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Malta 

1.Elmentunk a liszt Ferenc repülőtérre majd a 16:45kor induló gépre szálltunk. Az utazás 
zökkenő mentesen történt. Megérkeztünk 19:00ra es par perc várakozás után mar jöttek értünk 
furgonnal. Elvittek a szállásra, majd kipakoltunk. Elindultunk vásárolni a vacsorához. Vacsora 
után mindenki nyugovóra tért. 

 

2.Reggel elindultunk az easy jobhoz, elmondták a fontos tudnivalókat. Később elindultunk a 
munkahelyekre, hogy megmutassak mit fogunk csinálni. Először téves helyszínre vittek minket. 
Másodjára sikerült megkeresni a kivant munkáltatót. Miután megvoltak a látogatások elvittek 
minket Vallettába hogy megvegyük a hetes buszbérletet. Vallettában a jegyvásárlás után körül 
néztünk majd visszamentünk Msidaba. 

 

3.Mai nap nagyon korán keltünk, hogy beérjünk a munkahelyre időbe. Mint kiderült nem kellett 
volna mert sűrűn járnak a buszok. A munkahelyen megkínáltak minket itallal es elmagyaráztak 
még egyszer, hogy mit kell csinálni. Ketté osztottak a 4fos csapatot, én Titával voltam. Nicky 
és Mohamed kedvesen fogadott minket. A feladatunk a cipők válogatása volt méretek, típusok 
és színek szerint a megrendesnek megfelelően. Később a vonakodót bevittük a rendszerbe majd 
csomagoltuk a termékeket és szállításra bocsájtottuk. 

 

4. Munkaszüneti nap volt. Ennek köszönhetően nem kellett menni dolgozni. Délután elmentünk 
Sliemaba, hogy körül nézzünk. Vásároltunk a plazában majd a szállás felé vettük az irányt 
tömegközlekedéssel. 

 

5. Mai napot egy kávéval indítottam mert Nicky megkínált vele. Elfogyasztása után neki 
kezdtem a munkának és a rendeléseknek megfelelően. Rendszerezes után csomagoltuk majd 
címkéztük az árukat. 

 

6. Sokáig aludtam majd reggeliztem, később pihenéssel töltöttem a kora délutánt majd 
elmentünk Vallettába szuvenírt venni. Este elsétáltunk Sliemaba, elnéztünk a buli negyedbe.  

 

7. Ismetelten sokáig aludtam majd elmentünk Vallettába, hogy tovább haladjunk Gozoba, de ez 
a tervünk meghiúsult mert későn értünk oda. Este beszélgettünk Bacsa Attila tanár úrral és 
elköszöntünk tőle. 

 



8. Mai nap mar felügyelet nélkül válogattuk ki a megrendeléseket Titával. Mohamed es Nicky 
később elvitt minket egy papírfeldolgozó üzembe, ahol a sérült dobozokat, illetve a sérült árukat 
semmisítettek meg. 

 

9. Nickyvel voltunk mert Mohamed megbetegedett. Nickyvel összegyűjtöttük a 
megrendeléseket majd elmentünk az áruházakba, PAMA-ba ami Mosta-ban található. 
Következett Valletta es Sliema. Ezek a fuvarok elrendezése után visszamentünk a telephelyre 
es kipakoltuk a visszárut. 

 

10. Mai nap beérkeztettük a cipőket és az egyéb kiegészítőket. Egy kávészünet után 
elkészítettük varosonként a megrendeléseket és raklapra pakoltuk azokat. 

 

11. Nicky elvitt engem Mostaba a Pama plazába. Csomagokat vittünk és hoztunk el. Később 
bevittek a raktárba a raklapokat es sorrendbe kellett válogatni. 

 

12. A munkanapom nem indult fényesen. Lebetegedtem. Igy Nicky elengedett, hogy pihenjem 
ki magam. A nap további részében aludtam es lábadoztam. 

 

13. A szombati napomat nem mertem nagy lendülettel elkezdeni, féltem, hogy következményei 
lennének. Így ennek köszönhetően itthon maradtam lábadozni. Csak este mentem el boltba es 
a kávézóba. 

 

14. A vasárnapot is lassan indítottam, de délutánra jobban lettem. Ennek köszönhetően 
elmentünk labdarúgás mérkőzést nézni. 

 

15. Korán keltünk és mentünk dolgozni. A napot rendelések válogatásával kezdtük majd 
szkenneléssel folytattuk. Utána a beérkezett árut kipakoltuk es megfelelő sorrendbe helyeztük 
el azokat. 

 

16. Cipőket és egyéb kiegészítőket dobozoltunk majd rendeléseket válogattunk. Önállóan 
szedtük ki a rendeléseket Titával közösen, majd később ellenőrizték. Hibát természetesen nem 
találtak. Komissiózás 

 

17. Raktár rendszerese majd áruk előkészítésé a szállításhoz. Beérkeztettük az árukat majd 
rendszeresítve elhelyeztük a raktárban.  



 

18. Áruk csomagolása, áruk kiszedésé, szállításra alkalmassá tenni a megrendeléseket.  

 

19. Nagy péntek volt igy munka szüneti nap. Délelőtt elmentünk labdarúgás mérkőzést nézni 
majd délután elmentünk a boltba. 

 

20. Pihenéssel telt a nap a szállást, este elmentünk városnéző túrára San Juliaba, majd Sliemaba. 

 

21. Pihenéssel indult a nap majd délután elmentünk egy kávézóba, hogy kiengedjük a fáradt 
gőzt.  

 

22. Áruk kiszedésével, megrendelések előkészítésével kezdtük majd kiadták a feladatot, hogy 
tanítsam be az újoncok. Később készlet kiszedés töltöttem az óraimat. 

 

23. Korán keltünk és mentünk dolgozni. A napot rendelések válogatásával kezdtük majd 
szkenneléssel folytattuk. Utána a beérkezett árut kipakoltuk es megfelelő sorrendbe helyeztük 
el azokat. Raklapra helyeztük a kiválogatott termékeket. 

 

24. A tegnap beérkezett áruk kipakolása, illetve sorba rendezési folyamatot folytattuk. A 
beérkezett árukat bevételeztük és az információkat felvittük az elektronikus rendszerbe.  

 

25. A két beérkezett árut továbbra is rendszereztük és bevételeztük majd a megrendelt árut 
gyűjtöttük össze a megrendelések alapján. 

 

26. Elmentünk az easy jobhoz. Aláírtuk a papírokat és a megbeszélésen részt vettünk. Délután 
elmentünk Vallettába majd Marsaslockkba. 

 

27. Mai nap pihenéssel telt és pakolással.  

 

28. Mai nap elmentünk Lalával Popeye Village-be tömegközlekedéssel. Dugóban keveredtünk 
az út során.  



29. Kipakoltunk a szobából majd elvittek minket a repülőtérré 11kor. A repülő út 
zökkenőmentes volt és a megérkezés is.  

 

 

 

 


