Szécsényi Anna, MISZKI, Berlini szakmai gyakorlati beszámolója 
2016.04.03. Indulás - 19.00

Búcsúzkodás az otthoniaktól, de boldogság, mert olyan lehetőségem lesz, ami talán máskor sosem.
Hosszú lesz ez a 13 óra utazás, lesz időnk beszélgetni. 2óra múlva már várom, hogy odaérjünk.
2016.04.04. Érkezés  - 9.30

A hajnali ébredés után is még volt 3 óra utazás, már közel a cél. Végre! A pályaudvaron már vártak
ránk, gyors eligazítás, közös kép.. és mehetünk a szállásra.  Első dolgunk felfedezni a szobákat. A
legjobb társaságú szoba lettünk. Ismét egy hosszabb
eligazítás, utána egy kis pihenési idő és irány az iroda.
Elmondták mit várnak tőlünk, és bármiben segítenek, ha
tudnak. Beosztották, ki, hol és kivel dolgozik majd. Ismét
szerencsés helyzetbe kerültem, mert hárman leszünk a
munkahelyen, és a legjobb barátnőmmel egy szalonban
fogunk dolgozni. Ezután játékot terveztek, amivel kicsit
jobban megismerjük a várost és a közlekedést. Jól sikerült,
legalábbis a mi csapatunknak, de nagyon fáradtak voltunk
már vártuk, hogy mehessünk a szállásra. Az esti
megbeszélésen szűkszavú voltam, mert nagyon álmos vagyok.
2016.04.05. Első Szalon nap

A szalonunk a Schlossstr. 13.sz. alatti Mac Hair szalon. Nagyon
korán indultunk, pedig csak 11-re volt megbeszélve a találkozó,
még így is késtünk. A hosszabb utat választottuk és a forgalom is
nagy volt, de kárpótolt, hogy emeletes busszal utaztunk, pont a
szélvédőnél ültünk, elég jó volt a kilátás. Nehezen, de odaértünk.
Bemutatkoztunk, megmutatták a szalont. Kedvesek voltak és a
szalon is tetszett nekünk. Első nap maradtunk pár órát,
megmutattak mindent, átbeszéltük, hogy miben különböznek a
magyar és a német vizsgakövetelmények, (pl. ők szinte
kozmetikusok is egyszerre.) A munka után a környéken néztünk
körül, sétáltunk pár megállót csak azután szálltunk fel újra az
emeletes buszra. Újra pihenés a szálláson, most a megbeszélésen
pedig elmeséltem, mennyire jó helyen van a szalonunk.

2016.04.06.

Tegnap este kerestem egy rövidebb utat a szalonhoz, de így is
korábban indultunk, hogyha el is tévednénk, akkor is időben ott
legyünk. Természetesen teljesen a másik irányba indultunk az S41essel, mert azt írta a telefon, pedig a S42-re kellett volna, de még így
is fél órával előbb odaértünk, megérte előbb kelni. A mai napunk
szintén ismerkedés a szalonnal, néztük hogyan dolgoznak. Meglepő
módon, teljesen összecsapták a női hajakat, ferde leválasztásokkal vágtak és utána javították a
hibákat. Utána a másik, amit még otthon nem láttam, hogy megmosták, levágták és a hölgyek
maguknak szárították meg. Otthon ezt a feladatot tanulónak adják, így ő is gyakorol. Ma arról
beszéltünk, hogy kinek, milyen napja volt, és milyen a közlekedés, miben másabb, mint az otthoni.
2016.04.07.

Ma reggel nem indultunk sokkal előbb, mint kellett volna,
sikerült épségben, tévesztés nélkül eljutni.  Azt beszéltük,
hogy ma ugye már dolgozhatunk, ha nem is hajat vágni, de
legalább hajat mosni, szárítani bármint, ami hasznos lehet a
fejlődésünkben. Hajat moshattunk, egyébként ma is csak
megfigyeltünk. Van egy lány, Jenni, nem sokkal lehet
idősebb nálam, 3 éve fodrász, ma az ő munkáit figyeltem. A
férfi hajvágás a kisujjában van, annyira szépen dolgozik,
hogy ilyet azt hiszem csak videóban láttam. Szívesen
tanulok tőle. Dáviddal és a Szilárddal a megbeszélés előtt.
2016.04.08.

Feladatunk volt ma, hogy vendégeket kellett fogadni, és megkérdezni,
hogy kérnek-e italt. Bent volt a Főnök úr, beszéltünk pár szót, hogy
hogyan érezzük magunkat, és mondta, hogy jövő héten egy másik
szalonba kell mennünk, ami szintén az ő tulajdona és nincs olyan
messze. Mind a hárman átkerülünk, úgyhogy ennek örültünk, hogy
nem szednek szét minket. Adri néni ezen meglepődött kicsit, szóval
téma volt az esti megbeszélésen. Ez a nap is gyorsan eltelt. Sétáltunk
egy nagyot a közeli parkban, megbeszéltük, hogy holnap elmegyünk
futni a közeli kis tó körül.
2016.04.09.

Már teljesen megszoktuk a kis útvonalunkat, már térkép sem kellett, automatikusan
odataláltunk. A napunk szokásosan telt, segítettünk, amiben tudtunk, például a
festékeket
kellett
rendezni
a
kellékes
résznél.
Amikor végeztünk, visszamentünk a szállásra, átöltöztünk és kimentünk a városba a

csajokkal körülnézni meg vásárolgatni. Este összeültünk a társalgóban a fiúk pókereztek, mi meg
beszélgettünk. Hosszúra sikeredett ez az este.
2016.04.10.

Első megérdemelt pihenőnap.  Ma sokáig aludtam, de nem csak én, hanem mindenki. Annyira
csend volt a szálláson, hogy meglepődtem, mikor keltem. Ma, pont ma nem éreztem jól magam.
Megfájdult a torkom, és a fejem is nagyon. Pihenős napot tartottam, csak egyet sétálni voltam, meg
ebédelni. Gyorsan eltelt ez a pihenős nap. Akik nem jártak úgy, mint én. Elmesélték, hogy merre
voltak ma.
2016.04.11.

A tegnap esti megbeszélésen szó volt, hogy ma várost nézni megyünk, de az Évinek a másik suliból
lett valami a fogával, úgyhogy a tanárnőék az egész napot a
fogorvosnál töltötték. Ma már sokkal rosszabbul voltam, mint tegnap,
de nem akartam a mai napot is fekvéssel tölteni. Megbeszéltük a
csajokkal, hogy elmegyünk, szétnézni a városban, meg azon a
környéken, ahol a mi szalonunk található, mert tele van plázákkal.
Kicsit megbántam, mert a plázák nem annyira érdekeltek, azt hittem
megyünk valami igazi kirándulóhelyre is, mert jó idő volt. Estére elég
rosszul voltam, nagyon vártam az esti megbeszélést. Minél előbb
ágyba legyek.

2016.04.12.

2016.04.13.

Az új munkahely szintén egy U-Bahn megálló ’kapujában’
található MacHair, bár nem öt percre a másik szalontól.
Lipsitzealle 70. szám alatt található, egy nagy barátságos
fodrászat, nagyon barátságos fodrászokkal. Már az első
perctől sokkal jobban érzem itt magam Ismét
ismerkedtünk az új helyünkkel, és a dolgozókkal. Az első
pillanatokban láttuk, hogy sokkal precízebben, szebben
dolgoznak. Az ’oktatónk’, Petra S. egy babafejet hozott oda
hozzánk, hogy nyugodtan dolgozzunk, gyakoroljunk rajta.
Gyorsan eltelt a nap, és jól éreztük magunkat.

Reggel ismét új fodrászokkal találkoztunk, akik szintén nagyon kedvesek voltak, és nagyon szépen
dolgoztak. Érdemes tőlük tanulni, például nagyon sok dauert készítenek, és teljesen máshogy, mint,

ahogy mi otthon, de már ezt is tudjuk, hogy itt felgyorsítják a folyamatot. Nem választékra csinálják,
hanem középen van egy sor és a két oldalán. A folyamat maga a fodrász székben történik a
leöblítésig. A dauervíz felvitele után 15 percre a klímazont a vendéghez igazítják. Ilyet még nem
láttam. Átköltözünk a másik szállásra, vagyis átvisszük a bőröndöket, hogy ne reggel kelljen. Munka
után Vártuk a megbeszélést, mert, több dolog történt ma, nagyon hosszú nap
volt.
2016.04.14.

Egy rövidebb és egy hosszabb hajú babát is kaptunk gyakorolni. Sok hajat
moshattunk, illetve segítettem dauerolni. Petra megkért, hogy a babafejen
készítsünk berakásból frizurát és a hosszú hajú babán kontyot. Hozott nekünk
egy sütővasat, hogy nyugodtan használjuk a frizurakészítéshez, és egy
MiraCurl* nevű automata hajgöndörítőt, még csak videót láttam róla,
próbaképp a Jenny copfját begöndörítettem.  Ma is tanultunk valamit. Este
elmeséltük, hogy milyen kis csoda gépet próbáltunk ki.
2016.04.15.

Nagyon jó kedvvel keltünk, mert sütött a napocska, reménykedtünk, hogy végre jön a jó idő, de
sajnos nem. Az új szállásról mentünk reggel dolgozni 1 óra valahány
perc az út, de mi két órával indultunk el előbb, hogy biztos, ami
biztos, ott legyünk. Több, mint háromnegyed órával előbb
odaértünk, volt bőven időnk reggelizni. Sok fonást tanított nekünk
az egyik hölgy, és sok fonást mutatott a hajamon. Azt hiszem, sokat
fogom gyakorolni, hogy minél jobban menjen. Többször
megdicsértek minket, amiben tudtunk ma is segítettünk, hajmosás,
dauercsavarót adtuk a kezükbe. A nap lezárásaként tovább is
maradtunk bent és a Szandi begöndörítette a hajam, nagyon szép
hercegnős lett. Mindenki megdicsérte este a beszélgetés közben és
holnap elvileg megyünk egy rövid városnézésre.
2016.04.16.

Sajnos van még egy éjszakánk ezen a szálláson, nagyon nem szeretem,
annyi a jó benne, hogy van saját mosószobája. Reggel nem volt semmi
gond a közlekedéssel szombat ellenére, nagyon sok vendég volt a
szalonban, ez azzal járt, hogy sok feladatot kaptunk.
Tetszik, hogy türelmesek a vendégek, nem
kapkodnak. Egy néni haját szárítottam és nagyon
kedves
volt.
Munka
után
mentünk
az
Alexanderplatzra, mert onnan indult a városnézés,
járunk pár helyen, csináltunk sok képet a városról.
Annyira szeretnék eljutni az állatkertbe, de azt hiszem

ez nem fog sikerülni. Megbeszéltük a holnapi költözős tervet, mikor indulunk és mit fogunk csinálni,
amíg nem mehetünk be a szállásra.
2016.04.17.

A legjobb, amire csak ébredhettem, és nem azért mert,
megyünk vissza a másik szállásra. Az unokanővérem hívott,
hogy itt van Berlinben a reptéren, és ha, tudok, menjek ki
hozzá. Annyira örültem neki, hogy azonnal mentem Adri
néniékhez, hogy ugye mehetek. Megkértem Szandit, hogy
jöjjön el velem, gyorsan kerestem egy útvonalat és már
indultunk is. A fiúkat
megkértük,
hogy
segítsenek visszavinni a
táskáinkat, hogy ne nekünk kelljen. Amikor visszaértünk,
elmentünk vacsizni, amikor összeültünk elmesélték a többiek,
hogy addig a többiek merre jártak, miket vásároltak.

2016.04.18.

Ma egy kicsit szomorú voltam, hogy nem lehetek otthon, mert apának
szülinapja van, de most már kibírom. Amit tegnap meséltek a többiek,
hogy merre jártak, oda elnéztünk a Szandival, és ma is elmentünk
vásárolni. Vettem magamnak pár dolgot, és a családomnak. Még Berlines
mágnesek hiányoznak. Délután brassóit készítettünk, annyira viccesek
mindig ezek a közös főzések. Roxy-val ezt a képet készítettük még
vártunk a többiekre a megbeszélés előtt. 

2016.04.19.

A reggeli indulás nehézkes volt, mert nagyon lassan készülődtem, aztán
kapkodnom kellett. Útközben a kedvenc reggeliző helyünkön megálltunk,
megvettük a kis csokis sütinket, amit az Ubahn-on megeszünk. Megkérdeztük,
hogy megcsinálhatjuk-e egymás haját, Szandi levágta a hajam, és a Jenny
pedig beszárította. Nekem van a legjobb dolgom. Mindenki megdicsérte a
lányok munkáját. Büszkén meséltük, hogy milyen jó napunk volt ismét.

2016.04.20.

Már szinte teljesen otthon érzem magam, annyira megszoktam az itteni
kis életemet. Amikor megérkeztünk, a szalonban nem voltak sokan.
Elővettük a kis babafejünket, az eszközeinket és elkezdtünk dolgozni.
Kicsit később több vendég érkezett, és segíthettünk. Munka után
mentünk a szokásos kis bevásárlásunkra. A megbeszélésen már a
hazautazásról volt szó.
2016.04.21.

Utolsó nap a szalonban, mint mindig most is nagy mosollyal fogadtak
minket, ez annyira jó érzés. Beszárítottam a Szandi haját, aztán dauerolni
segítettem, meg sok hajat mostam. Nagyon hasznos volt ez a 3 hét, jobb
lett volna az első nap is ebben a szalonban kezdeni. Sok mindent tanultam,
és azt hiszem türelmesebb is lettem, nem csak a munkában, de az életben
is. Örülök, hogy ilyen szépen megtanítottak fonni. Otthon akárhányszor
próbáltam mindig feladtam, itt meg egyik napról a másikra szebben ment.
Nap végén egy kis ajándékkal leptek meg, és mi is odaadtuk, amit nekik
szántunk. Annyira aranyosak, hogy majdnem sírtam is kicsit. Elmentünk
még megvenni a mai vacsorának valót, meg a holnapi útravalót. Örülök,
hogy holnap indulunk haza. Már nagyon várom.
2016.04.22.

Amit tegnap este összepakoltam, jól átnéztem, hogy minden benn legyen, nehogy itt hagyjak valamit.
Még utólag megkaptunk az EuroPass bizonyítványainkat, amit a kistáskámba tettem, hogy minél
előbb megmutathassam apáéknak. Várom az egy órát, mert akkor indulunk a szállásról. Irány
HAZAAAAA  nagyon jó 3 hét volt, de hiányzott Magyarország! Köszönök mindent!

