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2022. március 28. 1. nap 

Az első nap utazással telt. 14:⁰⁰ körül érkeztünk a reptérre. Miután megérkezett mindenki 

becsekkoltunk, indulásig a reptéri boltokban nézelődtünk. 16:45-kor szálltunk fel, majd 

Máltára érkezve, már Mario várt minket. Elfoglaltuk a szállásunkat, kipakoltunk a bőröndből. 

Este elsétáltunk a Sparba, ami elég közel van a szálláshoz. Közösen vacsoráztunk, majd 

mindenki a szobájába vonult. 

  2022. március 29. 2. nap 

7:⁰⁰-kor keltünk, első utunk az Easy Job irodába vezetett, ahol a szabályokat ismertették. 

Ezután Lisa elvitt minket a gyakorlati helyeinkre, 1 rövid megbeszélésre. Az utolsó gyakorlati 

hely meglátogatása után Vallettába mentünk megvenni a heti buszbérletet, ebédeltünk és 

várost néztünk. A szállásra már busszal jöttünk vissza. Pihenés után elmentünk a Lidlbe és 

közösen bevásároltunk. 

 

     2022. március 30. 3. nap 

Ma nagyon korán keltünk, hogy időbe beérjünk a gyakorlati helyre, mi négyen (Andris, 

Márkó és Robi) a Retail International raktárában dolgozunk. Reggel útbaigazítást kaptunk, 

párosával lettünk beosztva, Robi és én Nickyhez és Mohamedhez kerültünk az Aldo 

raktárába, nagyon kedvesek voltak velünk. A feladatunk cipők rendszerezése volt típus, szín 

és méret szerint. A rendszerezést a megrendelés szerinti kiválogatás követte. Majd 

ellenőriztük a darabszámot és beszkenneltük, a termékek csomagolásban is segítettünk. Este a 

trefortos diákokkal ismerkedtünk meg, 2 szinttel lejjebb laknak, mint mi. St.Juliansba 

vacsoráztunk, hazafele találkoztunk 2 spanyol diákkal, akikkel sokat beszélgettünk az este 

folyamán. 



    

2022. március 31. 4. nap 

Itt, Máltán munkaszüneti nap. A szabadságot ünneplik. A délelőtt takarítással és mosással telt. 

Délután Sliemába mentünk, megnéztük a partot, sokat sétáltunk és elmentünk a plázába. 

Nagyon jó idő volt. 

   

2022. április 1. 5. nap 

Ma sokkal több megrendelés volt. Egy lépcsős komissiózást végeztünk, ami 

megrendelésenkénti áru kigyűjtést jelent, a rendeléseket ellenőrzést követően becsomagoltuk. 

Némi papírmunkát is elvégeztünk. Este Paceville-t néztük meg, rengeteg szórakozási 

lehetőséget biztosít a fiataloknak. Nagyon sok Erasmuson résztvevő diákkal találkoztunk 

2022. április 2. 6. nap 

A szokásos teendők után, Gozo szigetére utaztunk komppal, ahova Ferenc pápa látogatott. 

Részese lehettünk egy igen érdekes felvonulásnak. A hazaút nehézkes volt, mivel a pápa 

jelenléte felborította a közlekedést, a buszok és a kompok sem közlekedtek estig, éjfél körül 

értünk haza. Nagyon elfáradtunk, de élményekkel teli nap volt.  

   



    

2022. április 3. 7. nap 

Délelőtt a marsaxlokki halpiacon voltunk. Vásároltunk néhány szuvenírt, majd megnéztük a 

halászhajókat is. A busz érkezéséig majdnem volt 1 óránk, beültünk kávézni, találkoztunk 1 

magyar családdal is. Este palacsintát sütöttünk. 

  2022. április 4. 8. nap 

Már egyedül gyűjtöttük ki az 1-1 megrendeléshez szükséges termékeket, beszkenneltük, az 

ellenőrzés után becsomagoltuk. Az inverz logisztika részesei lehettünk, délután 1 papír 

feldolgozó üzembe vittük a nem szükséges és sérült dobozokat. A hibás termékeket 

bedarálták. Este a közeli kikötőhöz sétáltunk el. 

   

2022. április 5. 9. nap 

Mohamed ma nem tudott jönni, dolgozni, így több feladatunk volt. Délelőtt a 

megrendeléseket gyűjtöttük ki, majd a kiszállításban segítettünk, 4 boltba szállítottunk 

termékeket. 



  

2022. április 6. 10. nap 

Ma az áruk beérkeztetésével kezdtük a napot, cipők és kiegészítők voltak. A szünet után a 

megrendelések kigyűjtésével folytattuk a munkát és raklapra pakoltuk. A kész rendeléseket 

hidraulikus kéziemelővel mozgattuk egy másik helyre. 

2022. április 7. 11. nap 

Ma is az áruk beérkeztetésével foglalkoztunk. Cipők és kiegészítők voltak, majd kiválogattuk 

szín, méret és típus szerint. Később ezeket helyeztük el a raktárban a megfelelő helyre. Este 

elsétáltunk a skateparkhoz. 

  

2022. április 8. 12. nap 

Ma is az áruk beérkeztetését és a megrendelések kiválogatását csináltuk párhuzamosan, ma 

csatlakozott hozzánk Andris és Márkó is. Délelőtt Robi nem érezte jól magát, ezért 

hazakísértem. Mire a többiek hazaértek tejszínes csirkemellet készítettem. Este Andrissal és 

Márkóval a The Hatters nevű pubba mentünk el. 

 2022. április 9. 13. nap 



Ma Popeye Villagebe látogattunk el, rengeteget sétáltunk, túráztunk. Jó idő volt. Miután 

hazaértünk pihentünk, később elmentünk egy közeli pizzériába vacsorázni. 

   

2022. április 10. 14. nap 

A vasárnapot pihenéssel és takarítással töltöttük. Voltunk bevásárolni Birkirkaraban a Smart 

supermarketben és az McDonaldsban fagyiztunk. Este csirkecombot sütöttem és megnéztünk 

egy filmet. 

 2022. április 11. 15. nap 

4 bolt megrendelését gyűjtöttük ki először. A rendelések csomagolását követően a 

kiszállításban segítettünk. Nagyon sok megrendelés érkezik a raktárba folyamatosan, délután 

a következő boltok rendeléseit komissióztuk. Délután csirkemellet sütöttem. 

 2022. április 12. 16. nap 

Ma is komissiózással telt a nap. Már segítség nélkül dolgoztunk, megkaptuk a különböző 

üzletek megrendeléseit és párban gyűjtöttük ki, miután leellenőrizték a kigyűjtött 

megrendelések pontosságát becsomagoltuk azokat.  

 

 

2022. április 13. 17. nap 



Raktár rendszerezés volt a mai feladat, a beérkezett kiegészítőket válogattuk ki típus és szín 

szerint. A lábbeliket másik részre tettük át. Délután Vallettában sétáltunk.  

 2022. április 14. 18. nap 

RST feladatokat végeztünk. Rakodás, szállítás, tárolás. Már a komissiózás során saját 

magunknak kellett ellenőrizni a kigyűjtött megrendeléseket. A raktár betárolást is segítség 

nélkül végeztük.  

  

2022. április 15. 19. nap 

Nagypéntek. Bugibba National Aquariumot néztük meg. Később a városban sétáltunk, 

bementünk 1-2 szuvenír boltba, majd megejtettünk egy kései ebédet is ebben a városban. Este 

filmet néztünk. 

  

2022. április 16. 20. nap 

Ma Vallettában, a fővárosban néztünk körül, sétáltunk és pár üzletbe bementünk. Még nincs 

itt a turista szezon. mégis rengeteg ember volt az utcákon. Délutánra eléggé beborult az ég, 

így hamarabb hazamentünk. 

  2022. április 17. 21. nap 

Nem volt túl jó idő. Takarítással és főzéssel telt el a nap, csirkemellet készítettem párizsiasan. 

Este sétáltunk a környéken és elmentünk a közeli boltba.  

 2022. április 18. 22. nap 



A beérkezett megrendelések kiválogatása után a raktárban tevékenykedtünk. Előkészültünk a 

holnapi konténer érkeztetésére. 

  2022. április 19. 23. nap 

Részese lehettünk a kombinált áruszállításnak. 28 raklap áru érkezett konténerben. A 

kirakodással eltelt az egésznap. Lábbelik és kiegészítők is érkeztek egyaránt. 

2022. április 20. 24. nap 

A tegnapi kipakolással folytattuk a napot, délutánra be is fejeztük. Este Vallettába mentünk, 

ahol megnéztük a tűzijáték fesztivált. Nagyon szép és látványos esemény volt, ahol rengeteg 

ember vett részt. 

  

2022. április 21. 25. nap 

Az utolsó nap a munkahelyen. A megrendeléseket teljesítettük. A raktárban betárolást 

végeztünk. A cipőket a megadott helyre pakoltuk. Átadtuk Nickynek és Mohamednek az 

ajándékot, amit vettünk nekik és elköszöntünk. Délután Rabat városában levő katakombákat 

és a múzeumot néztük meg. 

  



2022. április 22. 26. nap 

Az Easy Job irodájába mentünk reggel 10-re, ahol a szükséges papírokat kitöltöttük. Délután 

Sliemába voltunk plázázni és vásároltunk néhány dolgot. Az estét Pacevillebe töltöttük, ahol 

megismerkedtünk szintén erasmusos, spanyol diákokkal ők 3 hónapra jöttek Máltára.  

 2022. április 23. 27. nap 

Comino szigetére hajóztunk a trefortos diákokkal. Nagyon szép volt és hangulatos. Kicsi a 

sziget mégis számos programra volt lehetőség. Voltak, akik már a vízbe is belementek, ami 15 

fokos lehetett. Nagyon jó idő volt, kicsit le is égtem. Hazaérve elkezdtem bepakolni a már 

nem szükséges dolgaimat a bőröndbe. 

  

 2022. április 24. 28. nap 

Utolsó vasárnap Máltán. A marsaxlokki halpiacon voltunk délelőtt. Délután bepakoltunk a 

bőröndünkbe. A megmaradt dolgokat, tisztítószerek, élelmiszer stb. levittük a keriseknek, ők 

másfél hét múlva mennek haza.  

2022. április 25. 29. nap 

Utolsó reggel a szálláson. Reggel még összepakoltuk a kint maradt dolgainkat, a bőröndöket 

lefóliáztuk, készen álltunk a hazaútra. 16:00 után pár perccel landoltunk Magyarországon. 

Gyorsan eltelt ez az 1 hónap, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. 

   


