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2017.Október.21 Szombat 

 

Az iskolánál találkoztunk, mindenki izgatottan várta az utazást 8óra 

körül elindultunk majd megérkeztünk 12 körül. A szobafoglalás nem 

ment a legegyszerűbben, de végül elfoglaltuk az ideiglenes szobáinkat. 

Megebédeltünk, majd elindultunk a Belvedere kiállításra, mely 1030 

Bécs Prince Eugene Street 27.  Itt meg nézhettünk több kiállítást is, mint 

Gustav „Klimt csókja” érintésre. A kiállítás minden olyan művészeti 

műfajra összpontosít, amelyek akkoriban fontosak voltak. Ezek közé 

tartozik az arcképfestés és az álló szobor, amely elsősorban a császári 

ház ábrázolását szolgálta. Ezt követően vissza tértünk a szállásra meg 

vacsoráztunk és ismerkedtünk a szokatlan hellyel. 
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2017.Október 22 Vasárnap 

 

Reggel korán keltünk 6:45 kor majd összepakoltunk, mert szoba csere 

következett. Elindultunk az ebédünk felvétele után a szemétégetőhöz, 

melynek épületét különleges díszítés vonta be. Majd meg néztük 

Hundertwasser kiállítását. Amin egy érdekes szemléleti móddal 

találkoztunk s egy olyan világ elmélettel, mely szinte lehetetlen. Kis 

filmet is lehetett nézni róla, ami igen csak érdekes volt. Majd 

érintőlegesen el haladunk Bécs nevezetes helyei mellett. Ezt követően  

szabad foglalkozás volt, melyen el mondtuk merre megyünk s kik és 

körbe nézhettünk a városba. Majd találkoztunk a Rathaus-nál és 

visszatértünk együtt a szállásra s mindenki pihenhetett, hiszen holnap 

látogatunk el a munkahelyre, ahová illik kipihenten érkezni. 
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2017.Október 23 Hétfő 

 

Reggel korán keltünk, hiszen nem tudtuk pontosan mikor érkezik a 

közvetítő cég képviseletében a kapcsolattartó. Meg beszéltük a 

feltételeket, ki töltöttük az okmányokat, majd elkísért minket a 

munkahelyre. Nagyon kacskaringós út vezetett oda. Ezen a napon a 

kísérő Tanárnők is velünk tartottak. Meg ismerhettük a főnökünket, 

illetve a mentorunk, aki adja majd közvetlen a feladatokat nekünk. A 

mai napon még volt segítségünk, hiszen Takács Péter segítségünkre volt 

az egymással való kommunikációban. Kicsit gyorsan beszélnek, így 

néha nehéz meg érteni. Örültünk, hiszen van ott egy magyar dolgozó 

lány is. Majd szabadfoglalkozás keretében körbe néztünk a városba. 

Meg néztünk több helyet is, hogy később könnyebb legyen a 

tájékozódás. Majd haza jöttünk vacsoráztunk és lefeküdtünk aludni, 

mert reggel korán kell kelni. 

 

2017.Október 24 Kedd 

 

Ma volt az első munkanap reggel korán keltünk. Izgatottak voltunk, 

hiszen mégis egy meg mérettetés ez nekünk valamilyen szinten. Jó volt 

a hangulat s a dolgozók kedvesek voltak és segítőkészek. Egy kedves 

lányhoz osztottak be: Sarah, aki 19 éves s iskola mellett dolgozik itt. A 

komissiózott árut kellett ki válogatni, illetve az áru védelme miatt fóliát 

és papírt alkalmazunk a csomagolásnál. Minden csomagot mérünk, s az 

alapján adja ki a gép a címkét, melyen a súly is fel van tüntetve. Meg 

mutatták melyik áru fajtát milyen típusú dobozba kell csomagolni. Majd 

a szakaszos szállító szalagra helyeztük, ami továbbította a következő 

állomásra, ahol EU szabványú raklapra helyezték el az árut, a súlyát 

figyelembe véve. S utána egy fóliázó berendezés segítségével rögzítik az 
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áruféleségeket. Majd haza tértünk a szállásra, megvacsoráztunk és 

elmeséltük egymásnak az élményeinket. 

 

2017.Október 25 Szerda 

 

Ma volt a második napunk a munkába. Ma cseréltük az embereket 

valószínűleg főleg az ismerkedés miatt. Ma egy fiúnak segédkeztem, aki 

szintén nagyon segítőkész volt. Ma is hasonló feladatokat végeztünk, 

mint előző nap, de ma mi is összeválogathattuk a rendelés szerinti 

cikkeket, majd el kezdtük csomagolni és címkézni. A rendeléseket 

könnyű meg különböztetni, mert minden cikkhez egy papír van csatolva, 

mellyen a rendelés sorszáma található s a cikknek a kódja, így könnyen 

lehet azonosítani jó terméket, csomagolunk e. A szabályoknak 

megfelelően elhelyezni a szállító szalagra vagy a rollkocsira. Ott kellett 

segíteni, ahol munka volt. Szünetben beszélgettünk velük, persze akinek 

jobban megy a nyelv ő többet s segített a többieknek. Letelt a munkaidő 

így haza indultunk a szállásra, ahol meg vacsoráztunk. Ma nem kell 

olyan korán lefeküdni, hiszen holnap Nemzeti Ünnepnap van. 

 

2017.Október 26 Csütörtök 

 

A mai napon is korán keltünk, de ma nem kellett dolgozni, hiszen 

nemzeti ünnep volt. Kahlenberg-be voltunk kirándulni. Nagyon jó időnk 

volt.  Meg néztük a csodás kilátást, bár többünknek honvágya volt, 

hiszen a Budapesti kilátás is gyönyörű. Láttunk gyermekeknek 

kialakított akadály pályát. Délután szabadfoglalkozás volt, amikor ki 

néztünk a Rathaus-nál lévő térre, ahol tankok s hasonló katonai 

járműveket lehetett megtekinteni, nem maradtunk sokáig, hiszen 

nagyon nagy tömeg volt és nem szerettük volna el veszíteni egymást.  A 

tömegközlekedés néhol le volt zárva a nemzeti ünnep végett. Majd haza 

jöttünk a szállásra meg vacsoráztunk s lefeküdtünk aludni. 
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2017. Október 27 Péntek 

 

Újabb munkanapra keltünk. Dolgoztunk Vivi lebetegedett, így haza 

kellett jönnie. Nagyon jó hangulatban telt a munka, ma zenét 

hallgattunk munka közbe. Van, aki kommunikatívabb s van, aki 

csendesebb típus. Csomagoltunk, de ma ott ahol éppen volt munka. 

Segítettünk egymásnak s a munka végén beszélgettünk, hiszen maradt 

idő. Kaptunk csokit Herr. Koch-tól, kedves gesztus volt tőle. Majd letelt 

a munkaidő s haza indultunk. Szünetben beszélgettünk az ott 

dolgozókkal s meg tanítottuk nekik magyarul ezeket a szavakat: szia, 

szőnyeg, szünet. S szórakoztatás képpen el mondatuk velük egy két 

magyar nyelvtörőt. Majd haza érkeztünk s vacsora után pihentünk. 
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2017. Október 28. Szombat 

 

Ma kicsit későn keltünk és reggeli után elindultunk a zenetörténeti 

kiállításra, ahol sok érdekes sokszínű zenét állt módunkba 

meghallgatni. Visszatértünk a szállásra ebédelni, majd közös 

megbeszélés alapján elmentünk a Gasometerbe, ahol kaptunk egy órás 

szabadidőt. Ez a helység régen gáztartályokból állt, amit idővel 

kihasználatlanság miatt át alakítottak egy bevásárló központtá. Utána 

szabadfoglalkozás volt megbeszélés szerint, majd haza érkeztünk és 

activity –t játszottunk, nagyon érdekes és izgalmas volt. Természetesen 

a mi csapatunk nyert, melybe: Krisztián, Tímea, Dorottya, Vivien, 

Patrik s jó magam voltunk. S meg néztünk egy filmet Patrik és Vivi 

társaságában. Kicsit sok időbe tellett, hiszen az internet nem a legjobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.Október 29 Vasárnap 
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Felkeltünk majd gyorsan meg reggeliztünk. Idegen vezetés lett volna, 

de az időre való tekintettel sajnos le kellett mondani. Eszméletlen nagy 

szélvihar volt, melyhez társult a szakadó eső, mintha dézsából öntötték 

volna. Mivel lemondtuk a programot, így el kellett foglalni magunkat a 

szálláson. Patrik s Én pótoltunk, mert hoztunk füzeteket, hogy ne 

maradjunk le annyira az iskolai tananyagról. Utána beszélgettünk Bódy 

Ágnes Tanárnővel és Fehér Dalma Tanárnővel. Majd sok-sok 

várakozás után meg érkezett Kapitány Erika Tanárnő és Kiss Csaba 

Tanárúr. Zádori Tibor igazgató úr hozta őket el Bécsbe. Meg kérdezte, 

hogy vagyunk, meg mutattuk neki a helyiségeket, majd elköszöntünk a 

két Tanárnőtől s elindultak haza. Este csapatépítő programok voltam 

lent a „játszó szobába „.Itt volt velünk mind két Tanár is. Azt gondolom 

ez egy jó program.  

 

2017.Október 30 Hétfő 

 

Újabb hetet kezdtünk ma, így munkába mentünk reggel a megszokott 

időben. Előtte pedig a Tanárnőék keltettek minket, majd meg 

reggeliztünk a Tanárokkal együtt, ezután elindultunk. Reggel nem volt 

jó kedvem, de a munkahelyen ez meg változott, mindig olyan jó kedvűek 

ott az emberek. Ma Herr Koch megdicsért a munka végén, ami nagyon 

jól esett. Azt mondta Én dolgozok a legjobban s ajánlotta, hogy a 

későbbiekben szeretettel. Elmondott pár részletet is ezzel kapcsolatban: 

mennyi lenne a fizetés, hol lenne a szállásom. S még azt is mondta tudja, 

nem én vagyok a legjobb németes, de tetszik neki, hogy így is megértem 

a feladatokat s hogy ez idővel javulna. Majd haza jöttünk a szállásra s 

a Tanárnő s a Tanár Úr szintén összekovácsolta a csapatot. 
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2017 Október 31. Kedd 

 

Ma reggel a megszokás kedvéért dolgozni indultunk. Ma kicsit 

pörgősebb nap volt, mint az eddigiek. Több volt a megrendelt áru, ezért 

több munka volt vele. Vivi s Én ki tettünk magunkért, amíg mások 

könnyedén vették a feladatot. MA is jó hangulatban telt a munka, egyre 

több mindent tudunk meg a kollegákról, ma HerrKoch-nak nem volt 

sajnos nagyon jó kedve. Ma a Katának eldicsekedtem, hogy tegnap 

megdicsért a főnök úr. Majd elmondta, hogy a boltvezető is megdicsért 

valószínűleg ezért dicsért meg Herr Koch is. Elmondta, hogy az tetszik 

nekik, hogy amikor nincs munka én akkor is találok magamnak valami 

tenni valót s nem állok tétlenül. Természetesen ma is hamar eltelt a 

munkaidő, hiszen ha jól érzi magát az ember gyorsan telik az idő. Az 

első fotók is elkészültek a munkahelyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 November 1 Szerda 

 

A mai napon nincs munka, mert halottak napja van. Ma pótoltuk be a 

vasárnapi idegen vezetést. Annyi különbséggel, hogy a két kísérő 

tanárral indultunk utunkra. Első állomás az Operaház volt, melyet 

körbe sétáltunk majd a Szent Stefán templomba át sétáltunk, hiszen nem 
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volt rossz idő s távol sem volt, ahol gyújtottunk egy gyertyát halottjaink 

tiszteletére. Sokáig nem bírt egyikünk se bent maradni, mert szívet 

facsaró volt a benti hangulat. Ennek ellenére a templom gyönyörű szép 

volt, mely gótikus stílusban épült. Majd elindultunk a Természet 

Tudományi Múzeumba, az oda vezető út gyönyörű volt, illetve láttunk 

különböző szobrokat. Az egyik a Tanár Úr szerint Mária Teréziát 

ábrázolta.  Itt összefutottunk egy árussal, aki rózsákat kínált. Hiába 

mondta a Tanárnő, hogy ne vegyék el a fiúk elvették s így fizetni kellett 

érte, mert az a szabály, ha elveszed a virágot, akkor ki kell, fizetni s nem 

adhatod vissza. Mi csak nevettünk rajta, de a két lány Dorottya és 

Tímea örültek a virágnak. Meg érkeztünk a Természet Tudományi 

Múzeumba, ahol eszméletlenül jó élményekkel gazdagodtunk. Láttunk 

dinoszauruszt, mely mozog. Láttunk mamutot, nagyon sok kőzetet, s 

ősembert is.  Csodálatos élmény volt, csak ajánlani tudom bárkinek. 

Sokkal nagyobb tudástár nyílt meg előttünk, mint egy Magyarországi 

Természet Tudományi Múzeumba. Ezt követően pedig szabad 

foglalkozás volt. Vivi, Sanyi s Én visszajöttünk a szállásra pihenni egy 

kicsit. A többieknek vacsoráig kellett haza érni azzal a feltétellel, hogy 

a két kísérő tanár tudja, ki merre jár. Illetve többségében csapatostul 

menjünk, ne egymagunk. Meg vacsoráztunk, kicsit beszélgettünk, majd 

nyugovóra tértünk.  
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2017. November 2 Csütörtök 

 

A mai napon újra volt munka, aminek a tegnapi nap után reggel nem 

örültünk annyira, hiszen olyan érzésünk volt mintha hétvége lenne. Ma 

is nagyon segítőkészek voltak bent. Ma valahogy több volt az áru, mint 

másnap. Több volt a megrendelés. Sarah ma szótlan volt, de nem csak 

vele dolgoztam, hanem mással is, mert kérte Mehrad, hogy ma én 

segítsek neki. Katával beszéltünk a szünetbe s néha a kollegákkal is. 

Attól függ aznap épp mennyire kommunikatívak. Már a termékek mellé 

naptárt is kell be rakni a csomagolásba. Azt gondolom ez egy nagyon 

kedves gesztus a vásárlók felé. Illetve el is felejtettem írni Sarah kapott 

munkaruhát s a pólót kedvességből nekem adta. A többiek pulóvert 

kaptak Herr Koch-tól. A mai nap kicsit lassabban telt annak ellenére, 

hogy volt munka. Illetve a pántológép elromlott így a kisebb termékeket 

is mi csomagoljuk cellux segítségével. Kata már alig várta, hogy 

leteljen a hét, hiszen egy hét szabadságra megy. Haza fele vettem egy 

szótár füzetet, hogy ki írhassam a fontos szavakat s kifejezéseket, amik 

valószínűleg jól fognak jönni otthon is s itt Bécsben is.  

 

 

2017. November 3 Péntek 

 

A mai nap nem indult olyan egyszerűen, mint a többi. A metró valamiért 

leállt, ezért vártunk egy keveset, majd át mentünk a vonathoz. Így 
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mentünk munkába s telefonáltunk Katának, hogy lehet késni fogunk. 

Hiszen ennyit kért tőlünk Péter, a közvetítő hogy jobb tájékoztatni előre, 

mint magyarázkodni utána. Épphogy időben sikerült be érni mégis. Ma 

nagyon hamar végeztünk a becsomagolandó termékekkel, ezért kaptunk 

olyan termékeket, melyeket valamilyen hibából beküldtek s újra ki 

kellett küldeni. Ezen kívül, amikor nem volt munka, akkor letakarítottam 

az asztalokat, mert idegesített a kosz a por rajtuk, Ami persze 

természetes egy raktárban, de igyekezni kell rendet tartani, hiszen úgy 

sokkal jobb dolgozni azt gondolom. Katával s Sarah-val beszéltünk még 

munka végén, illetve tanítottuk őket magyarul beszélni. Nagyon jól eső 

érzés, mikor magyarul köszönnek, amikor megyünk haza.  Azt gondolom 

mind a két fél a másik kedvére tesz  Csináltunk is egy képet, páran, 

akik ott maradtunk. S Kata elbúcsúzott tőlünk, mivel szabin lesz végig, 

míg mi kint vagyunk. Felvettük a kapcsolatot s meg beszéltük, hogy nem 

fogjuk el felejteni ezt a 3 hetet. Ugyan nem nagyon mentünk segítségért 

hozzá, hogy fordítson. De azért biztosabb volt így. Nagyon izgatott 

vagyok a következő hét miatt. Hiszen már csak egy hetünk van hátra.  

 

 



 Tatarek Nikolett ERASMUS+ 

 



 Tatarek Nikolett ERASMUS+ 

2017 November 4 Szombat 

 

Ma reggel mentünk volna a Villamos Múzeumba, de mivel késve tudtunk 

volna indulni, így nem mentünk. Az ebédre nem értünk volna vissza. Így 

délelőtt szabad foglalkozás volt.  Ma jött le nagy mamám, anyukám, 

öcsikém, illetve a barátnője hozzám.  Délelőtt elmentünk Tanárnővel a 

boltba, majd a Handelskei-nál lévő plázába.  Anyuékkal sokat tudtam 

beszélgetni.  Majd elmentünk a Villamos Múzeumba, ami nagyon 

látványos és érdekes volt. Illetve nagyon örültem, hogy láthattam a 

mamám milyen boldog, hiszen volt olyan villamos, amit még ő is 

vezetett. Majd haza jöttünk s elmentem a családdal sétálni, illetve a 

boltba vásárolni. Nemsokkal ezt követően el indultak haza, hiszen azért 

nem két perc az út. A csoport nagy része ezt követően le ment a biliárd 

terembe s jól éreztük magunk. A Tanárnő és a Tanárúr is lent voltak 

velünk s cukrot osztogattak a részt vevőknek. Majd ki használva, hogy 

másnap nincs munka sokáig maradtunk fent.  
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2017 November 5 vasárnap 

 

A mai nap igen csak érdekesen zajlott.  12. re kellett legkésőbb oda érni 

a  Schönbrudi kastélyba. Ahova sajnos a Timi, Patrik és a Tanárúr nem 

jöttek, mert Timit kellett el vinni orvoshoz. Vártuk az idegenvezetőt, 

majd idővel feladtuk. Sorba álltunk Tanárnővel a pénztároknál majd 

mondta a hölgy, hogy mindenkinek kell személyi igazolványa. Majd 

visszamentünk a csoporthoz mindenkit behívtunk. Ezt követően 

természetesen máshoz kerültünk sorra, aki nem kérte s elküldte a többi 

diákot, hogy ne ott várakozzanak. Majd a Tanárnő kért jegyet.100 eurót 

kaptunk, ami sajnos a legolcsóbb ár fajtára is kevés volt, így a Tanárnő 

ki pótolta kért 10 gyermekjegyet s egy Tanárt. Majd mentünk be a 
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bejáraton mikor ki derült, hogy igazából összesen 10 jegyet adott a 

hölgy így egy ember kint maradt. Tanárnő mondta neki, hogy menjen 

vissza venni egy jegyet s kifizeti neki, de a fiú nem szeretett volna ezek 

után bejönni. Így ő addig a kertben csodálkozott. Kevés időnk volt körbe 

menni, így nem mondanám túl nagy élménynek a mai napot. Majd 

miközben vártuk ezt a fiút jött egy idős férfi, aki el kezdett nekünk a 

vallásról előadást tartani s minden másról, ami vallásos. Majd szabad 

foglalkozás volt. Tanárnővel beültünk egy kávéra. Kíváncsiak voltunk 

itt milyen a kávé. Majd haza jöttünk a szállásra. 

 

2017 November 6 Hétfő 

  

Ma is dolgozni mentünk. Ma is sok munka volt. Először csúsztak ma a 

szünetek, amióta itt vagyunk. Ki derült, hogy Herr Koch már nem 

dolgozik ott.  Eleinte azt mondták, hogy még el nem megyünk biztosan 

itt lesz. Sajnos nem így lett pedig szerettük volna meg lepni. Majd haza 

jöttünk a munkából és Tanárnővel elnéztünk a Praternsterhez , mert úgy 

halottam abban a megállóban van Wien Linien Shop ,ahol lehet kapni 

villamosos kitűzőt. De sajnos nem jött be Nyitva sem volt s a kirakatban 

sem volt hasonló se. Így ha már ott voltunk megnéztük éjszakai 

fényekben a vidámparkot. Érdekes látvány volt.   
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2017 November 7 Kedd 

 

Ma bevittük a lapot, hiszen ez az utolsó hét. Még nem tudjuk ki fog 

véleményt írni rólunk, hiszen Herr Koch volt velünk a legtöbbet s ő látta 

a leg jobban, hogyan is dolgozunk. Így kicsit feszültem indult ma a 

munka. Elég sok megrendelés volt. De egy jó hír mára a liftet meg 

javították, tegnap rossz volt. Ma is készült rólam egy kép munka közben. 

Ma sajnos egy összetűzés is keletkezett két munkatárs között, amit 

sajnos nem lehetett érteni annyira hadart mind két fél. Pedig érdekelt 

volna minket, hogy min tudtak ennyire összekapni. Ez 16:00 után volt, 

amikor már a fele csapat el jött a munkából. Ma kicsit később jöttünk 

ki. Meg vártak a fiúk. Sarah ugyan mondta, hogy vége a munkának. De 

az új kis főnök oda jött még címkézni s mivel én csomagoltam, így úgy 

gondoltam segítek még neki abban a pár dobozban. Majd elindultunk 

haza.
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2017. November 8 Szerda 

 

Hajnalban még fent voltam, mert anyukám ma 50 éves. Fel 

köszöntöttem  Ma egy kicsit elkeseredetten keltünk, hiszen az egyik 

kollégánk, akit kedvelünk, ma dolgozik utoljára. Ezért csináltunk is vele 

képet. Már ugye a közvetlen főnök is más.  Jól telt a nap. Természetesen 

Sarahval dolgoztam ma is. Sajnos ma sok terméket kellett újra 

csomagolnom mivel az egyik diáktársam nem jó karton dobozba 

helyezte el. Ma kicsit csúsztak a szünetek. De azt gondolom nem volt 

vészes. Hiába van, sok áru mindig elengednek minket időben és ez 

nagyon kedves tőlük. Érdekes, mert sokan egy-egy kis terméket 

rendelnek például fakanál s hasonlók. De érződik, hogy jön a 

karácsonyi időszak, rendeltek már karácsonyi dekorációt is. Majd 

végeztünk haza jöttünk és lent csapatépítésként biliárdoztunk és 

beszélgettünk.  
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2017.11.09 Csütörtök. 

A mai nap is hasonlóan kezdődött, mint az eddigi. Ma bevittünk minden 

papírt a munkahelyre. Persze Dorottya lebetegedett. Azt hittem nagyon 

le fogunk maradni, hiszen már nem csak Timi, de a Dorottya is hiányzik. 

De meglepetésemre nem. Ugyan olyan gyorsan haladtunk Sarahval 

ketten. Ma már nem volt Mehrad. De Vivi tudott másnak segíteni addig 

is. Ma a Tanárnő is benézett hozzánk, hiszen természetesen Dorottya és 

Tímea papírjai a szálláson nevettek. Vivi s Én az ebédszünetbe elé 

mentünk a Müllerhez. Majd bemutattuk az új kis főnöknek és 

megbeszélték a formasági dolgokat. Majd elment a Tanárnő. Még ki 

kísértem, utána mentem tovább dolgozni. Majd Tanárnővel 

találkoztunk a Pratersternél. Hiszen a vidámpark egy kihagyhatatlan 

élmény azt gondolom. Azt hiszem életünk képe lett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.November 10. 

Ma van az utolsó munkanapunk. Az egyik szemem sír, a másik nevet. 

Sír, mert ez egy nagyon kedves csapat és nevet, mert már hiányzik a 

családom. Ma mindenkinek vittem egy kicsi csokit meg köszönve hogy 
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ilyen aranyosak, kedvesek és segítőkészek voltak. Egyedül Sarah kapott 

egy merci csokit, hiszen vele voltam a legtöbbet s tőle kaptam a 

legnagyobb segítséget.  Ki osztotta a Főnök úr a lapokat. Nagyon 

örültem az értékelésemnek. Az egyik legjobb. Majd csináltunk fotót 

mondta, hogy 11:30 kor mehetünk. De nem colt kedvem eljönni. 

Csináltam épp egy dobozt, amikor mondta, hogy mehetünk. Mondtam, 

hogy majd, csak ha készen van. Sarah és Bilal is meg köszönte a 

munkám. A Sarah azt mondta bár itt maradnék örökre, mert nagyon 

nagy segítség volt neki. Majd haza jöttünk és Péter itt volt az 

Austrainingtől. Elvette a szerződéseket le ellenőrizte. Majd ki osztotta 

az okleveleket. Ezután elmentünk a Picasso kiállításra, majd a 

Kincstárba. Sok érdekes festményt láttunk, illetve a Kincstárba sírokat. 

Igen csak érdekes dísszel ellátott sírokat.  Köztük volt Mária Terézia is. 
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A programok után haza jöttünk s meg kértek minket pakoljunk össze s a 

napolókat fejezzük be.  

 

2017.11.11 

Ma nagyon korán kellett kelnünk, hiszen 7kor indultunk. A reggeli ma 

nagyon sietős volt. Az út zökkenőmentes volt. A szülők már nagyon 

várták gyermekeiket az iskola elött. Sokan aludtunk haza fel a buszba.   


