Menyhárt Attila vagyok és részt vettem az Erasmus plusz pályázaton.
2015. 02. 02. 8:30 -indulással kezdődött az utazásunk mely hosszú volt de jó
volt a társaság és láttunk olyan dolgokat az úton, hogy felejthetetlen hisz pl :
hegyek épületek. Este 19:30 kor érkeztünk meg és bemutatták a szállásunkat,
ott megkaptuk a vacsorát. A vacsora kicsit szokatlan volt hisz mediterrán étel
volt nem tudtuk eldönteni hogy mi. Reggelire pirítóst, lekvárt és teát kaptunk.
02.03 10 órakor jött a három koordinátor, akik bevezettek részletesen az
Erasmus plusz pályázat lényegébe, majd később megkaptuk a kártyánkat
mellyel bárhova, bármivel utazhattunk. Majd később elindultunk megnézni a
munkahelyet, de előtte megmutatták a Doumot majd az Evolvo irodát. Ott
csatlakozott hozzánk a negyedik koordinátor, aki elvezetett a munkahelyünkre.
Amikor odaértünk meglepődve vártuk, hogy mi lesz a munkánk, de nem kellet
mitől félnünk, hiszen barátságosak voltak. Elmagyarázták, hogy mi lesz a
munkánk: ágyakat kell hegesztenünk, hiszen egy szálló épül, ahol dolgozunk.
Tájékoztattak minket, hogy holnap, vagyis 02.04 én 9 órakor kezdünk majd 1
óra ebédidőnk lesz és este 6-ig dolgozunk. Tájékoztatás után elvittek minket az
épülő szálló allati kávézóban és ott eltöltöttünk 1-2 órát biliárddal, majd
megnéztük, hogy merre találunk boltot. Majd eljöttünk a szállóra és
megvacsoráztunk. Majd később elmentünk megnézni a Doumot és környékét.
02/04 Elmentünk az első munkanapunkra. Reggel 9-re mentünk majd
megindult a műszakunk: különös dolgunk nem volt, hiszen első munkanapunk
volt de hamar megbarátkozunk velünk, segítettünk a többi munkásoknak, akik
meglepően nők voltak. Dolgunk az volt, hogy használt faanyagokból szegeket és
csavarokat húztunk ki. Hiszen itt minden, amit fel lehet használni, felhasználnak,
mert újra hasznosításból építenek bútorokat, csillárokat. Ebéd ideig ezt
csináltuk persze pörögtünk és majdnem teljesen végeztünk. Ebéd időben
megettük a szendvicset, amit kaptunk. Helyi munkások lehivattak egy kávéra az
allatunk lévő presszóba. A kávét - kedvesek voltak - ingyen adták hisz ott
dolgozunk. Ebédidő után folytattuk a munkát feladatunk az volt, hogy fém
ablakokat tisztítottunk és pucoltunk úgy, hogy az üvegeket kiszedtük, de nem
számított, ha eltörik, hisz felújítás és üveg csere lesz. Miután kiszedtük az
üvegeket, elkezdtük pucolni, fémtisztára csiszolni hisz festésre megy. Közben
egy ember csiszolt mi a többiek kalapáccsal és csavarhúzóval szedtük le a
festéket és készítettük előre a csiszoláshoz. Meló végén megdicsértek minket

és ezzel elindultunk be a szállóban közben elugrottunk boltba, hogy a helyi
vacsorát kipótoljuk. Beértünk a szállóra és megvacsoráztunk és jó volt a
pótlással ízlett mindenkinek.
02.05 Reggel ébredés 7 óra készültünk és reggeliztünk majd irány a metró és a
munkahely. A munkahelyen vártak már és mindjárt kezdés előtt meghívtak
minket egy kávéra majd nekiálltunk az ablakok csiszolásának. Feladatunk
továbbra is az ablakok megtisztítása volt, a munkát megosztottuk egymás közt.
11 óra folyamán megjelent egy újabb olasz úriember hozott valami kis pizza
formájú péksüteményt a munkásoknak. Természetesen a kedvességük megvolt
megkínáltak vele minket is, mi persze elfogadtuk, mert hisz végre egy kis
magyarosabb étel volt és ízlett. 12:30 körül meghoztak egy deszka szállítmányt,
amit behordtuk az épületbe, majd megebédeltünk. Ebéd után meghívtak
szintén egy kávéra. Nagy főnök Mattia, elmondta, hogy nem festjük le az
ablakokat barnára, ahogyan tervezte, hanem csak lelakkozzuk, hiszen ezek
kovácsolt ablakok, és úgy öregnek de jobbnak néz ki. Délutáni munkát folytatva
egyre jobban haladtunk az ablakok pucolásával. Meglepetésünkre megjelent
egy úriember, aki videót forgatott, ahogyan dolgozunk mi és a helyet, persze
nem csak videót, hanem fotókat is készített rólunk. Mi nem tudjuk, hogy mért
de tippünk hogy valami riporter lehetett. Meló vége előtt megjött Mattia és
hozott nekünk egy új flexet, drótkorongokat és sisakot, Ezután elpakoltuk a
szerszámokat majd elbúcsúztunk és indultunk haza, de útközben szintén
beugrottunk boltba. Beértünk szállóra majd megvacsoráztunk.
02.6 Reggel ébredés majd indulás a szokásos úton a munkahelyre.
Megérkeztünk mindenki tudta a dolgát, folytattuk az ablakok pucolását és
közben beszélgetünk a többiekkel. Közben 10 fele meghívott a tulaj ismét egy
kávéra minket és lassan mar ebédidő is volt. Ebéd után ismét folytattuk az
ablakokkal, de már nem volt sok hátra csak egy darab annak neki álltam a
Tomival csiszolni majd később egyedül folytattam a többiek pedig segítettek a
fa anyagok gyalulásában meg csavarozásában. Végeztem az ablakokkal és én is
segítettem nekik, de nem kellet sokáig csinálnunk, hisz már lassan véget ért a
munkaidőnk. A mentorunkkal annyira el tudunk beszélgetni, hogy
megtanítottuk neki magyarul a "jó reggelt " köszönést és magyarul a nevünket.
Munka végén ismét a szálóra indultunk és közben szokás szerint boltba
mentünk és onnan pedig metróval. Beértünk szállóra finom húsos "végre hús"

vacsora várt ez már mindenkinek ízlett. Vacsora után ki ugrottunk a fiúkkal
körbenézni a Dóm-nál hogy milyen lehet ott hétvége fele ha tömeg van.
02.08
Vasárnap 10kor indulás kulturális program van elmentünk a milánói kastélyban
ott megnéztük a régi szobrokat majd a fegyvereket persze a fegyverek
érdekeltek a legjobban . Majd később megnéztük a régi bútorokat majd vele
párhuzamosan a XX. századikat is. Véget ért a kulturális program utána
átmentünk a kastélyban lévő parkba és ott Borok Bálinttal és Czeller Dániellel
bevállaltunk egy kis merészséggel valami körhintaféle dologgal egy valami
nagyon durva de nem tudtuk, hogy mi az de nagyon élveztük. Majd végeztük a
kulturális programmal majd szállóra mentük készítettünk rakott krumplit
vacsorára.
01.09
Reggel ébredés hisz újra meló szokás szerint elmentük a metróval. Ma az volt a
dolgunk hogy fa anyagot kellet szabnom méretre majd délre ezzel végeztem.
Ebéd után újra szabdaltam a fenyő padlókat de már más méretre de 3 óra fele
végeztem vele. Utána neki álltam Sipos Tamásnak csiszolna a léceket, de lassan
véget ért a munkaidőnk és ezzel elindultunk a szállóra és megvacsoráztunk.
02.10.
Reggel ébredés szokásos úton metróval a melóhelyig. Munkám az volt, hogy az
ágyaknak az ágynemű tartójának az elejét készítettem el vagyis csak a keretét.
Közben új munkatársak is érkeztek. Öt lány érkezet Csehországból. Majd lassan
ebéd szokásos szendvicset megettük, majd kávéztunk egyet. Ebéd után
visszamentünk a munkahelyre majd folytattam. Öt óra fele végeztem majd neki
álltam laminált padlót szabni méretre. Meló végén irány a szálló vacsora.
02.11.
Reggel ébredés szokás szerint metróval utazva. Megérkeztünk majd ittunk egy
kávét aztán irány a munka. Ma folytattam a laminált padló szabdalását. Ebédre
ismét lementünk a presszóba ebédelni és kávézni. Ebéd után ismét szabdaltam
majd később érkezet vasanyag, amiket kell hegesztenünk. A vasakat segítettünk
be pakolni. Én elvégeztem a munkám majd segítettem a többieknek az ágyak

hegesztésében. Segítettem nekik összeállítani egy sablont, amivel könnyebben
össze lehet rakni az ágyak keretét. Munka végén ismét irány a szálló de közbe
boltba is mentünk. Szállóra beérve vacsora majd beszélgetünk a szobában.
02.12.
Reggel ébredés szokásos úton irány metróval. Mikor odaértünk reggel lent a
presszóban le rakjuk a táskákat iszunk egy kávét majd irány a meló. Feladatom
az volt hogy az ágy keret vasait készítettem elő a fúráshoz: ki kellet mérnem a
lyukak helyét és megjelölni. Erre kitaláltam egy sablont, amellyel nem kellet
méregetni hanem csak jelölni a furatok helyét. Ebéd idő ismét egy szendvics és
ittunk egy kávét majd irány vissza melózni. Este a műszak végéig jelölgettem a
vasakat meg mellette hegesztettem is össze vagyis besegítettem abban is. Meló
után irány a szálló majd vacsora és pihenés.
02.13
Reggel kelés majd irány a munka. Reggel egy kávé majd szintén jelölgettem a
vasakon a furatok helyét. Ebédig arra végeztem is vele. Ebéd és egy kávé majd
irány vissza. Dél után a feladatom az volt, hogy segítettem hegeszteni, sajnos
ezek a hegesztő gépek, amit kaptunk meg hozzá elektródát az nem igazán
fekszik nekünk hisz nem ehhez a fémhez való de azért sikeresen megoldjuk a
problémát. Estig hegesztettem össze az ágy kereteket, közben váltottuk
egymást. Délután jött még egy adag szállítmány, amit be kellett pakolnunk. Itt
nekünk sajnos gyorsan megy az idő és máris műszak vége és irány a szálló de
előttem még a mentorunkkal beszélgetünk, hülyéskedünk. Szállóra beérve
vacsora és megbeszéltük, hogy szombaton 10:45-kor indulás, hisz kulturális
program lesz.
02.14
Reggel kelés 8 kor keltünk egy páran, mert ki néztünk a piacra, de nem nagy
piac volt hisz esett az eső. 10:50 indulás a kulturális programra az evolvo
irodája előtt találkoztunk Morgennel, aki nekünk a koordinátorunk. Indulás a
célponthoz ami egy technológiai és tudományi múzeum volt. Egy óráig ott
voltunk, ebben a pár órában láttunk 3 régi autót, ami persze érdekelt meg a
gitárok készítésének folyamatát, régi villanyszerelő eszközöket, órákat
telefonokat és a tudomány fejlődését. A program után elmentünk boltba

vásárolni majd vissza a szállóra ott készítettünk egy kis vacsorát majd este
kimentünk körbenézni.
02.16 Hétfő
Sajnos ez már utolsó hét erre gondolva keltem, hogy mar csak egy hét: bárcsak
még most jöttünk volna, de mindegy indulni kell a munkába. Megérkezve ittunk
egy kávét majd ismét munka feladatom az volt, hogy előre pontoztam a furatok
helyét. Délre be is fejeztem elkészült az összes. Ebéd és kávé majd ismét munka.
Dolgom csak annyi volt, hogy segítettem a fiúknak a furatok mélyítésében
közben beszélgetve a mentorral. Munkaidő vége fele megnézték, hogy állunk és
mondta a mentor, hogy majd lehet ad nekünk fa munkát. A munka véget ért
ma boltba nem mentünk, egyből szállóra. Vacsora majd alvás hisz reggel kelni
kell.
02.17
Kedd reggel ma ismét úgy keltem, hogy egyre közelebb a hétvége és indulás
haza. Irány munka reggeli majd kávé. Ma Borok Bálinttal mondtunk a
mentornak, Dávidának, hogy nincs a vassal kapcsolatos munkánk. A mentorunk
mai feladatot adta, hogy a Borok csiszolta a méretre vágott fákat én pedig
vágtam a fa anyagot méretre. Majd szólt, hogy segítsek Bálintnak össze rakni
egy lámpát ami fa talpa volt és egy redőnynek a tekerője volt a szára majd arra
raktunk egy csövet amit meghosszabbította a lámpát .Ebédidő ismét kávé és
kaja majd ismét fel, dolgozni. Délután folytattam a faanyag szabdalását majd
szolt Dávide hogy segítsek a lányoknak egy szék elkészítésében. Itt a szakmai
tudásomra volt szükség hisz hegeszteni kellet. Feladatom az volt hogy szabjak ki
két trapéz alakú lemezt és közé hegesztek be egy lengéscsillapítót hisz a szék
lába egy rugó lesz. Elkészültem vele, de sajnos nem sikerült a tervünk, hisz a
rugó gyenge volt és nagyon ki lengett ha valaki rá ült. Megbeszéltük a
mentorral Dávidéval hogy hozat erősebb rúgót és holnap azt kell csinálnom.
Meló végén irány szállóra majd vacsora és alvás.
02.18
Reggel ébredés és irány a meló a szokásos úton. Mai feladatom folytatom a
széket melynek a rugóját úgy erősítettük, meg hogy a rugót elvágtuk majd egy
csövet raktunk belülre. Majd összehegesztetem a rugót. Ezek után lassan ebéd

majd kávé és folytatom és elkezdtem a második szék alját is megcsinálni.
Később segítettem a Tominak Az ágy keret fogadóját hegeszteni majd csiszolni.
Meló vége irány a szállóra majd vacsora és alvás.
02.19
Csütörtök sajnos egyre közelebb a hétvége. Reggel ébredés majd irány melózni.
Munkám az volt, hogy a széket, amit előtte nap csináltam annak alapján
készítsem el a második széket is. Ezzel elment az egész nap hisz nem volt
megfelelő korong majd ebéd után befejeztem. Utána segítettem a többieknek
az ágy keret folytatásával.
02.20
Péntek erre a napra úgy keltem, hogy bár nem is lenne, hisz utolsó
munkanapunk és nem akarok haza menni. Az itteni emberekkel,
munkatársakkal annyira összhangba voltunk, mint ha több éve ismernénk
egymást. De munkába kellet menni, aminek örültem hisz velük lehetek.
Feladatom az volt, hogy alakítottam a szék stabilitásán. Ebéd után az ágy
keretet fejeztem be. Utána készítettem fából egy sablont, mely alapján
hajtogattam gomb vasat melyet egy lámpa burával hegesztetem össze. Utolsó
nap senki nem várta ezt a napot mi sem, meg ők sem, ma előbb véget ért a
munkaidő hisz a mentorunknak pontozni kellet minket. Meglepetésemre
engem jól pontoztak szép eredményt kaptam. Eljött a búcsú nekünk sajnos
mennünk kellet. Viszlát Olaszország ,de ha tudok vissza jövök még ide.

Ebben a három hétben, míg Olaszországban voltam sokat tanultam az
olaszoktól és nem csak szakmai dolgokat. Megtanultam más szakmával
kapcsolatos érdekességeket. Láttam és megismertem az olasz kultúrát az
emberek mindennapi viselkedéseit. Éreztem, hogy befogadóak az olaszok hisz
minket is befogadtak és barátként tekintettek ránk. Örülök és köszönöm, hogy
részt vehettem ebben az utazásban hisz nekem nagyon tetszet és elhatároztam
hogy vissza utazom oda még az életemben. Terveim szerint már ebben az
évben visszamegyek, ha találok magamnak megfelelő munka helyet.

