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2017.04.24. Első nap: 
Bemutatták  az Arnsbergi Kézműves Kamarát . 
Előző nap a kollégiumba bementünk egy terembe ott el mondták a kollégium 
szabályait. Ma pedig tovább mentünk és megmutatták az intézményt bejártuk az 
összes műhelyt, először a gépészekhez mentünk utána a hegesztő, épületgépész, 
villanyszerelő fodrász, kőműves és a burkoló tanműhely volt a végállomás,  ahol 
megkaptuk a szerszámainkat és kaptunk meg 15x15 cm -és csempéket amelyeket ki 
kellet vágnunk a megadott alakokra a munkatervben megadottan miután kész 
voltunk  a feladatunkkal akkor mehettünk vacsorázni és utána csendes foglalkozás.  
Mindenkinek volt saját boxa a műhelyben. 

2017.04.25 Második nap: 
Reggeli után mentünk  dolgozni  műhelybe, a mester úr elmondta, hogy  egy 
habarcs keverő ladába menyi anyagot illetve vizet rakjunk és a feladatnak  
nekiláttunk először csak egy vezető sávot készítettünk másodjára egy f-emből 
készült vezető sávot raktunk fel a falra, amit utána hozzá is vakoltunk. A nap végén 
eltakarítottunk magunk után és elmostuk a szerszámokat. 

2017.04.26 Harmadik nap: 
A mai nap során  folytattuk az előző napi feladatot, aki meg nem fejezte be az 
nekilátott a teendőeknek és a mester pedig adott újabb feladatot, hogy le kell vakolni 
a második próba falára intelligens vakolatot a kapott, de a feladat nem okozott 
gondot a mester mindig segített ha bárkinek volt valami problémája egyből 
megoldotta a munkafolyamatok után az eszközök elmosásával végeztünk a nappal. 

2017 .04.27 Negyedik nap: 
A reggeli munkakezdés az a tegnapi munka folytatásával kezdődött annak, aki nem 
bírta befejezni az előző napi munkát és a mester ki adta a következő feladatot. Ami 
az volt, hogy a saját bokszunknak a káváját kellett megcsinálni azt ugyanazzal az 
anyaggal csináltuk mint amit az előző nap használtunk de ez a  feladat sem volt 
nagyon ördöngös és a mester mondott egy újabb feladatot ami azt takarta, hogy ki 
kellett csempézni a harmadik falat a bokszunkban a csempe alapja egy hat centis 
cserép lécen feküdt utána kevertünk egy kis misungot és azzal raktuk fel a csempét  
utána pedig eltakarítottunk és végeztünk. 

2017 .04.28 Ötödik nap: 
Reggel mindenki újra keverte az anyagát és folytatta a kitűzött  feladatát  a csempe 
felrakása közben megismertünk egy új eszközt (Fliesenhexe), ezzel az eszközzel 
tudtuk beállítani a csempéket, hogy vízben legyenek utána folytattuk a kitűzött 
feladatot és végül feltakarítottuk a műhelyt. 

2017 .05.02 Tizedik nap: 



A mai munkafolyamat megegyezik az előzőekkel mert folytattuk a burkolatunkat 
annyi különbséggel, hogy ma volt a határidő hogy kész legyünk vele. A mester úr 
pedig elmagyarázta a következő feladatot holnap már elkezdhetjük a következő 
munkát egy templomot kell csinálnunk és ma már elkezdhettük a csempék kivágását 
a kapuját a tetőt stb … 

2017 05.03 Tizenegyedik nap: 
Ma az eddigihez hűen mindenkinek folytatnia kellett az elmaradásait, de akinek nem 
volt az megkapta az új feladatait és ma egy templomot kellet felragasztani a tetszően 
kiválasztott falra a ragasztás folyamata az úgy zajlott, hogy a ragasztót megkevertük 
kellő vízzel krémesre kevertük, majd felhordtuk a megadott felületre, amit már 
mondtam tetszőlegesen ki lehetett választani a ragasztó felhordásához a mester 
hozott fogasglettvasat. Mikor felhordtuk a falra a ragasztót meg kellett hagyni 
2-3mm-es fugát és miután az összes csempe elfoglalta a megfelelő helyet, akkor 
kellően meg kell tisztítani a csempéket és a felesleges ragasztót el kell távolítani a 
csempék mellől. Miután ezzel a feladattal is végeztünk, akkor jöhetett egy sokkal 
komolyabb és precízebb feladat, mert meg kellett rajzolni a következő feladat 
sablonját, ami egy kicsit nehéz volt, de aki a mértanban figyelt annak nem okozott 
nehézséget és ha végeztünk ezzel a feladattal is akkor mar takaríthattunk is. 
  

2017 05.04. Tizenkettedik nap: 
A mai nap folyamán mindenki vághatta a csempéjét ezerrel az új módszerrel, amit 
megtanított Patrik. Amikor csak elkezdte verni a szöget a már elkészített sablonba 
fogalmam se volt mi lesz belőle és egy olyan komoly folyamatot hajtott végre, hogy 
az hihetetlen és ha valamelyikük végzett a feladatával akkor segítettünk a mellettünk 
lévőnek utána elmostuk a szerszámaikat és végeztünk. 

2017 05.05. Tizenharmadik nap: 
A mai nap folyamán egész pontosan még voltak akik csempét vágtak vagy volt 
elmaradásuk, mindegy, voltak kisebb problémák nekem is eltört két rombusz 
csempém, de miután megoldottunk minden kis elmaradást akkor belecsaphatott 
mindenki a levesbe. Mindenki elkezdte a formáját kirakni bár csak egy fogas 
glettvasat kaptunk úgy mint múltkor is de ez nem volt baj, mert mindenki lezavarta a 
dolgát és mivel péntek van, ezért ha megvoltunk a nagy takarítással akkor 
végeztünk is. 

2017 05.08. Tizenhatodik nap: 
Ma a lefolyókat gyakoroltuk cementes homok ágyba kellett dolgozni elsőnek a 
mester azt mondta, hogy a belső faltól 1,2m-re kellett kihúzni a homok ágyat és ha 
ezzel kész voltunk akkor mehetett bele a bravúr, mert a belső fal mellett 7,5 cm 
magasnak kellett lennie, míg a kinti 1,2 m-nek pedig 5cm-nek. Ez nem okozott 
problémát senkinek mindenki csinálta a feladatát és kellő odafigyeléssel jól 



teljesítettünk. Utána jött a lefolyó a közepébe ez egy kicsit nehezebb volt már mert a 
lejtés az a box közepébe került és kicsit nehéz volt én is egyszer elrontottam, de 
másodjára már elég jól sikerült a feladat. Ha ezzel is végeztünk akkor amit eddig 
csináltunk csempézést vágott csempe rakást a templomot a mozaikot, amit 
csináltunk azt is le kellett szedni a falról és rendbe rakni a saját boxát mindenkinek. 
Utána belekezdhettünk a saját mozaikunk csinálásába. Ez is jól indult mert mindenki 
kiválasztotta a logót vagy jelképet vagy bármit és a mester kinyomtatta egy nagyobb 
példányba. A rajz annak aki elkezdte jól sikerült, ahogy nekem is csak én kisebbe 
csináltam a megadottnál és holnap majd megcsinálom a megfelelő nagyságban. 

2017 05.09. Tizenhetedik nap: 
Ma igazából az elmaradott feladatokkal kellett foglalkozni meg a mozaik 
tervezésével mert lassan az értékelés napja is eljön úgy hogy bele kell húzni és 
minél pontosabb precízebb munkát kell végeznünk mióta kint vagyunk ez a cél hogy 
a legjobbat kihozzuk a munkáinkból és szerintem egész jól haladunk . 

2017 05.10. Tizennyolcadik nap: 
A saját mozaikját csinálta mindenki a mai napon én is elég szépen haladok  a 
lovammal már lassan a végén járok a minták nagyon jók már csak meg kell csinálni 
mindet, utána mindent összetakarítunk és mehetünk. 

2017 05.11. Tizenkilencedik nap: 
A mozaikok már gyönyörűen elkészültek és már csak a csomagolás vár ránk utána 
indulunk haza. 


