Beszámoló Málta
Én a nyári külföldi szakmai útra Máltát választottam.
Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy részt vehetek a pályázatban.
Már az első pillanattól fogva izgultam, mert tudtam, hogy az elkövetkezendő 1 hónapban rengeteg új élményt,
tapasztalatot fogok szerezni.
Így voltam a repüléssel is, mert még sosem repültem ezelőtt. A repülés kellemes csalódás volt
számomra.
A gépről csodálatos kilátás tárult a szemem elé, amikor megérkeztünk a tenger látványával nem tudtam betelni.
Az első dolgunk a szállások elfoglalása volt. Ezután hétfői nap elkezdtük az 1 hetes angol nyelvi felkészítést,
ami Vallettában, Málta fővárosában volt.
Nagyon élveztem a tanórákat. Megszerettem az ottani angol tanárnőt is, aki nem sokkal volt tőlünk idősebb.
Ezeken a napokon délután még sok szabadidőnk maradt, így megismerhettük Valletta szépségeit is.
Hamar eltelt az 1 hét és elkezdtünk dolgozni.
A munkahelyen mindenki más-más tapasztalatot szerzett.
Én a Terranova ruhaboltban dolgoztam.
A munkatársaim nagyon kedvesek voltak velem.
Sokat tanulhattam tőlük, pl. az ottani számítógépes rendszert is megtanultam kezelni, illetve új hajtogatási
formákat is elsajátíthattam.
Pusztai Zsófia a Merlin könyvesboltban töltötte a 3 hetes nyári gyakorlatát.
Tóth Evelin a Calliope ruhaboltban, Gregus Virág a Tom Tailor butikban, Rozgonyi Ádám egy műszaki boltban
dolgozott eladóként.
A szakácsok: Kókai Nikolett, Szenográdi Patrik és Puporka Dániel a Plaza hotelben sajátították el az
ételkészítési ismereteket.
A munkanapokon már nem volt annyi szabadidőnk, de a hétvégéket kirándulásokkal töltöttük.
Ami számomra a legjobban tetszett az a Kék Lagúna volt, ide komppal utaztunk el mivel ez Cominon, Málta
legkisebb szigetén található.
Itt kipróbálhattuk az úgynevezett crazy ufot is, ami egy felejthetetlen élmény marad a számomra.
Ezen felül voltunk az Azúr ablaknál is Gozo szigetén, ami szintén nagyon szép volt. Ide is Hopp on Hopp off
busszal mentünk el.
Ezeken a nyitott buszos kirándulásokon már a buszról is sok szépet láthattunk, és közben hallgathattuk az
idegenvezetést Málta hagyományairól és nevezetességeiről.
Láthattunk templomokat, várakat, és több száz éves épületeket is.
Sajnos hamar vége lett a jónak és elérkezett az utolsó hét Máltán.
Majd az utolsó munkanap is.
Ezen a napon elbúcsúztam a munkatársaktól és a számomra legkedvesebbnek ajándékkal, hungarikummal
kedveskedtem.
Hazafelé szomorkodva indultam el, nem akartam otthagyni ezt a csodás helyet.
Szívesen maradtam volna még.
De persze azért már hiányoztak az itthoni barátok és a család is.
Összességében nagyon jól éreztem magam és hálás vagyok, hogy ott lehettem 1 hónapot és eddigi
életem legcsodálatosabb, legemlékezetesebb pillanatait élhettem meg.
Ha lehetne, jövőre ismét mennék.
Köszönök az Erasmus plusz pályázatnak mindent.
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