Málta
Indulásunk napján mindenki nagyon izgatott volt, vajon milyen lesz majd a repülő út. Volt,
aki jobban volt, aki rosszabbul viselte, félt. Én személy szerint nagyon élveztem. Amikor
megérkeztünk Máltára, elszállítottak minket az apartmanjainkba és rögtön birtokba is vettük
szállásunkat.
Másnap csoportunk beutazott Valetta-ba, majd az Easy school-ban irtunk egy tesztet, ami
alapján két csoportra oszlottunk. A hét hátralévő részét azzal töltöttük, hogy nyelvi órákra
jártunk, ami mindenkinek nagyon tetszett. A tanárnőnk, Romina nagyon készséges és kedves
volt velünk.
Miután letelt a kurzus, mindenki elkezdte munkáját.
Én egy Everglow nevű fodrász szalonban dolgoztam, San Gwan-ban, ahol igazán kedvesek
voltak velem. Főnökeim, Kata és Máté magyarok, de ettől eltekintve igyekeztünk mindig
angolul kommunikálni, segítettek, ha gondom akadt, vagy nem értettem valamit, de
szerencsére nem gyakran volt rá szükség.
Keddtől szombatig jártam munkába, ugyanis a szalon hétfőként zárva van. Péntek és szombat
kivételével, minden nap 11-re jártam dolgozni, ezen a két napon pedig 9-re.
A helyi tömegközlekedés sajnos egy rémálom volt. A buszok sosem akkor jöttek, amikor
menetrend szerint volt kiírva, így jóval előbb ki kellett mennem a buszmegállóba, hogy
időben odaérjek San Gwan-ba.
A munka élvezhető volt, mert Kata mindent elmondott, amit tudnom kell ahhoz, hogy legjobb
tudásom szerint végezhessem el a dolgaimat. Megrendeléseket állítottunk össze, leltároztunk,
ellenőriztük a nyilvántartást, ill. a foglalásokat kellett bevinnem egy Excel táblázatba.
Sosem unatkoztam, hiszen munka vagy vendég mindig volt. Próbáltam egyéb dolgokban is
segédkezni, mint felseperni a hajat, elmosni az eszközöket vagy kiszolgálni a vendégeket.
Számomra újdonságnak számított, hogy a szalonban dolgozók mennyire másként
viszonyulnak a vendégekhez, mint itthon. Ahogy egy vendég belépett az ajtón azonnal
kávéval vagy vízzel kínáltuk őket, és véleményem szerint kellemes, szinte családias légköre
uralkodott az egész szalonban.
Sok okosságot tudtam meg, míg itt dolgoztam. Kata gyakran mesélt nekem számos
érdekességről, mint a máltai kultúra-, lakosság vagy hajápolás, ill. elmesélte azt is, hogyan
építették fel saját kezükkel az Everglow-ot két évvel ezelőtt. Érdekes volt végig hallgatni,
hogyan indultak a nulláról és érték el azt, hogy egy koszos garázsból virágzó üzlet legyen.
Betekintést nyerhettem a szalon marketing tevékenységébe is, és kis idő elteltével Kata rám
bízta, hogy kísérjem figyelemmel az Everglow oldalával is.
Az utolsó napon, amikor eljött a búcsú ideje, őszintén szólva elég rosszul éreztem magam.
Nagyon megszerettem Katát, Mátét, Pauline-t és az egész szalont, és szívesen maradtam volna
még egy darabig.
Szerettem volna meglepni főnökeimet és munkatársamat egy kis hazai ajándékkal, aminek
nagyon örültek.
Hétköznapjaim így teltek, azonban a hétvégék voltak az igazán érdekesek.
Minden hétvégén az egész csoport valamilyen közös kirándulásra indult. Az első hétvégén
komppal átutaztunk Gozo-ra és megnéztük a Szent Mátia templomot, és az Azúr ablakot, ami
talán az egyik legcsodálatosabb dolog, amit eddigi életem során láttam. Nem tudtam betelni a

látványával, fel sem fogtam, hogy én valóban eljutottam ide. Rengeteg képet készítettünk,
igyekeztünk mindent megörökíteni, ill. a csoportképek sem maradhattak el.
Az Azúr ablak után Victoria városába utaztunk, ami szintén nagyon szép volt. Itt eltöltöttük
egy kis időt, majd fürdeni indultunk. Ez volt az első alkalom, hogy homokos tengerparton
strandolhattunk. Nekem személy szerint a sziklás part jobban tetszik, de ettől nem éreztem
magam kevésbé jól a barátaimmal.
A második hétvégén, egy, még Gozo-nál is kisebb szigetre, Cominora mentünk, hogy
megnézhessük a híres a Kék lagúnát. Gyönyörű képeket készítettünk a lenyűgöző tájról. A víz
kristálytisztán fénylett, olyannyira hogy bármerre úsztunk mindenütt láttuk a tengerfeneket.
Kipróbáltuk a Crazy Ufot, ami mindenkinek elnyerte a tetszését. Végül, mikor már mindenki
kellőképpen kifürdőzte magát, együtt indultunk vissza a szállásokra.
Következő kirándulásunk alkalmával kis csapatunk reggel felült a Malta Sightseeing egyik
buszára, és várost néztünk. Meglátogattuk a San Antonio Botanikus kertet, ahol sok szép
dolgot nézhettünk meg. Ezután Mdina-ba mentünk, Málta 3000 éves városába, ami szintén
rengeteg látnivalót tartogatott a számunkra. Aznapi utunk utolsó állomása Golden Bay-re
vezetett, ami egy csodálatos tengerpart. A nap égetett, meleg volt, a víz pedig tökéletes. Úgy
éreztem, nem is vágyom semmi többre.
A következő hétvégén, szombaton buszra ültünk és Birzebuggába mentünk, ahol egy
homokos parton sütettük egész nap a hasunkat. Vasárnap újra hop on hop off buszra szállva
szerettük volna bejárni Málta egy másik részét, azonban nem úgy alakultak a dolgok, ahogy
azt mi terveztük. A római katolikus templomba nem sikerült bejutnunk, majd az eső is esni
kezdett. Jó darabig nem tudtunk felszállni egy buszra sem, mivel rengetegen voltak rajtuk.
Bár nem sikerült megnéznünk azokat a látványosságokat, amiket elterveztünk, én mégis jól
éreztem magam, hiszen együtt volt a bandánk.
Még utoljára elterveztük, hogy elmegyünk Buggibába, egy csodaszép sziklás tengerpartra, de
végül a már említett máltai buszközlekedés miatt csak az apartmanunk előtti tengerpartra
jutottunk le, de ez is tökéletesen megfelelt nekünk.
Úgy gondolom ez alatt a pár hét alatt megszerettük egymást, egymás agyára mentünk, a
pokolba kívántuk a másikat, de mondhatni mégis egy családdá kovácsolódtunk. Barátságok
születtek, vagy épp erősödtek meg, és sikerült jobban megismernünk egymást, mint ami az
iskolai keretek között sikerült.
Számomra ez egy elmondhatatlanul nagy élmény volt, soha nem fogom elfelejteni. Minden
pillanatát élveztem. A tenger, a kilátás, a máltai lakosság, a munka, a munkatársak-,
lakótársak mind nagyon hiányoznak. Köszönettel tartozom az iskolám vezetőségének és
tanáraimnak, hiszen nélkülük soha nem juthattam volna el egy ilyen fantasztikus helyre, és
nem szerezhettem volna ennyi élményt és tapasztalatot.
Remélem, egyszer még visszatérhetek ebbe a csodálatos országba
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