Miláno
2015.02.02
Kelés:7:00
Indulás 9:00
jó és szép volt az utazás, igaz kicsit hosszú 11 óra .Este 7:30-kor foglaltuk el a szállást.
A szállás az 1 szobás.
5 darab emeletes ágy volt 1 szobába, amit mi kaptunk.
Este egy kicsit az étel olajos volt, de meg lehettet enni. De a szálláson az emberek
segítőkészek voltak a nyelvtudás ellenére megértettük egymást.

2015.02.03
Felkeltünk és reggeliztünk . Areggeli 2 szelet piritós volt egy zacskóba mellé epres, narancsos
lekvár.
10-re jött 3 koordinátor. Megismerkedtünk velük: Dáfni,Morgen, Dzsulian.
Elkísértek az Evolvo székházhoz. Kaptunk egy munkaszerződést és angol nyelven kellet
kitölteni. Kedvesek aranyosak voltak. Morgen elkísért az új munkaterületre, ahol dolgozni
fogunk.
Mentünk megmutatta Duomot és más kulturális helyet. A munka 9-kor kezdődik következő
nap 1-2 ig. ebédszünet és 4-ig vagy 6-ig leszünk. Cégnél az eligazítás megtörtént elmentünk a
kantinba és körülnéztünk. Elindultunk haza fele és az út 48 percig tartót a munkaterülethez.
Feljöttünk a szálásra megnéztük mi lesz a mai vacsora.

2015.02.04
8:00 indulás dolgozni, 9-re oda is értünk
Fából kellet csavarokat és szögeket kiszedni. Jó volt, nagyon jól éreztük magunkat.
Jött Dávide és más munkát is adott.
Kaptunk szerszámokat is (flexet, Poharas drótkorong,kesztyű)
Mondta, hogy szedjük le az ablakokat és szedjük ki belőle az üveget, ha nem megy, törjük

belőle ki. ezt csináltuk egy jó ideig utána kellett fém tisztára csiszolni az ablakokat
És a mai műszakot ezzel zártuk le.

2015.02.05
Ma 7-kor keltünk, 8-kor indultunk a szállodától .
Céghez értünk jött egy kedves munkatárs mondta, hogy CAFFEE és lementünk a bárba és
elkezdte főzni a kávét.
Majd jöttek a többiek és felmentünk és folytattuk a tegnapi munkát.
De jó hogy ma hoztak még egy flexet. Közbe megjött Matiá és hozott munkavédelmi
sisakokat új flexet, drótkorongot festéket ecsetet és az órámra néztem és kerek 6 órát ütőt a
mutató .
És azt mondták csáo
Alá iratuk a jelenléti ívet majd elindultunk a metróra.
Na végre vacsora !!!!
megnéztük és olyan kaja volt mint tegnap ez a paradicsomos tészta 
AKI ÉHES megeszi

2015.02.06
Ma 7-kor keltünk, 8-kor indultunk a szállodától
9-re értünk oda a munkahelyre és amikor lementünk a bárba kávéval fogadtak nem sok
munka volt az ablakokkal, hamar bejeleztük.
Davidetól kértünk munkát és azt mondta hogy fapadlókat kell rezgőcsiszolóval csiszolni.
nem volt túl sok .
Lassan 6 óra .
Hazaérve megláttam a vacsorát és nagyon megörültem.
VÉGRE HUSOS tészta!!!!!!

2015.02.08 (VASÁRNAP)
Végre lusti van
8:30-kor keltünk, 9:30 kor indulunk
Sforza kastélyba
Metróval mentünk ott találkoztunk az egyik koordinátorral.
Néztünk múzeumot,láttunk fegyvereket,harci eszközöket és sok bútort.
Nagyon szép és izgalmas volt.
Az utca másik felén találtunk egy VIDÁMPARKOT nagyon jól elszórakoztunk itt is :D
utána visszamentünk a szállásra .
Összeröffentetünk egy jó kis Csilis babot :D
este lett és elfáradunk és elaludtunk

2015.02.09
Kelés:7:00
Indulás:8:00
9-re oda értünk a munkahelyre .
Beszélgetünk az úton nagyon jó volt a hangulat csak az odaérve az öltözőt zárva találtunk.
Megkerestük hogy hova tudunk lepakolni, átöltözni és irány dolgozni.
Fát kellet csiszolni Makita gépi szalag csiszolóval. Majd méretre kellet szabni a padlót, de már
alig volt időnk a munka végéig de 20 padlót félbe és 5 padlót 327mm-él kellet elvágni .
Vége lett a műszaknak.
Haza fele vettük az irányt.
Szokásos paradicsomos tészta+zöld saláta a menü de FINOM volt.

2015.02.10
7:00 kor kelés
8:40 indulás
megváltozott a munkaidőnk, 9:30ra kell odaérnünk

Odaértünk és lepakoltunk a cuccainkat. Csináltuk tovább tegnapi asztalos munkát
A deszkáról kellet a maltert leszedni. erre bejött Matiá és mondta hogy menjünk ki a kocsiba
mert hozott anyagot és pakoljuk ki a kocsiból. Behoztuk a vasakat a kocsiból és azt vettem
észre hogy 6 óra lett.
És mondták hogy bye.
Elindultunk haza metróval.
Otthon ugyan az a kaja várt.

2015.02.11
7:30 kelés
8:40 indulás a metróval
Szokásos terv alapján indultunk a metróval. Odaértünk.
Levittük a cuccainkat a majd elkezdtük mérni és megjelölni és kifúrni az anyagot.
Utána néztük az órát és mindjárt 6 óra: Milyen gyorsan megy az idő ha dolgozunk.
Észre se vettük már is mehetünk szállásra.
Paradicsomos tészta volt a vacsora szokásosan.

2015.02.12 (CS)
8:00-kor keltünk, 8:50-kor indultunk szokásos úton a metróra. 9:20-ra oda is értünk a
munkahelyhez.
Nem volt ott senki meg kellet várni Dávidét hogy nyissa ki a műhelyajtót.
Vártunk egy kicsit, majd megjelentek a többiek, majd bementünk és lepakoltuk a cuccainkat.
Elkezdtük csinálni az ágykereteket majd jött az Atilla és az asztalra csinált egy sablont, amivel
megkönnyíti a gyártási folyamatot. És jó lett sokkal gyorsabban dolgoztunk a sablonnal, nem
kellet átlókat méregetni és pontosabb egyformák lettek az ágykeretek.
És így a mai nap legyártottunk 10 darabot.

És elég szépen meg voltak elégedve a, gyorsasággal és a minőséggel se volt semmi
problémájuk . Elmentünk enni.
Amikor visszajöttünk az ebédszünetből kaptunk egy transzformátoros bevont elektródás
ínhegesztő gépet. És vége lett a műszaknak.
Alá iratuk a jelenléti ívet majd elindultunk a metróval hazafele.
Amikor hazaértünk megnéztük a vacsorát és ugyan az a paradicsomos tészta volt .

2015.02.13 (P)
8:00 kelés, 8:50 indás a metróra. 9:30-ra értünk a munkaterületre.
Kaptunk egy jó INGYEN kávét a munkahelyen. Szolt Davide, hogy menjünk dolgozni és
elindultunk. Bekapcsoltuk a hegesztő gépet meg a reflektort és az oszlopos fúrógépet.
Minden olyan dolgot, amit mi használtunk áram alá helyeztük. Elkezdtünk dolgozni a sablon
segítségével és elég szépen haladtunk .
És jött az ebédszünet. Elkezdünk enni és a szokásos nagyon jó hangulat volt.
Visszamentünk és dolgoztunk tovább. És azt vettem észre hogy 6 óra lett .
Lementünk a cuccunkért. Aláírattuk a jelenléti ívet majd elindultunk a metróra.
Megnéztük a vacsorát és megint ugyan az a paradicsomos tészta volt 

2015.02.14 (Szombat) (Kulturális program)
8:00-kor keltünk fel, 9:00 kor indultunk
9:30-ra kellet ott lenni az EVOLVÓ székházánál majd találkoztunk Morgennal és elkísért a
múzeumba. Majd a Morgen megvette a jegyet és szétszéledtünk.
Volt minden Autó, telefon, morze telefon Hajók, Rádiók, és sok régi érdekes dolgot láttunk.
Amikor végigértünk mindenen elmentünk a boltba majd a metróval haza.
Amikor hazaértünk kezdett már sötétedni.

2015.02.16
8:00 kelés nagyon fittek voltunk ma. 9:00 indulás a metróra.
9:40 re oda is értünk a munkahelyre.
Leraktuk a cuccunkat meg a kabátokat. Vittem fel 2 db 0.5 l es vizet . Felmertünk dolgozni.
Ugyan azt csináltuk, amit tegnap: Az ágyakat folytattuk tovább.
A mai egész napi munka az volt.
17 darabot legyártottunk ma .
Munka végére kicsit feljavítottuk a sablont, mert a hegesztéskor kicsit kiégett.
Aztán csak azt vettük észre, hogy 6 órát ütött az óra.
Lementünk a cuccainkért aláírattuk a jelenléti ívet majd elindultunk a metróra. Az a jó itt
Milánóban, hogy 3-5 percenként jön a metró. Nem kell a metró elé sietni.
Amikor hazaértünk megnéztük a vacsorát és megint ugyan az a paradicsomos tészta volt 

2015.02.17
8:00 kelés. 9:00-kor indultunk. 9:40-re ott voltunk.
Amire oda értünk nem volt ott senki a munkaterület zárva volt .
Várunk egy kicsit majd megjöttek a munkások, kinyitották. Leraktuk a cuccainkat majd
Davide mondta hogy KÁVÉ. Majd amikor felmentünk két részre osztotta a csoportot.
Egyik csoport összeheftelte az ágyat a Másik csoport meg lehegesztette. Így gyorsabban
haladunk mindenkinek volt munkája
Bejött Davide és mondta, hogy ebédszünet. Majd amikor visszajöttünk az ebédszünetből
bele húztunk, de úgy hogy a minőség ne romoljon meg. Majd azt vettük észre, hogy nincs
több zártszelvény . megszámoltuk a darabokat és 87 db-t megcsináltunk.
Majd levettem a kesztyűmet és megnéztem az időt. 6 óra lesz nemsokára. Lementünk a
cuccainkért és Davidénak oda adtuk a jelenléti ívet, hogy töltse ki.
És elindultunk haza metróval.
Amikor hazaértünk megnéztük a vacsorát és megint ugyan az a paradicsomos tészta volt

2015.02.18 (szerda)
8:00 kelés 9:00 indulás 9:35-re oda értünk
Levittük a cuccainkat az öltözőbe. Majd kaptunk egy kávét. És indulás dolgozni .
Felmentünk dolgozni és elkezdtünk gondolkozni, hogy tegnapi nap lehegesztettük az
összeset, akkor ma mit fogunk csinálni. És rájöttünk, hogy a tompa vagy peremvarratokat le
kellene köszörülni. Elkezdtük és megcsináltuk a felét majd jött a Davide és mondta, hogy
STOP Pausa pranzo (Ebédszünet). Lementünk enni. Amikor vissza mentünk megcsináltuk a
másik felét is .
A Kővári Gergővel dolgoztam egütt és nem nagyon foglalkoztam az idővel és amikor egyszer
körülnéztem azt vettem észre hogy már csak 3 darab van amit meg kell köszörülni, de mi
félreraktunk 4-et ami nem lett a legjobb hegesztés.
És azt, amikor megcsináljuk az összeset akkor kijavítjuk 2.5 koronggal ki gyököltem majd
lehúztam nagyobb árammal hogy jobb legyen a beolvadása. És amikor kész lettem az őszese
azt vettem észre hogy 6:02 van .
Lementünk a cuccainkért és alá iratuk a jelenléti ívet. És elindultunk haza metróval.
Amikor hazaértünk megnéztük a vacsorát és megint ugyan az a paradicsomos tészta volt.

2015.02.19
8:00 Kelés 9:00 kor indultunk el a metróra 9:35-re oda is értünk.
Lepakoltuk a cuccainkat az öltözőbe. Kaptunk egy kávét.
Dávidéhoz oda mentünk a Tomival, hogy nincs több zártszelvény és szeretnénk kapni valami
másik munkát. Azt mondta a Tominak, hogy Itt vannak deszkák és ott a Makita rezgőcsiszoló.
Csiszoljuk meg szálkamentesre.
Elkezdtük a munkát . Elég szépen és gyorsan csináltuk a munkánkat és jól is.
És ezzel a munkával nagyon gyorsan repült az idő és azt vettem észre, hogy 6 óra.
Lementünk a cuccainkért és Davidénak oda adtuk a jelenléti ívet hogy töltse ki.
És elindultunk haza metróval.
Amikor hazaértünk megnéztük a vacsorát és megint ugyan az a paradicsomos tészta volt

2015.02.20
8:00 Kelés 9:00 kor indultunk el a metróra 9:35-re oda is értünk.
Lepakoltuk a cuccainkat az öltözőbe. Kaptunk egy kávét, felmentünk dolgozni.
Jött Matiá és hozott hígítót. Meg ipari méretű WC papírt .
Mondta, hogy hígítóval mossuk le az ágykeretek. Elkezdtük csinálni először csak ketten,
utána jöttek a többiek is .
Majd ebédszünet lett.
Azután visszamentünk és megcsináltuk mindent. Amikor elkészült mind, akkor egymás
tetejére pakoltuk és észrevettük, hogy amikor csináltuk a hegesztési varratot akkor a hőhatás
miatt megtekeredet, és kikellet egyenesíteni.
És megnéztem az órámat és 6-ot mutatott.
Lementünk a cuccainkért és Davidénak oda adtuk a jelenléti ívet hogy töltse ki. És
elindultunk haza metróval. Amikor hazaértünk megnéztük a vacsorát és megint ugyan az a
paradicsomos tészta volt

