Balázs Dávid: Élménybeszámoló
Én Máltára utaztam. Már az első perctől kezdve, ahogy elindultunk nagyon izgatott voltam
főleg amiatt, mert én még sosem repültem ezelőtt . Ez egy kellemes csalódás volt számomra,
ahogy megérkeztünk Málta szigetére egyből mellbevágó élmény volt a rettenetes nagy
hőség az itthonihoz képest.
Először a szállásokat foglaltuk el, ezek után másnap rögtön el is kezdtük az 1 hetes nyelvi
felkészítésünket, amire Valletta városában került sor. Ezen a héten délutánonként még sok
szabadidőnk volt nem beszélve arról, hogy az iskolában sem fáradtunk el túlságosan, ebből
következett, hogy a délutánokat a parton, illetve a város megismerésével töltöttük. Nagyon
élveztem a nyelviskolát a tartalommal teli óráknak az érdekességét csak fokozta, hogy a
tanárunk nem sokkal volt idősebb nálunk és nagyon jól el tudtunk vele beszélgetni. Ez az
iskolában töltött hét nagyon gyorsan elrepült, majd elkezdtünk dolgozni.
A munkahely szinte mindenkinek más élményekkel szolgált, nekem például egy nagyon
színvonalas munkahelyre sikerült bekerülnöm a Pláza Hotel-be, pontosabban ennek egy
kávézó részébe. Itt az emberek nagyon kedvesek és türelmesek voltak velem, ha kellett egy
dolgot többször is megmutattak. A munkaidő az itt dolgozóknak volt a legtöbb, de úgy
gondolom ez csak a javunkra vált, mert én is és a többiek is rengeteget tanultunk: mind a
gasztronómiát tekintve, mind a nyelvet tekintve. A munkában eltöltött hetek alatt nem sok
szabadidőm maradt, ezért ilyenkor már kevesebb idő jutott a strandolásra és a vásárlásra, de
hétvégenként nagyon izgalmas és élményekkel teli kirándulásokon vettünk részt a
csoporttal.
A listát kezdeném azzal, ami nekem a legjobban tetszett, vagyis a Kék Lagúnával. Ez egy
valóban gyönyörű hely volt, szinte egy egész napot töltöttünk itt és gyönyörködtünk a
kristály tiszta vízben és az elénk táruló látványban. Ezen felül voltunk még az Azúr ablaknál,
ami szintén nagyon szép volt. A kirándulás élményét talán csak az vetette vissza, hogy
rettenetesen meleg volt, ilyet még talán sosem éreztem. Nekem kifejezetten tetszett az a
botanikus kert, ahova ellátogattunk, rengeteg érdekes növényt láttunk. Ezen felül
testközelből fotózhattunk olyan állatokat, amikre itthon nem nagyon van lehetőségünk.
Nagyon tetszett még az úgynevezett Hop on Hop off buszkirándulás is, ezen két alkalommal
vettünk részt. A második alkalommal az időjárás egy kicsit izgalmasabbá tette a dolgot, mivel
végig szakadt az eső. Ezeken a kirándulásokon nagyon sok helyi nevezetességet és
látványosságot ismerhettünk meg: például templomokat, várakat, több száz éves épületeket
és ehhez hasonlókat. A kint töltött idő alatt ellátogattunk Málta régi fővárosába, ami egy
hatalmas erődhöz volt hasonlítható. A falakon belül kövezett utcák és ajándékboltok
tömkelege volt található, ezen felül voltak még éttermek is. Az erőd falairól remek kilátás
nyílt a szigetre, melyet nem győztem megörökíteni. De mint minden jónak, ennek a
kirándulásnak is vége lett.

Az utolsó munkanapunkon elbúcsúztam a két szakács mestertől, akiktől rengeteget tanultam
és a kávézó egyéb alkalmazottjaitól, nem utolsó sorban attól a magyar pultostól, akit kint
ismertünk meg és nagyon jó kapcsolatot sikerül vele kialakítanom. A hazafelé út már nem
volt ilyen vidám, hiszen egy ilyen gyönyörű helyről senki nem szeretne haza jönni. Ez volt az
érem egyik oldala, míg a másik, hogy már jelentkeztek a honvágy jelei, szerettem volna már
találkozni a barátokkal és a családdal. Összességében nagyon hálás vagyok, hogy sikerült
részt vennem ezen a kiránduláson és bármikor nagyon szívesen visszamennék.
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