2017.10.03.-1.nap
A repülőgép 15.30-kor indult Portugáliába. Ma repültem először, nagyon izgalmas volt. A gép
Portóban szállt le, helyi idő szerint 19.00-kor. Leszállás után vártak minket, és egy kisbusszal
elvittek a szállásra Esposendébe, ami az óceánparttól 50 m-re fekvő kisváros. Nagyon szép
hely. Kipakoltunk, és elmentünk vacsorázni. Vacsorára krémleves volt, főételnek rántott hal
rizzsel, desszert pedig eperzselé. Vacsora után még egy kicsit szétnéztünk a városban, azután
visszamentünk a szállásra, és lefeküdtünk aludni.
2017.10.04.-2.nap
Ma 8.30-kor keltünk. Már vártak a reggelivel, ami zsömle, sonka és sajt volt. Reggeli után
elvittek a munkahelyre, ahol a bemutatkozás után már munkába is álltunk. Nagy Domokossal
dolgoztam együtt aznap. Egy Smart-on kellett hátsó dobféken betétet cserélni.12 órakor
elmentünk ebédelni a tőlünk 500 m-re lévő étterembe. Minden hétköznap ott ebédeltünk.
Ebédre sült hús volt rizzsel és zöldségekkel, desszertnek pedig vaníliás puding. Ebéd után
visszamentünk dolgozni. Egy törött BMW-t kellett szétszedni, mely eltartott a munkaidő
végéig. Utána visszavittek a szállásra, és elmentünk vacsorázni. Este kimentünk az óceán
partra, mely nagyon szép volt.
2017.10.05.-3. nap
Portugáliában ez a nap munkaszüneti nap, ezért nem kellett dolgoznunk. 9.00-kor keltünk fel,
reggeli után elmentünk szörfözni. Nagyon élveztem, most először szörföztem. Délben
ebédelni mentünk, ami után szabad foglalkozás volt, mi ezt városnézéssel töltöttük. 7.00-kor
volt a vacsora, ami után beszélgettünk és lefeküdtünk aludni.
2017.10.06.-4. nap
8.00-kor ébresztő volt, majd megreggeliztünk. Munkahelyen délelőtt egy Opel Corsa-t
felpolíroztunk. Az ebéd nagyon finom volt, bolognai mártás tésztával. Nagyon változatosan
főztek részünkre. Délután egy Audi-nak a küszöbét csiszoltuk le és fényeztük újra. Munka
után kicsit pihentünk, majd vacsorázni mentünk. Vacsora után sétáltunk még a városban, majd
mindenki lepihent.
2017.10.07.-5. nap
Reggeli után Portóba vittek minket busszal városnézésre. Nagyon szép hely, gyönyörű
házakkal. Délben ebédeltünk egy étteremben, utána hajókirándulásra vittek. Megnéztük a
város hídjait és a várost a folyóról. Porto Cruz-nál voltunk borkóstolón. Porto híres a finom
borairól. Megnéztük az FC Porto Stadiont, de sajnos nem lehetett bemenni. Visszautaztunk
Esposendébe, majd vacsora után mindenki lefeküdt aludni.

2017.10.08.-6.nap
Ma is 9.00 körül keltünk, majd reggeli után biciklitúrára mentünk a hegyekbe. Nagyon
izgalmas és kalandos túra volt. Ebédre visszaértünk az étterembe, ahol, mint mindig, most is
nagyon finom ebéddel fogadtak. Ebéd után pihentünk, és 17.00-kor elmentünk a puddle surföt kipróbálni a folyóra. Nagyon izgalmas volt. Este vacsora után mindenki lepihent.
2017.10.09.-7. nap
Reggeli után dolgozni mentünk. Délelőtt egy Audi küszöbét fényeztük le, majd ebéd után
felnit csiszoltunk és fényeztünk le. Ez eltartott a munkaidő végéig.17.00-kor hazavittek,
mindenki megfürdött, majd elmentünk vacsorázni. Vacsora után beszélgettünk egy kicsit.
2017.10.10-8. nap
8.30-kor kaptuk meg a reggelit, ami után jött értünk a busz, mellyel dolgozni vittek. Délelőtt
egy Toyota Avensist kellett lecsiszolni. Ebédelni mentünk 12.00-kor. Délután folytattuk a
csiszolást, fényezésre előkészítettük az autót. Munka után otthon megfürödtünk, kicsit
pihentünk, beszélgettünk, majd vacsorázni mentünk. Vacsora után filmet néztem, majd
lefeküdtem aludni.
2017.10.11.-9.nap
Reggeli után elvittek dolgozni. Délelőtt folytattuk a Toyota Avensis fényezésre való
felkészítését. Majd utána a karosszérialakatoshoz kerültem, és ott dolgoztam délig. Ebédre
steak volt zöldséges rizzsel. Délután az autószerelő mellé kerültem, ahol egy Toyotáról vettük
le a váltót. Munka után hazavittek, vacsoráztunk, majd mindenki lepihent.
2017.10.12-10. nap
Reggeli után munkába indultunk. Délelőtt egy BMW-n cseréltünk hátsó féktárcsát és
toronycsapágyat. Ebéd után egy Renault-ról leszedtük a hengerfejet, és egy Toyotából
kiszedtem a kuplungpedált, majd egy Ford-on cseréltem 2 lengéscsillapítót. Este vacsora és
pihenés volt.
2017.10.13.-11. nap
Reggeli után vittek dolgozni. Délelőtt Peugeot 206-on cseréltem olajhűtőt, és átmostam a
hűtőrendszert. Délben ebédelni voltunk. Délután egy BMW-n cseréltem stabilizátor szilentet,
majd összeraktuk a Ford-ot , amit tegnap szétszedtünk. Este finom vacsora volt, majd
mindenki lepihent.
2017.10.14.-12. nap
Ez szombati nap volt, ráértünk felkelni. Reggeli után elvittek kirándulni a Portugál-Spanyol
határhoz a hegyekbe. Sokat túráztunk. Késő délután értünk haza, mindjárt el is mentünk
vacsorázni. Utána beszélgettünk, majd mindenki lepihent.

2017.10.15.-13. nap
Vasárnap volt, így ráértünk felkelni. Kerestünk egy mosodát, ahová a későbbiekben is
eljártunk mosni. Ebéd után egész délután filmet néztem.19.00-kor vacsora volt, majd
lefeküdtem aludni.
2017.10.16.-14. nap
Reggeli után ismét dolgozni vittek. Délelőtt levettük egy Toyotáról a váltót és később egy Fiat
500-ból vettük ki a motorblokkot. Ebéd után egy Toyotán cseréltünk szilenteket.17.00-kor
befejeztük a munkát. Otthon mindenki megfürdött, elmentünk vacsorázni, majd később
sakkoztunk és beszélgettünk.
2017.10.17.-15. nap
Reggeli után elvittek dolgozni. Délelőtt a tegnap szétszedett Toyotára visszaraktuk a váltót.
Ebéd után egy Fiat 500 jobb hátsó kerékcsapágyat cseréltünk, és másik Fiaton szedtük szét a
féket, de már nem volt hozzá alkatrész, így nem tudtuk folytatni. Volt még egy Toyota, amin
a csomagtartó ajtó volt rossz, nem záródott be, de sajnos nem tudtuk megcsinálni. A mai
napon érkezett meg Madarász László mester, már vele mentünk vacsorázni. Vacsora után
beszélgettünk és lefeküdtünk aludni.
2017.10.18.-16. nap
Reggeli után elvittek dolgozni. Délelőtt egy Audi-ban cseréltünk gyújtógyertyát, majd utána
egy Peugeot 206-on vezérlést cseréltünk. Ebéd után egy Opel Combo-n cseréltünk fékbetétet,
majd zártszelvényeket vágtunk méretre. 17.00-kor hazavittek, majd fürdés után vacsorázni
mentünk, utána pedig mindenki lepihent.
2017.10.19.-17. nap
Fél 9.00-kor megreggeliztünk, majd dolgozni vittek. Délelőtt felpolíroztam egy Fiat Ducatot.
Délben ebédelni mentünk, majd délután lecsiszoltunk egy BMW-t és lefényeztük egy Fiat
Punto ajtóit.17.00-kor hazavittek, majd 19.00 vacsorázni mentünk, este pedig pihentünk.
2017.10.20.-18. nap
Reggeli után munkába mentünk. Délelőtt folytattuk a tegnap elkezdett BMW csiszolását
ebédig. A délután ugyan csak a BMW csiszolásával telt, majd elkezdtük alapozó festékkel
lefújni. 17.00-kor hazavittek, megfürödtünk, vacsora után pedig kártyáztunk és beszélgettünk.
2017.10.21.-19. nap
Ez a nap szabad szombat volt, semmilyen program nem volt szervezve, ezért a nap nagy
részét otthon töltöttük. Ebéd után mosodában voltunk. A délutánt mindenki pihenéssel
töltötte.

2017.10.22.-20. nap
Reggeli után szervezett program volt. Délelőtt Braga városában voltunk, ahol egy parkot
néztünk meg, és később a várost. Ebéd után Guimaraes városába vittek. Megnéztünk egy
várat, majd a város főterén nézelődtünk.16.00-kor indultunk vissza Esposende-be. Vacsora
után lefeküdtünk pihenni.
2017.10.23.-21. nap
Ismét munkanapra ébredtünk. Reggeli után jöttek értünk. Több autó volt, amit csiszolni
kellett, majd ebéd után ugyancsak csiszoltunk. Este vacsora után megnéztünk egy filmet.
2017.10.24.-22. nap
Fél 9-kor megreggeliztünk, majd jöttek értünk. Délelőtt egy Mercedes motorháztetőjét
csiszoltam, ebéd után pedig felpolíroztam egy Renault-ot, utána pedig a Mercedes
motorháztetőjét festettük le. Vacsora után focimeccset néztünk, majd lefeküdtünk aludni.
2017.10.25.-23. nap
Megreggeliztünk és elmentünk dolgozni. Délelőtt több autó idomait csiszoltuk le (
pl.lökhárító, sárvédő stb.).Ebéd után folytattuk a csiszolást.19.00-kor vacsora volt, majd a
szállásra visszaérve lepihentünk.
2017.10.26.-24. nap
Reggeli után dolgozni vittek. Délelőtt csiszoltam egy autót, majd a BMW Z4-est
felpolíroztam. Ebéd után leszedtem egy Ford Transit lökhárítóját, majd folytattam a csiszolást
a délelőtt elkezdett autón. 17.00-kor hazavittek, megfürödtünk, majd vacsorázni mentünk.
2017.10.27.-25. nap
Mai nap is reggelivel kezdődött, majd mentünk dolgozni. Ez volt az utolsó munkanapunk.
Délelőtt kitakarítottuk a festőkamrát, elmentünk ebédelni, majd délután szétszedtünk egy Ford
Transit-ot. Elbúcsúztunk mindenkitől, megköszöntük, hogy ott lehettünk. Nagyon jó volt a
velük töltött idő. Nagyon kedves és segítőkész emberek voltak. Este vacsorázni voltunk, majd
mindenki lepihent.
2017.10.28.-26. nap
Ma tovább aludtunk, mert szombat volt. Délelőtt kimentünk a városba még egy kicsit
szétnézni, és mosodában is voltunk. Ebéd után lementünk az óceánpartra fürödni, de sajnos
elég hideg volt a víz. Este vacsora után filmet néztem, majd lefeküdtem aludni.
2017.10.29.-27. nap
Ma is tovább aludtunk. Edéd után elkezdtem összepakolni a dolgaimat, mert sajnos 2 nap
múlva már jöttünk haza.

2017.10.30.-28. nap
Hétfő reggel már nem kellett menni dolgozni, ezért tovább aludtam. Délután megnéztem pár
filmet, és átnéztem a dolgaimat. Este kártyáztunk és még beszélgettünk egy jót.
2017.10.31.-29. nap
Elérkezett a hazautazás napja. Nagyon izgultam, vártam is már az otthoniakkal való
találkozást, de szomorú is voltam, mert nagyon jól éreztem magam. Ebédre, mint mindig,
most nagyon finom étellel vártak. Desszertnek egy magyar színekben pompázó nagy tortát
kaptunk. A repülőgép Portugál idő szerint 18.30-kor indult. Budapestre 23.00-kor érkeztünk.
Hatalmas élmény volt ez az egy hónap!!!

