Munkanapló
Október 2. hétfő
Az utazásunk október 2.-án reggel 8:50-kor kezdődött, ugyanis ekkor szállt fel a
repülőgépünk. Budapestről Isztambulba repültünk és onnan délután tovább Máltára. Este
7órakkor értünk Máltára, ahol a transzfer a szállásunkra szállított bennünket. Aznap
teendőnk nem igazán volt, kipihenhettük az egész napos utazást.
Október 3. Kedd
Reggel az ügyintéző, szervező irodába mentünk, ahol megkaptuk a munkahelyünkre vezető
térképet, bemutatkoztunk Ritának, a szervező hölgynek. Rita körbevezetett minket a
munkahelyeinken, és bemutatott minket a mentorainknak. Délután a szállásunkon
pihentünk, készültünk azt első munkanapunkra.
Október 4. Szerda
A szálláson lévő bejárati ajtót bezárta reggel az egyik srác, aki előttünk indult dolgozni, és az
ajtónk ezáltal beragadt. Nem tudtuk kinyitni, így felhívtuk a házmestert, aki 2 órával később
tudott kijönni és kinyitni az ajtót. Üzenetben értesítettük a mentorunkat, aki azt válaszolta,
hogy oldjuk meg a problémát, és holnap találkozunk a munkában.
Október 5. Csütörtök
Az egész éjjel tartó esőzés után reggel azt vettük észre, hogy az utakon áll a víz, több út
járhatatlan. A tömegközlekedés leállt, ezért nem tudtunk bemenni a munkába. A mentorunk
üzenetét olvasva azzal szembesültünk, hogy a műhely beázott, ezért csak hétfőn menjünk
dolgozni.
Október 6. Péntek
Zsolttal, akivel be voltam osztva a munkahelyünkre, arra áldoztunk ezt az egy napot hogy
elmenjünk bevásárolni, körülnézni, és a többieknek készítsünk egy vacsorát, mire haza érnek.
Október 7. Szombat
Szombaton a tanárnő kíséretével elmentünk M’Dinaba, ahol megtekintettük a várat és annak
nevezetességeit. Mindezek után volt szerencsénk megnézni az aznap megrendezett Malta
Classic autóversenyt is.
Október 8. Vasárnap
Vasárnap a Málta szigete mellett elhelyezkedő kis szigeten, Cominon voltunk strandolni,
ahová komppal mentünk át. Este hazaérkezve készültünk a hétfői munkanapra.
Október 9. Hétfő
Reggel a munkába érkezésünk után mondták el a munkahelyünkön, hogy a műhelyünkben
sajnos nem lehet dolgozni, mert a beázás miatt több szerszám, illetve berendezés is tönkre
ment, ezért Ritának másik munkahelyet kellett nekünk keresnie.

Október 10. Kedd
Az új munkahely keresése, intézése történt. A szálláson töltöttük az időt pihenéssel,
takarítással és egyéb elfoglaltságokkal.
Október 11. Szerda
Szerda reggel én már egy számomra új munkahelyen kezdtem, egyedül. A Four Seasons-nél.
Mivel az első napom volt, így bemutattak a munkatársaimnak, és ismerkedtem a műhellyel,
szerszámokkal és berendezésekkel.
Október 12. Csütörtök
Csütörtökön már a műhelyt megismerve már sok mindenben segédkeztem a
munkatársamnak. Egy Volkswagen golf 4-en cseréltünk fékbetéteket, illetve generátort.
Délben ebédeltünk a munkahelytől nem messze lévő kis étteremben. Az ebéd után egy Audi
A4-en végeztünk olajcserét. Este a szálláson beszélgettünk a többiekkel.
Október 13. Péntek
Pénteken már reggel egy Volkswagen golf 5 teljes nagyszervizével kezdtük a napot, később
egy b5 Passaton cseréltünk fékbetéteket és féktárcsákat. Délben ebédeltünk a munkahely
melletti étteremben. Ebéd után folytatódott a munka, egy Volkswagen Touran-on cseréltünk
generátor,t illetve lámpákat. Este a szálláson beszélgettünk a többiekkel.
Október 14. Szombat
Szombaton a tanárnő kíséretével és a gyönyörű szép napos időnek köszönhetően a Golden
Bay-re mentünk strandolni. Délben a Golden Bay strand melletti étteremben ebédeltünk,
majd folytattuk a strandolást. Délután hazaindulva a szállásra este értünk haza.
Október 15. Vasárnap
Vasárnap a kísérő tanárunk hazautazott Magyarországra, mi így pihentünk a szálláson. Este
érkezett meg a másik kísérő tárunk, akivel másnap találkoztunk csak.
Október 16. Hétfő
Hétfő reggel a munkában egy Volkswagen golf 4-en cseréltünk adagolót, aztán egy Beetle-n
kipufogórendszert. Délben ebédeltünk a közeli étteremben. Majd egy Audi A6-on csináltunk
nagyszervizt. Hazaérkezve a szállásra, beszélgettünk a többiekkel.
Október 17. Kedd
Kedd reggel egy Volkswagen tuaregen cseréltünk fékbetéteket, féktárcsákat és
fékfolyadékot. Délben ebédeltünk. Majd délután folytattuk a munkát egy Volkswagen golf 3
kuplung cseréjével. A szállásra hazaérkezve beszélgettünk.
Október 18. Szerda

Szerda reggel egy Volkswagen caddynek a motorját kezdtük szétszedni, úgy tűnt, hogy
hengerfejes. Délben ebédeltünk. Ebéd után egy Volkswagen passat B6-on cseréltünk
turbofeltöltőt. Este a szálláson beszélgettünk a többiekkel.
Október 19. Csütörtök
Csütörtök reggel egy Volkswagen golf 6-on cseréltünk fékbetéteket és féktárcsákat, később
egy Audi A3-on szintén fékeket és olajat. Délben ebédeltünk. Ebéd után egy Audi A4-en
cseréltünk vezérlést. Délután, este a szálláson beszélgetéssel zártuk a napot.
Október 20. Péntek
Péntek reggel egy Volkswagen golf 4-et szervízeltünk, majd később egy Audi A3-at. Délben
ebédeltünk, ebéd után egy Volkswagen golf 6 nagy szervizével folytattuk a munkát, utána
pedig munkatársam Volkswagen Kabrio golf 1-esen cseréltünk fékeket.
Október 21. Szombat
Szombaton a tanárnővel elmentünk az 5D-s moziba, ahol megnéztük Málta történetét, majd
ezt követően körül néztünk a fővárosban és kirándultunk egyet.
Október 22. Vasárnap
Vasárnap a Mellieha Bay-en voltunk strandolni, ahol délben ebédeltünk egyet, aztán délután
hazaindulva este értünk a szállásra.
Október 23. Hétfő
Hétfő reggel a munkában egy Volkswagen golf 5 nagyszervizével indítottuk a napot, majd egy
Volkswagen golf 4-en cseréltünk olajat. Délben ebédeltünk, ebéd után folytattuk a munkát
egy Volkswagen golf 6 gyújtógyertya cseréivel, és egy Audi A4 féltengelycsukló cserével. Este
a szálláson beszélgettünk.
Október 24. Kedd
Kedd reggel egy Volkswagen passat b5-ön cseréltünk kuplungszettet, délben ebédeltünk.
Délután a munkát egy Volkswagen golf 6 fékbetét és féktárcsa cseréjével folytattuk. Este a
szálláson beszélgettünk.
Október 25. Szerda
Szerda reggel egy Volkswagen golf 5-ön cseréltünk állítható futóművet, futómű szilenteket
és egyéb futómű alkatrészeket. Délben ebédeltünk, később a munkát egy Volkswagen golf 7
olajcseréjével folytattuk, majd később egy Volkswagen touran szelepfedéltömítés cseréjével.
Este a szálláson beszélgettünk.
Október 26. Csütörtök
Csütörtök reggel egy Volkswagen golf 2-esen cseréltünk kerékcsapágyat és toronycsapágyat.
Délben ebédeltünk, majd délután folytattuk a munkát egy Audi A6 fékbetét cseréjével,
kipufogódob cseréjével. Este a szálláson beszélgettünk a többiekkel.

Október 27. Péntek
Az utolsó munkanapon reggel egy Volkswagen golf 4 nagyszervizével kezdtük a napot,
később egy Volkswagen golf 3-on cseréltünk váltót. Délben ebédeltünk, majd ebéd után
folytattuk a munkát egy Audi A3 olaj, és fékbetét, féktárcsa cseréjével. Délután átadtam a
munkatársaimnak szánt ajándékokat, majd könnyes búcsút véve egymástól haza indultam a
szállásra.
Október 28. Szombat
A szombati napot egy gyors városban való vásárlással kezdtük, majd a szálláson
takarítottunk, pakoltuk a cuccaink és készülődtünk a hazaútra.
Október 29. Vasárnap
Vasárnap reggel 6:00-ra jött értünk a szállásra a transzfer, majd felvettük vele a tanárnőt és a
reptérre indultunk. Máltáról ismét Isztambulba repültünk, majd Isztambulban hosszú
várakozás után Budapestre repültünk.
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