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1. nap 
2021.09.20.-án 3:25-kor megérkeztünk Máltára. Azután átvittek minket a szállásunkra. A 

nap hátralévő részében elmentünk vásárolni, illetve kicsit feltérképeztük a környéket. Olyat 
is láttunk, hogy egy körforgalom közepén ott volt Skate Park is. 

 

2. nap 
2021.09.21. 

A délelőttünk pihenéssel és egy kis túrázás előtti megbeszéléssel telt. Délután útra keltünk és 
elmentünk Hamrun városrészre ahol nagyon szép templomokat és épületeket láthattunk. Ezután 
elindultunk haza, útközben beiktattunk egy vásárlást, azután a hazaérkezésünk után 
megvacsoráztunk, és eltettük magunkat a holnapi napra. 
 
3. nap 
2021.09.22. 
Reggeli készülődések utána elindultunk időpontra az EJB-hez ( Easy Job Bridge) ahol nagyon 
szívélyesen és kedvesen fogadtak minket. Tartottak egy rövid tájékoztatót, azután busszal 
elvittek minket a munkahelyünkre. Mi még aznap martinnal megkezdtük a munkát. Mind a 



ketten 1 -1 autószerelőhöz lettünk beosztva, akik nagyon kedvesek és segítőkészek. Toyota 
Yarison kellett olajat cserélni, illetve volt még 1 Renault Megan, amin féltengely szimeringet, 
illetve olajat kellett cserélni. A munka után hazamentünk busszal és a nap hátralévő kis része 
pihenéssel telt. 

 
 
 
 
 
 
 
4. nap 
2021.09.23. 
Reggel felkelés és készülődés után busszal elmentünk a munkahelyre és reggel 9-től 
megkezdtük a munkát. Fóleg olajcseréket és fékfelújítást csináltunk a szerelővel, akihez 
beosztottak. Volt köztük Opel Astra, Toyota Yaris is. Volt egy Nissan teherautón futómű 



beállítás is. 17 órakor, amikor vége lett a munkaidőnknek haza mentünk és a nap hátralevő 
része pihenéssel töltöttem. 
 

5. nap 

2021.09.24. 
 Reggel elmentünk a munkahelyünkre. Én fent a műszaki igazgató részhez lettem beosztva 
míg Martin a lenti autószerelő részen volt. Főleg mérésekkel, illetve dokumentációkkal 
foglalkoztam ott fent. Levizsgáztattunk kb. 20 autót aznap. A műszak vége után hazamentünk 
és a nap hátralevő részét pihenéssel töltöttük. 
 
6. nap 
2021 .09.25. 
Egy kirándulós nap volt számunkra. Reggel elmentünk a Lidl melletti kávézóhoz ahol egy 
külön busz vett fel minket és vitt el a kikötőbe a turista hajóhoz. Azzal átmentünk Gozora ahol 
nyitott tetejű buszokkal körbe vittek a szigeten, amely során számos szép és történelmi 
épületeket nézhettünk meg. Egy megálló során megebédeltünk egy nagyon szép és jó 
étteremben. Azután visszavittek minket a hajóhoz, amellyel 
átmentünk a kék lagúnához, ahol volt nekünk alkalmunk 1 órát fürdeni a csodálatos 
tengerben. Azután hazafelé vettük az irányt, de utazásunk közben egy katonai repülőgép 
bemutatónak lehettünk a részesei. Miután visszaértünk Sliema-ba visszavittek minket a 
kávézóhoz, onnan hazasétáltunk és a nap hátralévő kis részét már pihenéssel töltöttük.  



 
 

7. nap 

2021 .09.26. 

Voltunk turistabusszal egy északi kiránduláson, amely során körbe jártuk Málta északi részét. 
Sok szép helyen voltunk és a kirándulás végén fürdeni is volt lehetőségünk a tengerben. 



 

8. nap 

2021.09.27. 
 Dolgozni voltunk. Be voltam osztva egy szerelőhöz. Toyota Yarison csináltunk nagyszervízt, 
Renaulton csináltunk váltóolaj cserét. Azután nap végén visszamentünk a szállásra és 
pihentünk. 
 
9. nap 
2021.09.28. 
Dolgozni voltunk. Adtak már nekem önálló feladatot is, pl: olajat cseréltem egy 
Volkswagen Golfon. Besegítettem az egyik szerelőnek félbetétet cserélni, illetve 
váltót le és feltenni egy Toyota Vitz-en többek között. Azután nap végén 
visszamentünk a szállásra és pihentünk. 
 
10. nap 
2021.09.29. 
Dolgozni voltunk. Újabb önálló feladatot is kaptam. Kormány összekötő rudazatot kellett 
cserélnem egy Kia-n. Azután csináltam egy olajcserét egy Nissan tehergépkocsin. A nap 
hátralevő részében besegítettem egy másik szerelőnek. Azután nap végén visszamentünk a 
szállásra és pihentünk. 
 
 
 
 
 



11. nap 
2021.09.30. 
Hengerfej tömítést, termosztátot, vízcsöveket cseréltünk Martinnal egy Toyota Yarison. 
Azután kaptunk egy Hyundai i20-at olajcserére. Majd ezek után ismét besegítettünk a 
szerelőknek mindenben. Azután nap végén visszamentünk a szállásra és pihentünk. 
 

12. nap 
2021.10.01. 
Egy Volkswagen Golfon cseréltünk fékmunkahengert, ami sok időt vett igénybe a nehezen 
szerelhetősége miatt. Azután kaptunk olajcserére egy Hyundai il 0-et. Miután ezzel végeztünk 
segítettünk a szerelőknek kuplungozásnál, olajcserénél, illetve egy Opel Corsa-nál lengőkar 
cserénél. Azután a nap végén visszamentünk a szállásra és pihentünk. 
 
13. nap 
2021.10.02. 
A mai napon nem csináltunk semmi különöset. Itt voltunk a szálláson, pihentünk és 
néztük, hogy holnap hova mehetnénk el kirándulni. 
 
14. nap 
2021.10.03. 
A délelőttöt pihenéssel és készülődéssel töltöttük. Délután ellátogattunk Popey Village-be ahol 
nagyon szép látvány tárult a szemünk elé. Miután visszamentünk a szállásra a nap többi részét 
pihenéssel töltöttük. 
 
15. nap 
2021.10.04. 
Reggel elindultunk munkába. Én egész nap a fenti vizsgáztató részen voltam, ahol 
vizsgáztattunk Toyota, Volkswagen, Seat, Honda és még sok más féle autót. Miután a munka 
után visszaértünk a szállásra 
pihentünk. 

16. nap 
2021.10.05. 
Ma ismét a fenti részen voltam ahol autókat vizsgáztattunk. Megfordult egy nagyon különleges 
Dax Rush autó is nálunk. Munka után hazamentünk és a nap hátralevő részét pihenéssel 
töltöttü. 

17. nap 
2021.10.06. 



A mai napon már lent, a műhelyben voltam ahol kaptam önálló feladatokat is. Köztük volt 
olyan, mint pl: Honda Fit-en full service, Toyota Funcargo-n fékfelújítás és teljes átnézés. 
Munka után hazamentünk és pihentünk. 

18. nap 
2021.10.07. 
A mai napon a műhelyben fóleg olajcseréket és kötelező szervizeket végeztem el, illetve ami 
kicsivel nagyobb munka volt, hogy fékfelújítást kellett csinálnom egy Honda Civic-en. Munka 
után hazamentünk és a nap hatralevó részét pihenéssel töltöttük. 

19. nap 
2021.10.08. 

A mai napon egy Toyota Vitz-en kellett stabpálcákat cserélnem illetve el kellett végeznem 
rajta egy kötelező szervizt is. A továbbiak csak olajcseréket és full szervizeket végeztem el. 
A nap végén hazamentünk és a nap hátralevő részét pihenéssel töltöttük. 

20. nap 
2021.10.09. 

A hétvégé első napjára megkért minket a műhely tulajdonosa, hogy segítsünk neki délelőtt, 
mert csak délelőtt voltak nyitva. Amikor ott végeztünk elmentünk egy helyi 
italnagykereskedés ahol különleges italokat lehetett venni. Este pedig ellátogattunk 
Pacevill-be amely nagyon hangulatos volt a sok bárral és hasonlókkal. 
 

21. nap 
2021.10.10. 

Erre a napra nem jutott semmi érdekes, mert végig a szálláson voltunk, főztünk, 
ruhákat mostunk és készültünk a következő hétre. 



22. nap 
2021.10.11. 

Elkezdtük a munkahelyen az utolsó hetet. Én a fenti részen voltam ezen a napon 
vizsgáztatni. 16 autót vizsgáztattunk le. Mindegyik normális megszokott autók voltak. 
Munka után visszamentünk a szállásra és pihentünk. 

 
 
 
 
 
 

23. nap 
2021.10.12. 

A mai nap ismét a fenti részen voltam vizsgáztatni. Nem volt nagy forgalom, kb 10 autót 
vizsgáztattunk le. Amikor nem volt mit vizsgáztatni a főnök megbízott azzal, hogy takarítsam 
meg az ók gokartjukat. A munka után visszamentünk a szállásra és pihentünk. 

24. nap 

2021.10.13. 
Ma már a lenti szerelői részen voltam. Toyota Yarison csináltam full szervizt, azután egy 
Mazda 3 olajcseréjet végeztem el. A továbbiakban segítettem a másik 2 szerelőnek amiben 
kellett. Munka után visszamentünk a szállásra és pihentünk. 
 



25. nap 
2021.10.14. 

A mai napon is a lenti részen voltam. Olajcseréket, kötelező szervizeket és fékfelújításokat 
végeztem el. Ezután segítettem az egyik szerelőnek. Egy Nissan Juke-on cseréltünk 
izzítógyertyát. Munka után visszamentünk a szállásra és pihentünk. 
 
26. nap 

2021.10.15. 
Az utolsó napon csak délig voltunk. Megcsináltam 1 olajcserét és egy full szerviznek csak a 
felét. A másik felét az egyik szerelő csinálta meg délután. 15:30-ra mentünk az EJB-hez záró 
meetingre, azután pedig Vallettaban voltunk vásárolni. Végül visszamentünk a szállásra és 
pihentünk.  

27. nap 
2021.10.16. 
A mai napon voltunk reggel Vallettaban, és onnan egy hop on-off busszal körbe jártuk 
Málta déli részét. Útközben megálltunk a Blue Grottonál illetve egy halpiacnál is. Ezekkel 
a programokkal majdnem el is ment az egész nap és mikor visszaértünk a szállásra már 
csak pihentünk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. nap 
2021.10.17. A mai nap reggel ismét visszamentünk a halpiacra, hogy alaposabban 
megnézhessük az ottani választékokat. Ezzel a túrával a napunk fele ment el a hátralévő 
részben pedig a szálláson pakoltunk össze és készültünk a hazautazásra. 

 
29. nap 

2021.10.18. 
A mai napon indultunk haza. 

Magyarországra. Kb. 11 -re jött a transzfer értünk aki odavitt minket a a reptérhez. 14:00-
kor elindult a gépünk és 16:15 körül szálltunk le. Utána autóval hazautaztunk. 

 

 


