2015. 02. 06
Reggel fel keltünk meg reggeliztunk. Utánna megmosakodtunk és elindultunk a munkába
metroval. Munkahely alatti bárban kávéval vártak minket. Utána meg jött Davide és kinyitotta
az ajtót, hogy el kezdhessük a munkát. Befejeztünk az ablakok fesztésének a lepucolását. És
segitettünk az asztalos munkában. A fák, amiket felhasználtunk nem úgy vették, hanem úgy
szedték őket öszze. 6 órakor befejeztük a melónkat és visszamentünk a szálasunkra. Meg
vacsoráztunk, és lefürödtünk és beszélgettünk egymással a szobában és lefeküdtünk aludni.
2015. 02. 08
Ma volt a kulturális program 10. 30 kor kellet találkozni Daphneval a Kastélynál. Mielőtt
bementünk volna a Kastélyba, elmondta a Kastély történetét majd beindultunk a Kastélyba.
Sajna nem lehetett a kastélyba fényképezni. Így csak a Kastély külsejét tudtuk megörökíteni .
A kastély múzeumában csak az a része tetszett ahol a régi fegyvereket alították ki. A
kastélyból kiérve egy parkon mentünk át ahol vidámparkos hangulat volt. Ott ki próbáltuk a
szimulátor gépet meg a célba dobosit.
2015.02.09
Reggel fel keltünk a szokásos reggelinket megettük és elindultunk a melóba. Ott megittuk a
kávénkat, amire meg hívott a főnök azt átöltöztünk és neki álltunk a melónak. Folytattuk az
asztalos munkánkat az ágynemű tartó elkészitésével. Még ebédszünet előtt édességekkel és
teával kedveskedtek a munkások. Ebédszünetben megengedte Mathia hogy, biliárdozzunk
egyet. Azt visszamentünk dolgozni. A munkát befejezve alá írattuk a jelenléti ívünket és
elindultunk haza. A munkából a szálasra térve meg vacsoráztunk a szokásos kaját, kaptuk és
ki mentünk a városba. Visszatérve a városból lezuhanyoztunk és megírtuk a napolót és
lefeküdtünk.
2015.02.10
Szokásosan kezdtük a napot. A munkába megérkezve végre azt mondták hogy délután
megérkezik a vasanyag az ágyakhoz. Így a hegesztési munkánkat meg kezdhetjük .Majd
szokásosan haza értünk és lefeküdtünk aludni.
2015.02.11
Szokásosan kezdtük a napunkat, elkezdtük a hegesztést, ami kicsit nehezen indult ezért
Davide és Valeria felajánlotta, hogy hívnak segítséget és tanácsot is adnak de mondtuk hogy
nem kell. De belejöttük és elkezdtük a hegesztést. Egy kis idővel jöttek cseh lányok a
munkahelyünkre. De sajna nem tudtunk mindegyikőjükkel beszélgetni, mert nem
mindegyikőjük tudott angolul. Majd délután meg hozták a második adag vasat, és be kellet
pakolnunk. Utána folytattuk a hegesztés, és hogy gyorsabban haladjunk készítettünk egy
sablont az ágykerethez. És vége lett a munkaidő alá írták a jelenléti ívünket és elindultunk a
szállásra, ami metróval történt. Megérkeztünk a szállóra megvacsiztunk, lefürödtünk és
megírtuk a naplónkat. Majd lefeküdtünk aludni.

2015.02.12

Mai napon az ágykeretek hegesztésével folytattuk. Ebédnél elbeszélgettünk, a
munkatársainkkal meg jegyezte Valéria, hogy jobb lenne, ha maradnánk még egy hetet és ezt
én is így gondolom. És azt tervezem, ha jobb lesz az idő vissza, jövök Milánóba, pl. tavasszal
vagy nyáron. Mert itt jó a környezet és az emberek is segítő készek és rendesek velünk.
2015.02.13
A munka helyre vezető úton, ami az M3-as metró vonalon van meglepődve vettem észre,
hogy mindenki a telefonját nyomkodja fiataltól öregig. Megérkezve a munkahelyre a
munkánkat ugyanolyan lelkesedéssel folytattuk, ahogy az előző nap 18 kor befejeztük. Az
ágyak hegesztésével már egy kicsit gyorsabban haladtunk a keret segítségével. Mivel a
vasanyag elfogyott Tamás és a Bálint elment Valentinával Matheo műhelyébe, amivel a
vasanyagot ott darabolta fel. A vasat kocsival szállították a munkahelyre és mi meg ki
pakoltuk az autóból és behordtuk és folytattuk a hegesztést a munka végéig. Alá írták a
jelenléti papírunkat, azt szokásos útvonalon a szállásra mentünk meg vacsoráztunk,
lefürödtünk és megírtuk a naplót, azt majd kis idővel utána lefeküdtünk aludni.

2015.02.14
A mai nap többet tudtunk pihenni, mert ma volt a kulturális program. Ami a Leonardo Da
Vinci múzeuma volt. Ahol sok féle kiállítás volt pl. Leonardo Da Vinci modelljei. Az előző
Kulturális programhoz képest sokkal jobb volt, mert itt mindenki meg találta, ami igazán
érdekli őt. Volt, aki a telefonok történetét nézte meg, volt, aki az órák történetét nézte meg. A
Múzeum 3 szintes volt a pincében találhattuk a gépeit. A Múzeum megnézése után elmentünk
boltba hogy bevásárolhassunk hétvégére. Megérkeztünk a vásárlásból és neki álltunk meg
pucolni a krumplit meg megsütni a húst, mert krumplipürét készítettünk sült hússal. A
krumpli pucolásával végeztünk, felraktuk főni a krumplit a gázra. Miután megfőtt össze
törtünk és kevertünk hozzá majonézt meg borsot meg még ami kellet hozzá. Miután a hús is
kész lett meg terítettünk és neki álltunk enni. És ízlett mindenkinek. Miután mindenki jól
lakott el mosta mindenki a tányérját és az evő eszközét. Fel mentünk a szobába felöltöztünk
és ki mentünk a városba nézelődni. Azt megtudtuk, hogy a Dómon van szabadtéri diszkó, azt
elnéztünk oda igaz esett az eső, de akkori sokan voltak és mindenki táncolt. Utána
visszamentünk a szálásra és lezuhanyoztunk és megírtuk a naplót és lefeküdtünk aludni.
2015. 02. 16
A mai nap újra a munkába vezet a reggeli utunk. Jó volt a hétvége után munkába menni újra.
A mai munkánk ugyan az volt, mint pénteken. Mivel a keretbe helyeztük az ágy elemeit és
lehegesztettük azt jött a többi, miután végeztünk a már elkezdettel. A hegesztést befejezve a
csiszolással folytattuk. Utána mondta Davide hogy, csiszoljuk meg a pallókat kicsit
hosszadalmas volt, mivel előtte le kellet szedni a festéket és a beton darabokat róla. Sajnos
mivel Valerianak el kellet mennie más hova dolgozni így Davide írta alá a jelenléti ívet.

2015.02.17
A nap szokásosan kezdődött folytattuk a csiszolással. A különbség az volt a többi naphoz
képest, hogy más feladatokat is elvégeztünk. Egy olyan széket készítettünk, aminek a lába egy
autó rugó volt de az túl gyenge volt így egy csővel kellet megerősíteni. Az ebédszünet után a
munka befejezte előtt végleg le tudtuk az ágykereteket. Így Davide azt mondta, hogy
visszatérhetünk olyan munkákhoz, ami egy kicsit meg mozgatja a fantáziánkat személy

szerint. A munkát befejezve Davide aláírta a jelenléti papírunkat és –visszamentünk a szállóra
meg kajáltunk és letusoltunk. Majd megírtuk a naplót és lefeküdtünk aludni.
2015.02.18
Reggeli utunk a munkahely alatti bárba vezetett. Ahol megittuk a reggeli kávénkat . A mai
munkánk, mivel készek lettünk az ágy keretekkel az volt, hogy besegítsünk a többi
munkatársainknak. Ezután neki álltunk az emeletes ágy összerakásának, amit nagyon
élveztünk. A munka befejeztével megdicsértek minket az ottani dolgozok, hogy milyen
ügyesek vagyunk. Lementünk megebédeztünk, és visszamentünk folytattuk a munkánkat.
Majd 18. 00 kor lementünk a bárba és átöltöztünk és addig Davide aláírta a jelenléti ívünket
és elmentünk boltba. Majd felszálltunk a metróra és visszamentünk a szállásra ahol meg tettük
az esti tehendöinket és lefeküdtünk aludni.
2015.02.19
Reggel az Ohibóban a takarító egy üzenettel fogadott minket az öltözőben, hogyha még
egyszer olyan kupit talál, mint amilyen volt akkor az összes ruhát kidobja a kukába. A kupi
azért volt, mert mindenki csak bedobta a szekrénybe a ruháját, azt a fele a másnap reggelre a
földön volt mivel a szekrényben se, fogas se polc nem volt. Így megkért minket Davide hogy
tegyünk a szekrénybe polcokat és fogast. Így ez a problémát is letudtuk. Majd az ebédből
visszamenve a munkánk az volt, hogy egy kétszemélyes ágy keretének elkészítése kidobott
vízvezetékekből. A végeredmény sok munkatársunknak tetszett. Azt már elis értünk a
munkaidőnk végére, aláírták a jelenlétipapirunkat azt a metróval a szállóra mentünk és
elkészítettük az esti dolgunkat és lefeküdtünk aludni.
2015.02.20
Fel keltünk hogy az utolsó munkanapunkat ledolgozzuk. A munkánk az volt hogy a zárt
szelvényből összeállított ágy kereteket valami tisztítószerrel lepucoljuk. Kaptunk hozzá törlő
papírt meg egy ecsetet és egy kis edényt, amibe ki tudjuk önteni a tisztítószert. Evvel a
munkával el is ment a délelőtt. Ebédszünetben kihívtam Mathiat a főnököt egy biliárd
meccsre, amin tök jól el voltam nagyon jó volt vele játszani még úgyis, hogy ki kaptam.
Miután végeztünk a játékkal visszamentünk dolgozni. Ahol mindenki kezdte érezni, hogy az
utolsó munkanap és ez látszódott mindenkin. Ezért délután mindenkivel folyamat képeket
készítettünk és ez mindenkinek tetszett. Davide mondta, hogy szombat este hogy menjünk el
egy utolsót bulizni velük. És ebbe belement mindenki. Szerencsére nincs olyan élményem,
ami rosszra emlékeztetne. Remélem még egy párszor vissza tudok jönni Milánóba.

