2015.02.02
Indulás 8:00 órakor volt a kifele úton szép tájakat és még több érdekességet láttunk körülbelül
7:30 kor foglaltuk el a szállást 1 szobát kaptunk nyolcunkra 5 emeletes ággyal: miután
lepakoltunk lementünk enni az étel tipikus olaszos kaja volt majd még egy kis esti séta is
belefért este.
2015.02.03
Reggel felkeltünk majd 10:00 órakor jött három koordinátor ott egy kis beszámolót tartottak a
pályázat lényegéről és meg kaptuk a bérleteket, amivel ott kint minden tömegközlekedésre
szólt. Majd ezután elvittek miket a munkahelyre és ott körbe vezettek minket, bemutattak a
főnöknek és aznap még nem kellett dolgozni. Miután bemutatták a munkahelyet a munkahely
alatt lévő bárban biliárdoztunk majd egy pár kör biliárd után elmentünk boltot keresni és a
munkahelytől nem is mesze találtunk egyet, ott körbenéztünk majd vissza tértünk a szállásra.
Ott elbeszélgetünk majd lementünk vacsorázni a vacsora valami paradicsomszószos tészta
volt salátával ezután visszamentünk a szobába és egy kis beszélgetés után lefeküdünk.
2015. 02. 4
Reggel 7: 00 órakor keltünk, hogy időben odaérjünk a munkahelyre, mert ez volt az első
munkanapunk a munkahelyen. Nagyon jó hangulat van, ma ablakkeret fémtiszta felületre
kellet megtisztítani. 1:00 órakor megálltunk ebédelni, majd 2:00 óra fele visszaálltunk
dolgozni, délután fával is dolgoztunk egy kicsit a munkásokkal személy szerint nem nagyon
értettem, mit mondanak de el tudtuk egymásnak mutogatni azt, amit akartunk, de Tomi
barátom nagyon jól tudott angolul és ő mindig segédkezett a fordításban. Este 6:00 kor
befejeztük a munkát majd utána elmentünk a boltba és ezt követően visszatértünk a szállásra
és vacsora után felmentünk a szobába, majd jól elbeszélgettünk és kicsit később eltettük
magunkat holnapra.
2015. 02. 5
Reggel felkeltünk 7: 00 óra fele felöltöztünk, ittunk egy jó kávét, majd elindultunk a
metróhoz. A metrón a szokásos reggeli tömeg volt, a munkahelyhez érve egy kedves ember
meg kérdezte, hogy nem kérünk-e kávét és a munkahely alatti bárba lementünk kávézni egyet
és ez követően felmentünk dolgozni. Ma is folytattuk az ablakkeret tisztítást 1:00-től 2:00
óráig tartott az ebédidő majd folytattuk a kertetek pucolását 6:00 kor végeztünk majd boltba
mentünk és ezt követően vissza a szállóra, gyors vacsi, majd a szobába el voltunk majd
lefeküdtünk
2015.02.6
Reggel a szokásos időpontba a szokásos útvonalon mentünk dolgozni ma is kaptunk reggel
kávét majd nekiálltunk dolgozni. Ma reggel is folytattuk az ablak keretek csiszolását
tisztítását, végre készek lettünk vele a mai első nap fele ráment ebéd után vissza mentünk
dolgozni, majd oda álltam segíteni a munkásoknak: nagyrészt csiszoltam de segédkeztem
végül is mindenkinek, akinek tudtam a mai munkanapon is nagyon vidáman telt el és meló
után elmentünk boltba és utána visszamentünk a szállóra, mint minden nap szinte ugyan az
volt a kaja pici változtatásokkal
2015.02.8
Reggel kicsit később keltünk, mert 10:30-ra volt találkozó a milánói kastélyhoz. Ott a
koordinátor elmondta a kastély történetét, majd bementünk a kastélyba ott sok érdekességet
láttunk de személy szerint nekem a fegyver kiállítás tetszett a legjobban. Miután körbe

mentünk az összes kiállításon ki mentünk a kastély mögötti parkba és ott kipróbáltunk sokféle
vidámparkos dolgot utána elmentünk még sétálni, majd estefele visszamentünk a szállóra
2015.02.9
reggel a szokásos útvonalon a szokásos időpontra mentünk dolgozni a reggeli kávét megittuk
majd nekiálltunk dolgozni fa lécek csiszolásával majd méretre vágásával töltöttük a délelőttöt
Ebéd után a délelőtti munkánk megmunkált faanyagot kezdtük összerakni, amiből fakeret
készült ragasztással és csavarozással történt az összerakása. Ezzel ki is töltöttük a napot meg
is dicsértek, hogy milyen gyorsan és sokat megcsináltunk. Majd hat után visszatértünk a
szállóra ott a szokásos kaját kaptuk megint
2015.02.10
A szokásos időpontban keltünk és a szokásos útvonalon mentünk dolgozni ott megittuk már
mondhatjuk mindennapi kávénkat majd munkába álltunk. Délelőtt s foglalkoztunk, ez annyit
foglal magába: szögtelenités, beton maradványok eltávolítását. Délután végre meg érkezett a
vas anyag és egyből neki is álltunk kifurkodni őket és összerakni az ágykereteket nagyon
örültünk, hogy végre elkezdhetjük az ágyak készítését, de hamar eljött a hat óra és be kellett
fejeznünk vissza mentünk a szállóra majd vacsora után jókat beszélgettünk
2015.02.11
Ma is a szokásos útvonalon és időben mentünk dolgozni ott egy reggeli kávé után nekiálltunk
dolgozni ma egész délelőtt fúrtunk majd délután süllyesztettünk meg segédkeztünk a
többieknek az ágykeretek összeállításában és lehegesztésében majd hat után elmentünk a
boltba és onnan vissza a szállásra
2015.02.12
Reggel a szokásos időben keltünk, gyors reggeli után a szokásos útvonalon mentünk a
munkahelyre, ott már a reggeli kávéval vártak minket. Mint mindig ma is reggel furással
kezdtem majd miután már jó pár darab ki lett fúrva utána ki lett süllyesztve ezzel a két
munkafolyamattal töltöttem ki az egész napot. Meló után egyből a szállóra vettem az irányt
mert már éhes voltam de a szállón nem meglepően a szokásos kajavolt de egy jó nagy adaggal
megettem belőle majd ezt követően a barátokkal töltöttem az esti órákat.
2015.02.13
Szokásos időbe majd a szokásos úton mentünk a melóhelyre délelőtt Gergő barátommal ma is
folytattuk a fúrást, süllyesztést, majd délután Tamással elmentünk még vasanyagért a
helyszínen méretre lett vágva majd kocsival a munkahelyre szállítottuk, és utána kipakoltunk
ittunk egy jó forró teát és visszaálltunk dolgozni.
2015.02.14
Reggel 8:00 óra felkeltünk, meg reggeliztünk, majd 9:00 órakor elindultunk, mert 9:30-ra
kellett az Evolvo székháza előtt találkoznunk az egyik koordinátorral, aki elkísért minket a
Leonardo da Vinci Múzeumba. Sok érdekesség volt régi autókról régi órásműhely,
hangszerek. Vízi jármű makettek és még sok ezer más dolog itt a múzeumba egész késő
délutánig el tudtunk nézelődni, mert annyi látnivaló volt ma. a múzeum után visszamentünk a
szállóra, mert sajnos eset az eső
2015.02.16

A szokásos időbe keltünk és a szokásos útvonalon mentünk dolgozni: délelőtt fával
dolgoztam, ez annyit jelet hogy csiszoltam és méretre vágtam és délután Gergő barátommal
folytattuk a fúrást és a süllyesztést.
2015.2.17
A szokásos időbe mentünk dolgozni reggel, én csiszolással kezdtem, míg a többiek befejezték
az ágykeretek hegesztését majd hulladék vasból Attila barátommal lámpa állványt csináltunk
belőle. Utána meg két darab trapéz alakú lemezt vágtunk ki és arra rugót hegesztettünk mert
az volt a szék lába és ezzel el is telt a nap körülbelül 6:40 re vissza értünk a szállóra és
vacsoráztunk egyet utána a többiekkel lefekvésig elvoltunk.
2015.2.18
Reggel a szokásos időbe keltünk és a megszokott útvonalon haladtunk dolgozni. Tomi
barátommal elvállaltuk, hogy az öltöző szekrényt kipofozzuk ez annyit foglal magába hogy
deszkából polcokat vágtunk bele és ezt két oldalról facsavarral fel fogattuk és fogast
csináltunk fémből utána csiszoltam egy kicsit és még az ágynak vízvezeték csőből függöny
keretet csináltunk és lassan vége lett a napnak
2015.2.19
Reggel a megszokott időbe mentünk dolgozni reggel el kezdtük a kész ágy keretek hegesztési
varratát csiszolni mikor be fejeztük be álltunk a többi munkásoknak segíteni csiszolni méretre
vágni a léceket és a deszkákat
2015.2.20
Reggel a megszokott időbe keltünk én egy kicsit szomorú voltam, mert ez volt az utolsó
munkanap, de egy gyors reggeli és máris indultunk a munkahelyre. a reggeli kávé után már
azonnal is munkába álltunk: hígító-féleséggel az összes ágy keretet át kellett törölgetni majd
sorba raktuk Norbi barátommal a villamos melót is végeztünk lassan közeledett az utolsó nap
vége. csináltunk egy pár közös csapat képet elbúcsúzkodtunk egymástól és eljött az az óra
amit nem vártunk de meg beszéltük egy pár kollegával hogy szombaton bulizunk egy utolsót.
Miután vissza mentünk a szállóra egy jó vacsora után felmentünk a szobába és felidéztük az
első napokat Milánóba és hogy milyen gyorsan el ment három hét .

