk. Mosogatással kezdtem mázoltam tortát díszítettem és 
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kekszeket csináltam. Tésztát nyújtottam cukorba és lemezre pakoltam. Olvcasztottam lekvárt 

és lekentem vele néhány terméket és utána még lecsöpögtettem cukormázzal és csokival. 

Ezután kis kuglófokat csináltam és csokiba mártottam. Majd süteményeket vágtam és közben 

még mosogattam is. 

24. nap 

Fánk sütő helységet takarítottam és utána tortát szeleteltem, és a szelet tortákat csoki 

tallérral díszítettem. Lemezre pakoltam és vitték el a boltba. Fagyasztott fánkokat pakoltunk 

lemezre és utána azokat porcukrozni, csokiba mártani és végül valamelyiket cukormázba 

kellett mártani és a tetejére színes cukorkát szórni. Ezek után kitakarítottuk a cukrászdát és a 

pékséget és utána mehettünk fel mert végeztünk a munkával. Munka után letusoltunk és 

aludtunk. Amikor felkeltünk elmentünk boltba vásároltunk és utána ettünk. Kondiztunk egy 

kicsit azután letusoltunk és öltöztünk mert lassan menni kellett dolgozni. 22:45kor 

lementünk. Süti szeleteléssel kezdtem utána fagyasztott gyümölcsöket szórtam fagyos 

tésztára és sütés előtti tésztára is. Cukormázosztam a sütiket. 

25. nap 

Kaptunk egy 25perces szünetet, felmentünk ettünk nyújtóztunk és pihentünk amennyit 

tudtunk. Vissza mentünk, mosogattam letakarítottam az asztalokat és utána nyújtottam 

tésztát amit kikellett szúrni egy virágformával. Ezután cukros tekercset és vannilliás tekercset 

pakoltam lemezekre. Lassan végeztünk is a munkával, ezért elkezdtünk takarítani és takarítás 

után átmentünk a pékségbe segíteni mert sok dolguk volt. Miután ott végeztünk munka vége 

volt ezért felmentünk, letusoltunk ettünk és aludtunk. Amikor felkeltünk elmentünk boltba 

kaját csináltunk . És mentünk kondizni, kondi után tusoltunk és felöltöztünk és mentünk 

munkába. Piskótákat kentünk, utána a cukor tekercset csokiba mártottam és némelyiket meg 

lekentem cukormázzal. 

26. nap 

Kuglófot szedtem ki a formályából és utána csokiba mártogattam. A vanilliás tekercset 

felolvasztott margarinnal kentem le és utána cukorba mártottam. Kaptunk egy 25perces 

szünetet amikor ettünk és pihentünk egy kicsit. Utána visszamentünk dolgozni és tortákat 

kentünk le és díszítettünk fel. Elkezdtük takarítani a cukrászdát és utána a pékséget is és 

végeztünk is a munkával. Munka után letusoltunk ettünk és készülődtünk, mert 12:35kor 

ment a vonatunk Rostockba. Felszálltunk a vonatra és oda értünk Rostockba tanár úr ott várt 
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minket és elmentünk vele a szállásukra. Onnan egy kis beszélgetés után elindultunk a Hanze 

Sail-re. Oda értünk felszáltunk a hajónkra és még vártunk egy kicsit mert dugóba keveredtek 

a Grimmeniek. Aztán elindultunk, sajnos nagyon esett az eső de annak ellenére nagyon 

élveztük. Étellel is vártak minket nagyon sok féle hal volt és nagyon finomakis voltak. 

Hajókázás után vissza mentünk a kikötőhöz és elköszöntünk mindenkitől és mentünk az 

eszbánhoz. Mentünk Rostocki szálláshoz, mert ma ott aludtunk. Még a szállás fel is 

körülnéztünk és vásároltunk, bementünk a szálláshoz beszélgettünk és letusoltunk és 

aludtunk is. 

 

27. nap 

Reggel 6 körül keltünk, hogy elérjük a vonatot. Nagyon siettünk a vonathoz, de mire 

megvettük a jegyeket addig el is ment. Így még kb. 2óra hosszát ott kellet várnunk. És amikor 

jött a vonat felszálltunk rá kb. 20perces utazás után haza értünk. A szálláshoz sétáltunk 

letusoltunk ettünk és lepihentünk. Felkeltünk kb 21:30kor akkor is letusoltunk ettünk 

felöltöztünk és mentünk dolgozni. A munkában a vanilliás tekercsel kezdtem, olvasztottam 

margarint és lekentem aztán cukorba mártottam. Kuglófokat csináltam és azt mártogattam 

csokiba majd utána cukor mázaztam. 
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28. nap 

Kentem a kekszeket rózsaszín és fehér mázzal . És ezután kaptunk egy 25perces szünetet. A 

szünetbe ettünk és pihentünk. Visszamentünk tortát kellett díszíteni és díszdobozba tenni. 

Utána a fahéjazott fánkokat lemezre tenni és valamelyiket porcukrozni és valamelyiket 

csokizni és végül némelyiket meg cukor mázazni és megszórni színes cukorkával. Lassan 

végeztünk a mai termeléssel ezért neki álltunk takarítani és utána szokásosan átmentünk 

segíteni a pékeknek. Ott is kitakarítottunk és mentünk, mert munka vége volt.Munka után 

felmentünk letusoltunk és lefeküdtünk aludni. Felkeltünk olyan délután 5órakor ettünk egy 

kicsit és annyira fáradtak voltunk, hogy visszaaludtunk. 

29. nap 

Felkeltünk reggel9kor reggeliztünk és elmentünk bevásárolni. Vásárlás után egy nagyon 

alapos takarítást csináltunk és utána neki álltunk főzni. Mikor készen lett az ebéd ebédeltünk 

utána tv-ztünk beszélgettünk és lustálkodtunk. Utána elmentünk egy pár órás kis kondizásra 

ami után letusoltunk és elmentünk egy esti sétára a kikötőhöz utána meg még kerültünk 

egyet a városba is. Ahogy vissza értünk megvacsoráztunk letusoltunk tv-zgettünk és utána 

lassan aludtunk. 

30. nap 

Reggel 10:00 kor keltünk fel. Reggeliztünk elmentünk vásárolni. Haza értünk összepakoltunk, 

kondiztunk és utána letusoltunk. Ezután eldöntöttük, hogy elmegyünk egy gyors étterembe 

és eszünk valamit, vettünk egy-egy dönert és elmentünk haza. Otthon szép nyugodtan 

megettük és utána letusoltunk és mentünk dolgozni. A munkába vanilliás tekercsel kezdtem 

amit lekentem olvasztott margarinnal és utána cukorba mártottam. Ezután a cukrozott 

tekercset kezdtem el, párat csokiba mártottam párat meg lekentem cukormázzal. 

Ezután a fagyasztott fánkokat csináltam, cukormázaztam, csokiztam és porcukroztam. 

31. nap 

Kaptunk egy 30perces szünetet, amikor ettünk és pihentünk, amikor visszamentünk, tortát 

díszítettem és díszdobozba tettem. Ezután sütiket szeleteltem és lemezre pakoltam. Nagyon 

hamar végeztünk szóval a cukrászba összetakarítottunk és átmentünk segíteni a termelésbe a 

pékekhez, miután kész lettünk összetakarítottunk és mentünk fel. Munka után letusoltunk és 

aludtunk. Felkeltünk letusoltunk ettünk és felöltöztünk, és mentünk is munkába. 
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Mosogatással kezdtem és cukormázolással folytattam, piskótákat kentünk a munkatársammal 

és utána a kész piskótákat megkentem cukormázzal és színes cukorkát szórtam rá, némelyikre 

meg folyattam csokit. 

32. nap 

Pudingos rudat kentem meg olvasztott lekvárral és cukormázat és csokit csöpögtettem rá. Kis 

kuglófokat szedtem ki a formából és utána csokiba mártogattam. Kaptunk egy 25perces 

szünetet amiben ettünk pihentünk és már mentünk is vissza dolgozni. Ahogy visszamentem 

lapos kekszet mártogattam csokiba és színes cukorkát szórtam a tetejére, és az aljának lapos 

kekszet kentem meg mogyorókrémmel. Minden szeletelt sütit tálcára pakoltunk és utána már 

csak takarítottunk. Takarítás után végeztünk is a munkával. Munka végeztével letusoltunk és 

aludtunk. Amikor felkeltünk elmentünk boltba ettünk kondiztunk és letusoltunk mert lassan 

menni kellett munkába. A munkában mosogatással kezdtem és utána a lapos kekszet 

megkentem rózsaszín és fehér cukormázzal az aljának valót meg le lekvároztam és 

összeillesztettem őket. Kuglófokat szedtem ki a formából és utána csokiba mártogattam őket.
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33. nap 

Piskótákat kentünk a munkatársammal és utána barackot szórtam rá és átadtuk a pékségbe 

hogy süssék meg. Fagyasztott gyümölcsöket szórtam a fagyott tésztákra, és utána vissza 

raktam a hűtőkamrába. A fagyasztott fánkokat kezdtem el csinálni, csokizni, porcukrozni és 

cukormázazni amiket még megszórtam színes cukorral. Kitakarítottam a fánk sütőhelységet 

meg a cukrászdát és végeztünk a munkával. Munka után letusoltunk és aludtunk. Mikor 

felkeltünk elmentünk boltba ettünk és mentünk kondizni és letusoltunk. Utánna felöltöztünk 

és mentünk dolgozni. Egy kocsi süteményt kentem le lekvárral és némelyiket cukormázaztam 

és csokival lecsöpögtettem. Utána a piskótákat folyasztottam le tejszínnel és csokival. 

34. nap 

Nagy kuglófot öntöttem le csokival és hagytam h megdermedjen rajta a csoki. Kekszeket 

mázaztam és lekvároztam. Utána kekszet mártottam csokiba és lecukroztam és mogyoró 

krémmel lekentem az alját. Kaptunk egy 25perces szünetet, amikor ettünk és pihentünk 

utána vissza mentünk dolgozni, a fánk sütőhelységet kitakarítottam néhány lemez piskótát 

még elkentünk és utána neki álltunk takarítani a cukrászdát. Munka után letusoltunk és 

aludtunk. Miután felkeltünk elmentünk boltba és ettünk, kondiztunk egy-két órát és utána 

letusoltunk és felöltöztünk. A munkába kekszeket kentem mázzal és lekvároztam az alját. 

Utána szintén kekszet mártottam csokiba és annak az alját meg mogyoró krémmel kentem. 

Kis kuglófokat mártottam csokiba és a kosárkaformából kiszedtem a sütiket. 

35. nap 

Zselatinoztam a tortákat és a sütiket utána kaptunk 25perc szünetet. Szünetbe ettünk és 

pihentünk. Vissza mentünk és piskótákat kentünk, aztán megszórtuk gyümölccsel és neki 

álltam a fánkost takarítani. Vanilliás tekercset pakoltam tálcákra meg cukrozott tekercsel. 

Kitakarítottunk és végeztünk is a munkával. Munka végén felmentünk letusoltunk és 

aludtunk. Mikor felkeltük ettünk tv-ztünk és utána visszaaludtunk. 

36. nap 

Felkeltünk 11kor és ettünk, elmentünk boltba csináltunk kaját és elmentünk kondizni pár 

órát. Kondi után letusoltunk elmentünk sétálni a kikötőhöz és a városba. Vissza mentünk a 

szállásra beszélgettünk, takarítottunk és tv-ztünk. Letusoltunk és aludtunk. 
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37. nap 

Felkeltünk 10órakkor reggeliztünk, elmentünk boltba. Kitakarítottunk, tv-ztünk pihentünk. 

Csináltunk kaját ebédeltünk elmentünk kondizni és utána letusoltunk, felöltöztünk és 

mentünk dolgozni. Nagyon sok munkánk volt, piskótákat kentünk, szórtuk gyümölcsel, 

tejszínnel és csokival folyasztottuk le. Cukormázat kentem a piskótára és megszórtam 

cukorral. Kuglófot szedtem a formájából és csokiba mártogattam. 

38. nap 

Kaptunk egy 25perces szünetet, ettünk pihentünk és mentünk is vissza. Fagyasztott vanillia 

tekercset és cukrozott tekercset pakoltam a tálcára. Mikor végeztünk kitakarítottunk és utána 

átmentünk a pékekhez segíteni. Barna kenyeret vágtam meg liszteztem utána ott is 

kitakarítottunk és mentünk is fel. Munka végén elmentünk tusolni és aludni. Mikor felkeltünk 

elmentünk boltba, bevásároltunk és utána főztünk egy kis spagettit. Ettünk kondiztunk és 

letusoltunk. Felöltöztünk és mentünk is dolgozni. Mosogattam, kekszet kentem és lekvárt 

nyomtam bele, csokiba mártogattam kuglófot. Piskótát öntöttem le tejszínnel és csokival. 

39. nap 

Kitakarítottam a fánk sütő helységet és a fagyasztó helyiséget. A süteményeket lekentem 

lekvárral némelyiket csokival és cukormázzal folyasztom le. A fagyasztott fánkokat is 

porcukroztam, csokiztam és cukormázaztam és azt még megszórtam színes cukorral. Kaptunk 

egy 25perces szünetet amikor ettünk és pihentünk. Miután visszamentünk takarítani 

kezdtünk és utána végeztünk. Munka után felmentünk letusoltunk és aludtunk. Felkeltünk 

elmentünk boltba ettünk tusoltunk és felöltöztünk. Lementünk dolgozni nem volt annyira sok 

munka, piskótákat kentünk és azt gyümölccsel megszórtuk, valamelyiket leöntöttük tejszínnel 

meg csokival. 

40. nap 

Kaptunk egy 25perces szünetet amikor ettünk és pihentünk . Mikor vissza mentünk 

fagyasztott fánkot csokiba mártottam meg cukormázba és a cukormázasnak a tetejére még 

szórtam színes cukrot. Kitakarítottam a fánkost és mosogattam. Csináltam 4 darab nagy 

vanilliás rudat. Utána elkezdtünk takarítani. Amikor végeztünk mehettünk is fel. Munka után 

letusoltunk és aludtunk. Mikor felkeltünk elmentünk boltba főztünk ettünk és lefürödtünk és 

utána mentünk dolgozni. Munkába mosogattam piskótát kentünk, és utána egy kocsi 
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süteményt lekentem lekvárral és valamelyiket csokiztam is meg cukormázoltam is. 

Kitakarítottam a fánkost. 

41. nap 

Kaptunk egy 25perces szünetet akkor ettünk és pihentünk, utána a fagyasztott fánkokat 

mártottam csokiba és cukormázba és némelyiket porcukroztam. A fagyasztott termékeket 

tálcára pakoltam és átvittem a pékeknek sütni. A kuglófokat is kiszedtem és csokiba 

mártottam. Csináltam egy nagyon szép tortát ami piskóta alap volt és krémporos töltelék volt 

amit barackkal díszítettem és arra zselatin ment. Ezután kitakarítottuk a cukrászdát és 

mentünk fel. Munka után szokásosan tusoltunk és aludtunk. Ahogy felkeltünk elmentünk 

boltba bevásároltunk és ettünk, kondiztunk egy kicsit, letusoltunk és utána felöltöztünk és 

mentünk dolgozni. Kuglófokat mártottam csokiba utána cukormázzal csöpögtettem le a többi 

sütit. 

42. nap 

Kekszeket még lekentem cukormázzal (rózsaszínnel, fehérrel) az aljába pedig nyomtam 

lekvárt. Utánna szintén kekszet csináltam csak azt csokiba mártottam és színes cukorkát 

szórtam rá, az alját pedig mogyoró krémmel kentem meg. Kaptunk egy 30perces szünetet 

amikor ettünk pihentünk és már mentünk is vissza. Kitakarítottam a fánk sütőhelységet. 

Kitakarítottuk a cukrászdát és végeztünk. Munka végén felmentünk ettünk tusoltunk és utána 

gyorsan készülődtünk mivel 12:35kor ment a vonatunk Rostockba, mert mentünk vásárolni. A 

vonaton találkoztunk a Krisztiánnal és a Mátéval. Oda értünk Rostockba elmentünk a tanár 

úrhoz a szállására beköszöntünk neki és tovább mentünk a városba. Körülnéztünk bementünk 

pár üzletbe vásároltunk és indultunk haza, de egy kicsit eltévedtünk mert rossz villamosra 

szálltunk. De felhívtuk tanár urat és megoldódott a probléma. Mentünk a vonathoz. És kb. 

21:45re értünk haza. Letusoltunk és már aludtunk is. 
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43. nap 

Tegnap nagyon bealudtam. Reggel 9kor keltünk reggeliztünk. Kicsit csavarogtunk a városba 

meg a kikötő felé. Mikor vissza értünk a szállásra utána elmentünk boltba, bevásároltunk. 

Pihentünk egy kicsit és utána elmentünk kondizni pár órát, letusoltunk és utána 

kitakarítottuk a házat. Csináltunk vacsorát, vacsoráztunk tv-ztünk és utána aludtunk. 

44. nap 

 Reggel 10kor keltünk, reggeliztünk letusoltunk. Elmentünk boltba takarítottunk főztünk. 

Ebédeltünk és utána elmentünk sétálni a városba és utána meg kondizni. Kondi után 

tusoltunk felöltöztünk és mentünk dolgozni. Mosogattam és a szokásosat csináltam, sütit 

szeleteltem, cukormázaztam, csokit csöpögtettem és a kuglófokat csokiba csöpögtettem. 

Kentem a kekszeket cukormázzal és az alját lekvárral töltöttem.  Kitakarítottam a fánkost. 

45. nap 

Kaptunk 30perc szünetet, amikor ettünk és pihentünk utána vissza mentünk és zselatinoztam 

a sütiket és tortákat. A fagyasztott fánkokat mártogattam csokiba és cukormázba a 

cukormázasra még színes cukorkát is szórtam. Csináltunk márványos kekszet is és azokat 

kellett számolnom és pakolnom. Aztán kitakarítottuk a cukrászdát és végeztünk a munkával. 

Munka után letusoltunk és utána aludtunk. Amikor felkeltünk ettünk elmentünk boltba és 

egy kicsit kondiztunk aztán letusoltunk és felöltöztünk és mentünk dolgozni. A munkába 

ugyan azt csináltuk piskótát kentem és azt gyümölccsel megszórtam és vittem kisütni sok 

kocsi sütit vágtunk fel és díszdobozba tettük. 

46. nap 

Kaptunk 25perc szünetet amikor ettünk pihentünk és mentünk vissza. Kekszeket 

mártogattam csokiba meg kentem mázzal, piskótára folyasztottam tejszínt és csokit. Nagy 

kuglófot folyasztottam le csokival, és utána mosogattam és kitakarítottam a fánkost meg a 

cukrászdát is . Aztán végeztünk a munkával. Munka után szokásosan letusoltunk ettünk és 

aludtunk. Ahogy felkeltünk elmentünk boltba ettünk kitakarítottunk pihengettünk és 

letusoltunk. Eztután felöltöztünk és mentünk dolgozni. Ma csinálnunk kellett egy nagy tortát 

a főnök lányának a születésnapjára. Egy két emeletes csokoládé töltelékű torta volt, aminek a 

külsejét tejszínhabbal kentünk ki, kidíszítettük habbal és ezüstözött ehető gyöngyökkel. 
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47. nap 

kaptunk egy 25perces szünetet amikor ettünk és pihentünk. Mikor vissza mentünk folytattam 

a torta díszítését mert még élő virágok is kerültek rá, a virág szárát alufoliával kellet lefedni, 

mikorkész lett a torta hűtőbe tettük és elkezdtünk takarítani.Takarítás után felmentünk 

letusoltunk ettünk és készülődtünk mivel 12:35kor ment a vonatunk Rostockba mert 

Ádámmal mentünk vásárólni. Először is elmentünk tanár úrhoz beköszönni meg nálla volt az 

új telefonom aztán elindultunk tanár úrral együtt a városba vásárólni. Pár üzletbe bementünk 

de utána elváltunk tanár úrtól és tovább mentünk az üzletekbe. Miután körülnéztünk ettünk 

egyet és mentünk a vonatunkhoz. Olyan 19:00órára haza értünk letusoltunk ettünk 

fe3löltöztünk és mentünk dolgozni.Nem volt sok dolgunk kuglófokat csináltunk és azt csokiba 

mártogattuk rengeteget szeleteltünk és díszdobozba tettük. Kekszeket mártottam csokiba 

annak tetejét cukroztam. 

 

48. nap 

 Kaptunk egy 25perces szünetetamikor ettünk pihentünk és utána mentünk vissza dolgozni. 

Mosogattam, kitakarítottam a fánkost és utána a sütiket kentem le lekvárral. Lassan 

végeztünk is és már csak a takarítás van. Végeztünk a takarítással és mehettünk is. Munka 

végén letusoltunk ettünk és aludtunk. Felkeltünk ettünk elmentünk boltba és utána 

kondiztunk egy kicsit és tusoltunk. Utánna felöltöztünk és mentünk dolgozni. Sütiket 

szeleteltem és tortát díszyítettem, kitakarítottam a fánkost és a hűtőkamrát. Kis kuglófokat 

mártogattam csokiba. 
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49. nap  

Tortát díszítettem és utána csak takarítgattam. Jött a főnök 5:15körül hogy végeztünk és 

mehetünk készülődni. Mentünk tusolni készülődni és összepakolni a cuccainkat.  Aztán jött a 

főnök hogy indulhatunk és segített levinni a cuccainkat. Olyan 10:00 órára oda értünk 

Rostockba, segítkeztünk előkészíteni mindent az eseményhez, megcsináltuk a zsemléket 

(levágtuk a tetejét és kiszedtük a belsejét), aztán lassan elkezdődött.1-2óra hosszáig tartott 

utána ettünk és jól szórakoztunk, lángost sütöttünk. Nem sokkal később vissza mentünk a 

terembe mert a prezentációkat is előadtuk. Aztán még egy kicsit ott voltunk és szórakoztunk 

aztán nem sokkal később én, Ádám, Máté, Viviés a Szandi elmentünk a Rostocki ideiglenes 

szálláshoz. Oda értünk letusoltunk beszélgettünk és elmentünk aludni.     
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50. nap 

Hajnalban keltünk fel olyan 3:45-kor elraktuk a maradék cuccainkat majd elindultunk le, kis 

várakozás után, amikor mindenki lejött fél5kor útra keltünk. Az út nagyon hosszú volt haza 

fele is 3óránként álltunk meg pihenni. Sokat aludtunk és beszélgettünk az úton, megbeszéltük 

hogy kivel mi történt és h ki hogy szórakozott, Csehországban elért minket egy kis vihar. 

Olyan fél7 fele léptük át a határt nagyon örültünk h végre Magyarországra értünk, Először 

Gabit raktuk ki Tábor falván aztán pedig tanár úr szállt le Kecskeméten majd az egyik sofőr. 

Amint kiraktuk őket egyenesen mentünk Kőrösre ahol már minden családtag izgatottan várt 

minket.Egy eszméletlen jó nyár volt rengeteg élményel teltünk meg, meg tapasztalattal. És 

nagyon szépen köszönjük Tanár úrnak ez a felejthetetlen nyarat!! 

 


