Boda Mátyás
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Autószerelő
Október 3. 0.nap
Az iskolánál gyülekeztünk majd onnan együtt mentünk a Liszt Ferenc repülő térre. Minden
rendben ment. Késő este megérkeztünk bemutatták a szállást majd elmentünk vacsorázni.
1.nap
Kaptunk a szálláson reggelit majd elvittek minket a munkahelyre. Ott bemutatkoztunk a többi
autó szerelőnek és egyből munkához is látunk. Egy autóból ki kellet venni a motort turbó és szimering
csere miatt. Pontban délbe elküldtek ebédelni a közeli menza étterembe ahol három féle menüből
választhatunk. Délután folytattuk a munkát egészen a munkaidő végéig. Meg vacsoráztunk és meg
néztük sötétben az óceán partot.
2.nap
Meg reggeliztünk utána mentünk surfözni az óceánba. A víz hideg volt, de kaptunk ehhez illő
ruházatott. Ebéd után lementünk az óceán partra sétálni, majd egy közeli fitnesz parkba edzetünk.
3.nap
Reggeli után elvittek a munkahelyre és folytattuk a motor ki szerelést. Ki is szereltük még dél
előtt. Meg ebédeltünk és visszamentünk és körül néztünk milyen boltok vannak a munkahely
környékén. Délután a motort már raktuk össze. Vacsora után megnéztük Esposende nevezetességeit
és beültünk egy helyre ahol ittunk egy italt.
4.nap
Szombati nap reggeli után autóval elmentünk Portóba. Megnéztük a helyi nevezetességeket
és Beültünk egy éterembe ebédre. Délután a folyón túra hajóval mentünk egy kört. Utána bort
kóstolni voltunk, majd elmentünk meg nézni a stadiont. Utána visszamentünk Esposendébe.
5.nap
Elmentünk mountain bikeozni. Felmentünk az esposendei hegyre, megnéztük a ki látást és a
templomot a hegytetőn. Délután padlesurfözni mentünk meg néztük a folyószélén levő sekély részt.
Éjszaka meg érkezett egy másik csapat, akik lengyelek voltak.
6.nap
Reggeli után a munkahelyen, egy BMW-n turbót cseréltünk egész delelőt. Ebédre ettünk
tengeri halat, Utána folytattuk a BMW-t és a kipufogó rendszert javítottuk meg. Vacsora után a
lengyelek Hívtak meg minket szórakozni.

7.nap
Munkahelyen egy Renaulton ajtókat raktuk össze majd a motorháztetőt és a sárvédő
lemezeket pozícionáltuk. Ebédre tonhalas las anyát ettünk, majd folytatjuk a munkát.
8.nap
Munkahelyen nagytakarítás végeztünk, mert másnap ellenőrzés volt. Délután egy totálkáros
autóból szereltünk ki egy motort, mert még az működő képes volt. Ebédre lazacot ettünk majd
vacsora után beszélgetünk a lengyel lányokkal angolul.
9.nap
Mivel nem dolgozunk ezen a napon délbe elsétáltunk ahol ebédelni szoktunk. Majd onnan át
sétáltunk a szomszéd településre. Gyönyörű tájakon sétáltunk át mire megérkeztünk Ofirba. Ott meg
néztük az óceán partot. Visszasétáltunk vacsorára.
10.nap
Délelőtt egy ki szerelt motort szedtünk alkatrészekre, mert teljes felújítást végeztünk rajta.
Délután olaját cseréltünk egy Citroen en és kerék csapágyat. Vacsorára rákot ettünk.
11.nap
Elmentünk egy nemzeti parkba ahol megnéztük a Portugál hegyeket és vízeséseket, hatalmas
szakadékokat. Vacsora után a lengyelek bulit tartottak ahova elhívtak minket is.
12.nap
Délelőtt megnéztük a helyi piacot ahol nagyon sok bolha piac is volt. Délután a tengerparton
pihentünk.
13.nap
Egy nehéz munkát kaptunk a munkahelyen EGR szelepet kellet ki cserélni. Ebédre ettünk
polipot, majd elmentünk a helyi bevásárló központba. Délután folytattuk a munkát.
14. nap
Munkahelyen kerék csapágyat cseréltünk. Ebédre ismét tengeri halat ettünk, majd délután
folytattuk a munkát és még egy motor generált kezdtünk meg. Este a lengyelekkel társasjátékoztunk.
15.nap
Egy régi klasszikus autón fékmunka hengert cseréltünk, majd délután egy törött autót
javítottunk meg. Vacsoránál nagyon finom volt a desszert.
16.nap
Egy kis elektromos makett autót építettünk. Ebéd után folytattuk a fékmunka henger meg
javítását.

17.nap
Delelőt a munkahelyen fék betéteket cseréltünk egy saab-on. Ebédre disznót ettünk. Egy régi
autón karburátort tisztítottunk és nehezen beindítottuk. Este a lengyelek ismét bulit rendeztek, mert
ez volt nekik Portugáliában az utolsó estéjük.
18.nap
Elbúcsúztunk a lengyelektől majd, elmentünk ebédelni. Ebéd után le mentünk az óceán
partra, ami nagyon viharos volt az erős széltől. Vacsorára bélszínt ettünk.
19.nap
Elmentünk Bragaba. Megnéztük a hegytetőn levő templomokat és Braga fő terét. Ebéd után
át mentünk Guimaresbe. Ott láttuk a várat és a főteret.
20.nap
Egy renault trafficon motor cserét kezdtünk el. Ebéd után egy BMW-n cseréltünk mindent,
amit igényelt az autó.
21.nap
Szétszedtük a Renault traffic motorját. Ebédre vörös halat ettünk. Délután folytattuk a
munkát vacsora után sétáltunk egy kört.
22.nap
Befejeztük a Renault trafficot. Ebédre ismét polipot kértünk, ami most finomabb volt mint az
előző.
23.nap
Fékbetétet cseréltünk egy BMW és általános szervizt végeztünk el. Ebédre Portugál
különlegességet ettünk hasonló a meleg szendvicshez.
24.nap
Egy másik BMW-n az ABS rendszerrel voltak problémák majd miután meg találtuk javítottuk.
Délután elbúcsúztunk Pedrótól és ő meg hívott minket egy ebédre.
25.nap
Délután elmentünk a strandra és fürödtünk az óceánban, ami nagyon hideg volt, de élveztük
a nagy hullámokat és a sekély vizet.
26.nap
Ismét át mentünk Ofirba a szomszéd településre, de most más útvonalon, ami nagyon szép
volt.

27.nap
Elmentünk Pedróval ebédelni és adott nekünk két üveg igazi házi portugál bort. Vacsora után
meg kóstoltuk a bort.
28.nap
Elbúcsúztunk azoktól, akik vendégül láttak minket és a Deepben dolgozóktól. Délután gond
nélkül ki mentünk a repülőtérre és késő estére értünk haza.

