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Tegnap (09.20.) Sikeresen megérkeztünk Máltára. Minden rendben ment, a szállást 
elfoglaltuk, kipakoltunk. 

2021.09.21-én Máltán ünnepnap alkalmából ma nem dolgoztunk. Így volt alkalmunk, 
hogy ma elmenjünk várost nézni. Ezzel a lehetősséggel természetesen éltünk és 
igyekeztünk a város minden szegletét megtekinteni ahogy csak tudtuk. 

 

 

 (09.22.) reggel az első dolgunk volt közösen meetingre menni, amit az Easy Job Bridge 
meg is örökített. Ezután kisbusszal mindenkit elvittek a munkahelyére, Mátéval a Greens 
Supermarketben fogunk dolgozni, Tal-Ibrag-ban. Egy rövid körbevezetés után neki is 
láttunk a munkának, polcokat rendeztünk. Miután végeztünk, az Msida-i kikötőben 
csináltunk pár képet, majd vissza jöttünk a szállásra, kicsit pihentünk, ezután ketten 
elindultunk Valletta-ba, Málta fővárosába. A főutcát megnéztük, ami nagyon szép, tele 
éttermekkel, boltokkal, gyönyörű épületekkel. 

(09.23.) Reggel már egyenesen a munkahelyünkre indultunk, fél hatkor keltünk Mátéval 
és a 7:10-es busszal időbe be is értünk. 8-2-ig dolgozunk mindennap, ma is polcokat 
rendeztünk, illetve árut töltöttünk fel. Amint végeztünk, egyből Valletta-ba indultunk, 
hogy a buszkártyát megvegyük. Ezután jobban szétnéztünk a városban, lementünk a 
tengerhez is, végre. A fotóim ekkor készültek. 

(09.24.) Reggel elindultunk a munkahelyünkre. Mátéval most külön szekcióban voltunk, 
én ugyanúgy a szépségápolási termékeknél, ahogy eddig. Nagyrészt a teljes munkaidőm 



a legfelső polcok rendezgetésével töltöttem. Az utolsó kb. fél órában a szekciómba 
dolgozó promóterrel kezdtem el beszélgetni. Nekem egy hatalmas élmény volt, hogy 
végre egy helyi lakossal beszélgethetek hosszabban, beszéltünk a nyelvről, munkahelyről, 
máltáról és magyarországról, illetve azt is megkérdeztem, hogy szerinte milyen városokat 
érdemes megnézni, amiket remélhetőleg a 3 hét alatt még meg tudunk nézni. Kicsit félve 
kérdeztem meg, hogy milyen kapcsolatot ápolnak az angolokkal (a gyarmatosítás miatt), 
örömmel hallottam, hogy teljesen jó, náluk ez nem egy érzékeny téma. Megköszöntem a 
tartalmas beszélgetést és munka után hazajöttünk, Mátéval ebédeltünk és kitakarítottunk, 
majd Valletta-ba elindultunk, ahol Tanár Úrral találkoztunk. Holnapra megvettük a 
jegyeket a Kék Lagúnához, majd megnéztük újra a tengert. A nap hátralevő részét már 
pihenéssel töltjük a szálláson. 

 (09.25.) Elindultunk Sliemaba, hogy onnan kompról elinduljunk Gozoba, Comino 
szigetére, és a Kék Lagúnához. Gozoban buszra szálltunk és Victoriaban, Gozo 
fővárosában néztünk szét és ebédeltünk meg. Ezután a kék lagúnához érkeztünk meg, 
ahol fürödhettünk is a tengerben. Gyönyörűszép helyeket láthattunk, hazafele a kompról 
pedig egy repülős bemutatót is láthattunk. 

 

 



 (09.26.) Reggel Tanár Úrral találkoztunk a városon belül, majd Vallettaba buszoztunk, 
hogy onnan hop on-hop off busszal megnézhessük a sziget északi részének 
nevezetességeit. A sziget legszebbnek tartott városai közül láttuk Mdina-t, Rabat-ot, 
Bugibba-t. 2-3 órás busztúra után Sliemaba szálltunk le fürödni. 1 órás fürdés után 
felszálltunk a következő buszra, ami elvitt vissza Vallettaba, majd onnan a szállás felé 
vettük az irányt. 

(09.27.) Reggel elindultunk dolgozni. Áthelyeztek minket az irodába, ahol papírmunkát 
csináltunk: a megrendeléseket rendeztük, szkenneltük. Munka után vásároltunk, majd 
próbáltunk kicsit pihenni a délután. 

(09.28.) szintén az irodában dolgoztunk. Reggel volt egy kis fennforgás, illetve a rendszer 
amin dolgozunk ma lassú volt és többször is lefagyott, viszont ettől független jól éreztük 
magunkat, tudtunk dolgozni, kollégákkal többet beszélgetni. Szkenneltünk, 
megrendeléseket rendeztünk. Délután átjöttünk Vallettába, és megnéztük a háborús 
emlékművet, illetve a nemzetközösségi légierő emlékművet, és a tengerparton tettünk 
egy sétát. 

(09.29.) A munkahelyen szkenneléssel kezdtünk, majd másik feladatot kaptunk, 
photoshoppot kellett használjunk a nap végéig. A cég weboldalán a termékek képeit 
kellett szerkeszteni, kicserélni. Munka után bevásároltunk, főztünk Mátéval, a délutánt 
pihenéssel töltjük. 

 (09.30.) A munkahelyen Máté szkennelt, én folytattam a photoshoppolást. Délután 
elindultunk Vallettába hogy megvegyük a következő heti buszkártyánkat. Tegnapelőtt 
láttuk a parton, hogy csónakkal 2 Euróért átvisznek Birguba, ezért ma megkerestük és 
fellszálltunk rá. Nagyon élveztük, szép látványt nyújtott. 

(10.01.) Nem volt túl tartalmas napunk. A munkahelyen szkenneltünk, majd napközben 
kaptuk az értesítést hogy sikeresen megjavították a mosógépünket, ugyanis tegnap 
elromlott. Visszaérve a szálllásra ebédet csináltunk, mostunk, most pihenünk. A holnapot 
tervezzük Mátéval, reggel Vallettába szeretnénk menni, ahol hop on-hop off buszra 
szállva bejárnánk a sziget déli részét. 

(10.02 )A tegnapi nap végül nem a hop on-hop off buszt választottuk, ugyanis reggel 
esett az eső, úgyhogy várnunk kellett, amíg el tudtunk valamerre indulni. Miután kitisztult 
az idő, a Popeye faluba vettük az irányt, ami a kilátásért megérte. Ezután otthon 
ebédeltünk, majd elindultunk a sziget déli részére, a Blue Grottohoz, amit nagyon 
élveztünk. 



 

 

 

 

(10.03.) Délelőtt elindultunk Marsaxlokk városába, ami legfőképp a halpiacáról és a 
tradícionális hajókról ismert. Megnéztük a piacot és a kikötőt, majd indultunk tovább 
Bugibba-ba az Akváriumba, azután pedig strandoltunk egy keveset. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4370167136399020&set=pcb.383044386766479&__cft__%5b0%5d=AZW2LMHH49aMpbobezSQg2uh5_jFn5mJJNEEfMkbjuR0Id8os_etKaWAd5OF1Qfogh3VsCtYQ-7Hy5e27RWFei6s3r9XwrOw7FuNodFOV0oSNAUpNhOsGZ9bmJAFgcFUouMSkOm0v3m6gJkT2h_eqlrKiQMUVawiPXffMpOjDpPIWafNk0RqYuYJlpuODn8frUE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4370167136399020&set=pcb.383044386766479&__cft__%5b0%5d=AZW2LMHH49aMpbobezSQg2uh5_jFn5mJJNEEfMkbjuR0Id8os_etKaWAd5OF1Qfogh3VsCtYQ-7Hy5e27RWFei6s3r9XwrOw7FuNodFOV0oSNAUpNhOsGZ9bmJAFgcFUouMSkOm0v3m6gJkT2h_eqlrKiQMUVawiPXffMpOjDpPIWafNk0RqYuYJlpuODn8frUE&__tn__=*bH-R


(10.04.) A munkahelyen photoshoppolással kezdtem, majd a munkaidőm végéig az egyik 
kollégánknak segítettem be, hogy könnyebben tudjon szkennelni. Délután pihenős napot 
tartottunk, a hétvégi kirándulások miatt. 

(10.05.) A munkahelyen végig photoshoppoltam, több szekció termékeit is megcsináltam. 
Délután takarítottunk, vásároltunk az utolsó 2 hétre, jelenleg pihenünk a szálláson. 

 (10.06.) Reggel Mátéval a munkahelyen egy rövid videós bejelentkezést vettünk fel, ami 
az iskola nyílt napjára készült. Ezután szokásosan photoshoppoltam végig délutánig. 
Szabadidőnkben átmentünk San Giljan-ba, ahol koktél mellett beültünk beszélgetni és 
kikapcsolódni. 
A képet hazafelé készítettem Msida-ban, elősször láttuk ezt a templomot kivilágítva. 
 

 

(10.07.) a munkában szintén külön voltunk, amíg Máté szkennelt én a weboldal 
szerkesztésével foglalkoztam. Mivel én az irodának egy másik részére kerültem, így újabb 
kollégákat ismerhettem meg. Számomra a mai munkanap kiváltképp jól és gyorsan eltelt. 
Délután pedig Vallettába mentünk át megvenni az utolsó heti buszkártyánkat. 

(10.08.) az idő a munkahelyen szintén photoshoppolással telt el számomra. A délutánt 
vásárlással, mosással, főzéssel, és persze pihenéssel töltöttük. 



(10.09.) Reggel Bugibba-ba mentünk a klasszik autó múzeumba, ezután elmentünk a 
Coral Lagoon-hoz a sziget észak-nyugati csücskébe. Délután hazajöttünk, ebédeltünk, 
majd még este sétáltunk San Giljanban. 

 

 

(10.10.) Napközben a szálláson pihentünk, főztünk. Délután Mátéval elindultunk 
Vallettába, ahol a Birzebugga városába tartó buszra szálltunk fel. Leszálltunk, majd 
nagyjából 20 percet gyalogolva értünk el a Ghar Hasan barlanghoz. 



 

(10.11. és 10.12. ) 
Mindkét nap a munkáról és a pihenésről szólt. Tegnap este Mátéval átmentünk 
Vallettába, a fotót ott készítettem. 
 

(10.13 és 10.14.) 
A munkahelyen a feladatom ugyanúgy photoshoppolás volt. Tegnap délután Matéval 
elmentünk nyomtatni. A mai nap már az új irodába költöztünk, ahol segítettünk pakolni 
is. Délután pedig a maradék dokumentumokat nyomtattuk ki Mátéval. 
 
(10.15.) Utolsó napunk volt a munkahelyen, én továbbra is photoshoppoltam, a munka 
végeztével elköszöntünk a menedzserünktől és a kollégáinktól. Ezután elmentünk az 
utolsó meetingre az EJB irodába, ahol a papírokat írtuk alá. 
 
(10.16 és 10.17.) 
Tegnap újra meglátogattuk Comino-t és a Blue Lagoon-t. A hajóról motorcsónakra 
szálltunk át, ami elvitt Cominora. A szigeten megnéztük a Crystal Lagoon-t, illetve 
fürödtünk.  
A mai nap a Blue Grottohoz mentünk el újra, viszont most egybekötöttük hajókázással, a 
barlangokat is megnéztük. 



 
 
 

 
 


