
                               NAGYP£NTEK MĆLTĆN 

1. Valetta 

 

H¼sv®t a katolikus vall§s¼ak legnagyobb ¿nnepe. Ezt legink§bb a fiam p§rj§t·l 

tapasztaltam meg, aki ebben a vall§sban nevelkedett fel. 

Figyelni kezdtem az interneten ®rkezŖ h²rleveleket, amelyekben k¿lºnbºzŖ 

programokra cs§b²tgatt§k az utazni szeretŖ embereket. 

Megragadtam egy nagyon kecsegtetŖ aj§nlatn§l, amelyben MĆLTĆT 

k²n§lgatt§k meglehetŖsen kedvezŖ, h¼sv®ti akci·s §ron. 

Nem sok idŖm maradt t®pelŖd®sre n®gy nappal az indul§s elŖtt. 

Dºntºttem ®s azonnal jelentkeztem egy e-mailben. El is fogadt§k a 

jelentkez®semet, amit vissza is igazoltak. KedvezŖnek tal§ltam az 

ALEXANDRA HOTEL le²r§s§t, kºrnyezet®t, helyzet®t. Azonnal §t is utaltattam 

a r®szv®tel kºlts®geit bankomon kereszt¿l. 

Ekkor kºvetkezett be a meglepet®s, amikor telefonon ®rtes²tettek az utaz§si 

irod§b·l, hogy megtelt a kijelºlt sz§lloda, helyette fel tudnak k²n§lni egy 

hasonl· m§sik hotelt. Ha ig®nylem, el is k¿ldik a sz§lloda fot·j§t ®s le²r§s§t. Mi 

m§st tehettem volna ebben a helyzetben, term®szetesen elfogadtam, hiszen ez 

m§r az indul§s elŖtt k®t nappal tºrt®nt. 

San Pawlôs Hotel, kºzel a tengerhez a belv§rosban Bugibba negyedben, a St. 

Pawlôs Bayben.A kezdeti izgalmakon t¼ljutottam!M§r csak egyetlen dolog 

izgatta a fant§zi§mat, mi tºrt®nik akkor, ha v§ratlanul bejelentik a vasutas 

sztr§jkot, ami mostans§g nem ritka dolog. 

Ćprilis 16-§n vas§rnap hajnalban kellett felkelnem, mivel az elsŖ 

Budapestre indul· gyorsvonattal felt®tlen¿l el kellett utaznom, hogy reggel 

nyolc ·rakor Ferihegyen §t tudjam venni az utaz§si iroda k®pviselŖj®tŖl a 

sz¿ks®ges okm§nyokat. 

K®t ·ra ut§n m®g a villamosok sem kºzlekedtek Miskolcon, ez®rt villamosp·tl· 

busszal kellett eljutnom Tiszai p§lyaudvarra. 

ĉgy tudtam Ferihegyre meg®rkezni h®t ·ra negyvenºtre, ahol m§r gy¿lekeztek 

leendŖ ¼tit§rsaim. 

Az okm§nyok ellenŖrz®se ut§n feladhattam kis bŖrºndºmet, s f®l t²zkor 

megkezdhett¿k a besz§ll§st az AIR MALTA Boeing 90 D fed®lzet®re. 
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                                               Ferihegy 2 B. 

A negyedik sorba a folyos· mell® k®rtem ®s kaptam a besz§ll· k§rty§t. T²z 

·rakor pontosan felemelkedt¿nk a kifut· p§ly§r·l. 

Hamar el®rt¿k a t²zezer m®teres magass§got, s 950 km/·. sebes- 

s®ggel rep¿lt¿nk -50 fokos k¿lsŖ hŖm®rs®kletben a felhŖk fºlºtt, 

k®k ®g alatt, szikr§z· naps¿t®sben. Csod§latos volt a felhŖk j§t®ka. Nagyon 

sim§n v§gta a hideg levegŖt a g®pmad§r, ¼gy hogy a n®gy f®rfi utask²s®rŖnek 

kºnnyŤ dolga volt gyorsan kiszolg§lni a 140 ®hes utast, akiknek kilencven 

sz§zal®ka magyar turista volt. 

A szok§sos m·don megtartott§k az eligaz²t§st azzal a k¿lºnbs®ggel, hogy most 

nem szem®lyesen mutatt§k be a mentŖ felszerel®sek haszn§lat§t, hanem a kive- 

t²tŖ monitorokon. Azt tapasztaltam, hogy nem sokan figyeltek oda. 

A d®li harangsz· ut§n t²z perccel sikeresen fºldet ®rt¿nk a vallettai rep¿lŖt®r be- 

tonj§n. Ennek ellen®re elmaradt az ilyenkor szok§sos kitºrŖ taps, a pil·t§k ¿n- 

nepl®se. 
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                                          Ir§ny: VALLETTA 

Az idegenvezetŖk ®s az aut·buszok v§rtak r§nk. A sz§llod§k szerint ir§ny²tottak 

benn¿nket a kocsikhoz. S§ndor, a g®pkocsivezetŖnk nagy igyekezettel helyezte 

el bŖrºndjeinket a mikrobusz csomagtart·j§ban. Mindºssze hat-h®t kilom®terre 

volt a rep¿lŖt®r a belv§rost·l, de Vallett§ban csak §thaladtunk, ugyanis vala- 

mennyien a bugibbai hotelekben kaptunk elhelyez®st. 

Halk zenesz· mellett kanyargott vel¿nk a minibusz, aminek elsŖ ®rdekess®ge 

volt sz§munkra, hogy itt baloldali kºzleked®s van, jobb oldali korm§nnyal. A 

der¿lt k®k ®g alatti naps¿t®sben a mi hangulatunk is derŤs volt. MeglehetŖsen 

sok volt a kºrforgalom. 

Csak kapkodtuk a fej¿nket jobbra ®s balra, m§r menet kºzben sok f®nyk®pet 

k®sz²tett¿nk. Sokszor az volt az ®rz®sem, mintha £szak-Afrik§ban lenn®k, a 

h§zak ®p²t®szeti jelleg®t tekintve. ElsŖ benyom§saim kedvezŖek voltak. 

K¿lºnºsen ®lveztem az utaz§st a tengerpart melletti aut·¼ton ¼gyannyira, hogy 

mire felocs¼dtam, m§r a St. Pawlôs Bay-ben l®vŖ sz§llod§mhoz ®rkezt¿nk. 

Egyed¿li magyar vend®gk®nt hagytam el a minibuszt. 
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                                                Hotel San Pawel 

 

                                                                                                        

                                  Đsz· medence a sz§llod§nk udvar§n 
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A recepci·n egy - ®lete nagy r®sz®t m§r meg®lt ï hºlgy fogadott, a- 

ki m§sokhoz hasonl·an, j·l besz®lt angolul. Ez nem volt meglepŖ, 

mivel ®rkez®s¿nk ·ta szinte kiv®tel n®lk¿l mindenki ezt a nyelvet 

besz®lte a saj§t  - m§ltai ï nyelve helyett. Ez volt az elsŖ jele an- 

nak, hogy itt ®vsz§zadokon §t angol uralom volt. A baloldali kºz-   

leked®s, a jobb oldali korm§ny, az emeletes busz, de a viselked®s 

form§ja is erre utalt. 

Percek alatt elint®ztem a bejelentkez®st, s megkaptam a 127-es sz. 

szoba kulcs§t. 

ElŖszºr tºrt®nt meg velem, hogy k¿lfºldi utaz§saim sor§n a k®t §- 

gyas szob§ban egyed¿l helyezkedtem el. 

K®nyelmes szoba, az udvaron l®vŖ ¼sz·medenc®re ny²l· erk®llyel. 

Sz²nes telev²zi·, telefon ®s l®gkondicion§l· berendez®ssel. 

Miut§n egy h®tre berendeztem leg¼jabb lakhelyemet, elsŖ dolgom volt, hogy a 

a bŖrºndºmbŖl Ăkimentettò aranysz²nŤ sk·t italt, kedvenc whiskymet felbontsam, s az 

utaz§s izgalmait, a szerencs®s ®rkez®st meg¿nnepeljem egy-k®t poh§rk§val. 

 

/:Hogy ¼jra §t®ljem ezeknek a pillanatoknak a hangulat§t, elŖvettem a hŤtŖbŖl  azt az 

¿veget, ami soha nem fogyhat ki, s j·kat nyeltem belŖle, m²g ezek a sorok pap²rra 

ker¿lnek a MĆV. Hotel 2.sz.szob§j§ban:/ 

A hajnali ®bred®s, az ®jszakai utaz§s, tal§n a levegŖ v§ltoz§s, s az ital is hozz§j§rult, 

hogy miut§n levetettem magam a k®nyelmes §gyra, hamar §lomra szender¿ltem. 

 

Vacsor§ra azonban fel®bredtem, s miut§n a sok finom falatot elfogyasztottam a 

bŖs®gesen megter²tett asztalokr·l, esti s®t§ra indultam azzal a sz§nd®kkal, hogy elsŖ 

utam is a tengerhez vezethet.  

T®rk®pet nem vittem magammal, mivel a le²r§sokb·l ¼gy ®rtes¿ltem, hogy ºt percre van 

a belv§ros ®s a tenger is a sz§llod§mt·l. 

 Igen §m! Csak az volt a gondom, hogy ellenkezŖ ir§nyba indultam el! Hi§ba s®t§ltam ºt 

percet, t²z percet, h¼sz percet, a tengert nem l§ttam! Az utc§n egy j§r·kelŖvel sem 

tal§lkoztam, akitŖl ®rdeklŖdhettem volna. Ez®rt m§s megold§shoz folyamodtam. 

 

 Meg§lltam egy keresztezŖd®sn®l, s arra sz§m²tottam, hogy ha vºrºsre v§ltozik a l§mpa, 

egy ott v§rakoz· aut·st·l fogok ®rdeklŖdni. 

 

 Sz§m²t§som a rem®ltn®l is jobban siker¿lt! 
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Az elsŖ meg§ll²tott kocsi ablak§hoz l®ptem, hogy felvil§gos²t§st 

k®rjek. A kocsiban egyed¿l egy harmincºt ®v kºr¿li ¼r ¿lt a vol§n 

mellett, aki l§tva sz§nd®komat azonnal leh¼zta az ablakot s azt k®rdezte, hogy 

miben seg²thet. Elmondtam, hogy most ®rkeztem Magyarorsz§gr·l, s a 

tengerhez szeretn®k lejutni. Azonnal felaj§nlotta seg²ts®g®t, s arra k®rt, hogy 

¿ljek be mell® a kocsij§ba, majd Ŗ elvisz oda. V§ltott a forgalomir§ny²t· l§mpa, 

s m§ris ind¼ltunk. Nagyon sportosan vezetett, ²gy pillanatokon bel¿l kit§rulko- 

zott elŖttem a Fºldkºzi tenger. Megk®rdezte, hogy melyik sz§llod§ban lakom 

majd megmutatta hogyan tudok innen visszajutni. Gondolt, egyet megfordult ®s 

elvitt a hotelig. 

Nem sz§ll²tott ki, hanem visszavitt a tengerpartra. Ez volt az elsŖ tal§l- 

koz§som egy helyb®li lakossal, aki igazi gentleman m·dj§ra viselkedett. 

H§l§san megkºszºntem seg²ts®g®t, amit sok§ig nem fogok elfelejteni mint elsŖ 

elsŖ m§ltai benyom§st.  Vajon mindenki ilyen itt?                                                                                                                

               

 
 

 

                                     Tengerparti s®t§ny alkonyatkor 
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Ime  a St. Pawlôs Bay! Csend, nyugalom a kikºtŖ kºrny®k®n. A tenger apr· 

hull§mai ®ppen csak hogy megmozgatt§k a lehorgonyzott kis motorcs·na- 

kokat. Rajtam k²v¿l csak n®h§ny ember s®t§lt el a p§lmasor mellett. Le¿l- 

tem  egy k®nyelmes padra, ahonnan tºk®letes volt a kil§t§s az ºbºlre, s ®l- 

veztem a friss tengeri levegŖ simogat§s§t az arcomon. A t§volban egy hatal- 

mas teherhaj· f®nyei ¼gy villogtak, mintha egy oda ¿ltetett fenyŖfa kar§cso- 

nyi gyerty§i pislogn§nak. 

Lassan felmer®szkedett a holdvil§g is az ®gboltra, hogy egyre erŖsºdŖ f®- 

nyeivel megsz²nezze a tenger sºt®tk®k viz®t. 

Hossz¼ ideig ®lveztem ezt a hangulatot, s kºzben h§l§t adtam TeremtŖnek, 

hogy ism®t ®lvezhetem legkedvesebb tengerem aj§nd®kait. 

Hazafel® s®t§lva ismerkedni kezdtem a tenger kºzvetlen partj§ra ®p²tett 

sz§llod§kkal, ®ttermekkel, k§v®z·kkal, sºrºzŖkkel. A tulajdonosok igyekez- 

tek a legmesszebbmenŖkig kihaszn§lni a term®szet adotts§gait, s ¼gy tervez- 

t®k meg az ®p¿leteket, hogy a legteljesebb kil§t§st ny¼jtsa a tengerre. Tet- 

t®k ezt a vend®gek legnagyobb ºrºm®re, akik ki is haszn§lj§k ezt a lehetŖs®- 

get. Bizony²tj§k ®kesen a l§tottak, hiszen valamennyi sz·rakoz·helyen  - 

amelyek mellett elhaladtam ï foglalt volt szinte minden asztal, ahonnan a  

r§l§t§s biztos²tva van a v®gel§thatatlan tengerre. 

Mi vonzza vajon az embereket a vizek partj§ra? Erre m®g ®n sem tal§ltam 

magyar§zatot, aki gyermekkorom ·ta v§gy·dom a foly·k, tavak, tengerek 

kºzels®g®re. 

FeltºltŖdve az eg®sz napi ®lm®nyekkel a testemben, a fejemben haladtam a 

Blacktail street-en sz§ll§shelyemre. 

A b§rban m§r sz·lt a zene, n®h§nyan t§ncoltak, de a legtºbben csak sºrºz- 

tek vagy boroztak. 

Ezt a hangulatot most nem k²v§ntam. Nagyon h®tkºznapinak tal§ltam a  

tengerparti ®lm®nyek ut§n. 

Kiss® elf§radva a hossz¼ s®t§k ut§n egy hatalmas bŖrpamlagra heveredtem 

le a sz§ll· hallj§ban, hogy kif¼jjam magam. 

Ezt az idŖt haszn§ltam ki arra, hogy §ttanulm§nyozzam az eg®sz heti prog- 

ramot, ami meglehetŖsen gazdagnak bizonyult. Minden est®re ®lŖ mŤsoro- 

kat k²n§ltak. £lŖ zenekarok, variet® programok. Đgy tŤnt, hogy itt nem le- 

het unatkozni. 

£n azonban m§r a m§snapi programra tereltem a figyelmemet, ami izgal- 

masnak ²g®rkezett, hiszen M§lta fŖv§ros§val, Vallett§val fogunk tal§lkozni. 

Lelkileg felk®sz¿ltem arra, hogy n®h§ny ®vsz§zaddal kor§bbi l®tes²tm®nyek 

megismer®s®re lesz lehetŖs®gem. 
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A h®tfŖi nap szeles, borult idŖvel kºszºntºtt be, de a d®li ·r§kra kider¿lt az 

®g, kifejezetten kellemes kir§ndul· idŖ lett. 

Mikrobusszal jºttek ®rtem, f®l kilenckor el is indultunk a f®lnapos v§rosn®- 

zŖ programra. 

Angol nyelvŤ csoporthoz kaptam beoszt§st ï saj§t  k®r®semre ï mivel n®- 

met, francia ®s olasz csoportok is alakultak. 

IdegenvezetŖnk M§ria nagyon lelkes, j·l felk®sz¿lt kellemes egy®nis®g volt, aki 

mindent elkºvetett az®rt, hogy a legtºbbet tudja sz§munkra ny¼jtani. 

Egy nagyon kellemes magyar h§zasp§rral hozott ºssze benn¿nket a sors e- 

zen a napon. Emese egy budapesti k·rh§z pszihol·gusa, a f®rje J§nos pedig 

hadtºrt®n®sz. £rdekes a sors, hamarosan az is kider¿lt, hogy ezen bel¿l a  

vas¼ti kºzleked®s ®rdekli legink§bb. Emese olyan j·l besz®li az angol nyel- 

vet, hogy m®g tolm§csolni is seg²tett. 

 

 

                                                                  

 
 

 

                                      VĆROSKAPU: VALLETTA 
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                                                          FONTANA 

 

Egyre tºbb ¿zlettel tal§lkoztunk a belv§rosban, miut§n bejutottunk a v§- 

roskapun §t a nagy tºmeget befogad· Kºzt§rsas§g ¼tra / Republica street/. 

Szuven²rek tºmege v§rt r§nk. Nagyon neh®z volt v§lasztani kºz¿l¿k, olyan 

sz®pek, izgalmasak voltak. Azonnal mindenki v§s§rolni szeretett volna, ²gy 

 tºbbek kºzºtt ®n magam is. Nem is hagytam ki a lehetŖs®get, s kiv§lasztot- 

tam azt a kis eml®ket, amire majd otthon r§tekintve Vallett§t fogja eszembe 

juttatni. 

M§ria azonban s¿rgetett benn¿nket, hogy teljes²teni tudja e napra tervezett 

programot. Ah§ny ®p¿let, annak mindnek meg van a maga tºrt®nete, s ezt 

mind ismertetni szerette volna vel¿nk. 

Ezenk²v¿l nekem volt egy saj§tos feladatom is. Hogy tudjak a villanyborot- 

v§mmal borotv§lkozni, v§s§rolnom kellett egy adaptert, mivel m®g a ko- 

nektorok is az angolok mint§j§ra k®sz¿lt.  

M§ria l®lekszakadva rohant egyik ¿zletbŖl a m§sikba, hogy megtudakolja, 

milyen ¿zletben §rulnak ilyen mŤszaki cikket. 

M®g a sorban§ll· urakat is megk®rte, engedjenek nekem soron k²v¿l fizetni, 

mivel nek¿nk nagyon kisz§m²tott az idŖnk. Ezt az elŖz®kenys®get is hozz§ 

²rtam a tºbbi kellemes tapasztalatomhoz! 
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                                  SĆRGA BUSZOK A V£GĆLLOMĆSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            UTASRA VĆRVA 
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                                       JELLEGZETES HĆZ 

 

 

 
 

                                    MINISZTEREN¥KI PALOTA 
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                                                    FELSŕ BARRACA 

 

 
 

                               SZEMBEN A HĆROM VĆROS 
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                                  - K£T LOVAG A PALOTĆBAN ï 
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                                                    VIRĆGĆRUS 

 

 
                                                    

                                                      MELL£K UTCA 
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                                              GRAND HARBOUR 

 

 
 

                                CHURCHIL SZOBRA A PARKBAN 
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                                            čRĆK £S HARANGOK 
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                                        ERŕS FALAK K¥Z¥TT 

 

 
 

                                  VAN M£G N£HĆNY HELY 
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Nagyon zs¼folt volt ez a f®lnapos program. 

M¼zeumok, katedr§lis, palot§k. Az egyik csemege a ĂNAGYMESTER 

PALOTĆJAò, ami Jean de la Valette nev®hez fŤzŖdik m®g 1565-bŖl. ŕt 

tekintik ma is a v§ros alap²t·j§nak. 

Nagy benyom§st keltett bennem a St. Johnôs Co-cathedr§l hatalmas m®re- 

t®vel, s az eg®sz belsŖ hangulat§val. Nagyon fegyelmezetten viselkedtem, s 

megfogadtam a felh²v§st, miszerint nem lehetett belsŖ felv®teleket k®sz²teni. 

Nagyon sajn§ltam! K¿lºnºsk®ppen f§jt a sz²vem, amikor a nagy festŖmŤ- 

v®sz CARAVAGGIO h²res festm®ny®t, - Szent J§nos lefejez®s®t -kellett csak 

az eml®kezetemben rºgz²teni. 

K¿lºnºsk®ppen elcsod§lkoztam azon, hogy a m§sodik vil§gh§bor¼ iszonya- 

tos bomb§z§sai ut§n ¼gy §ll²tott§k helyre az ®p¿leteket, hogy szinte semmi 

nyom§t nem lehet ®rz®kelni a nagy puszt²t§snak. 

Azt m§r csak az idegenvezetŖnk t§j®koztat§s§b·l tudtuk meg, hogy a nagy 

®rt®ket k®pviselŖ katedr§lis hogyan menek¿lt meg a bomb§z§skor. 

Nagyon szellemes, j· megold§snak tal§ltam, hogy a szervezett csoportok r®- 

sz®re egy film elŖad§s keret®ben mutatj§k be M§lta keletkez®s®t, s fejlŖd®-s®t 

mind a mai napig. 

A sz²nh§zteremben k®nyelmes ¿l®seken be vannak ®p²tve a fejhallgat·k  

csatlakoz·i, amit bel®p®skor minden vend®g megkap, s arra a nyelvre §ll²tja be, 

amit legink§bb ®rt. Term®szetesen magyar nyelvŤ ismertet®s nincs, e-z®rt az 

angolra kapcsoltam. Olyan term®szetes tisztas§ggal, gyºnyºrŤ org§-nummal 

adta elŖ egy igen j·l kiv§lasztott elŖad·, hogy m®g az is meg®rt-hette, aki 

kev®sb® j·l besz®li a nyelvet. 

Sz²vesen idŖztem volna m®g tov§bb az ®vsz§zados falak kºzºtt, sŖt kedvem lett 

volna le¿lni a Kºzt§rsas§g t®ren kialak²tott hatalmas teraszon egy po-h§r ital 

elfogyaszt§s§ra a vid§m hangulat¼ sºrºzŖ, eb®delŖ vend®gek kºzºtt, de M§ria 

s¿rgetett, mivel tizenk®t ·ra t²z percre a re§nk v§rakoz· buszn§l kellett lenn¿nk. 

Ćltal§nos szab§ly itt is, amint azt elŖzŖ esztendŖben Barcelon§ban tapasz-

taltam, hogy a turist§kat sz§ll²t· buszok csak t²z percig tart·zkodhatnak a kijelºlt 

helyen. Aki nem ®rkezik meg pontosan az lemarad, ®s saj§t mag§-nak kell 

gondoskodnia a tov§bb utaz§sr·l. 

Szerencs®re a mi t§rsas§gunk fegyelmezett emberekbŖl §llt, ²gy ilyen kelle-

metlens®gre nem ker¿lt sor. 

 

Emes®t illetve J§nost megaj§nd®koztam egy kºnyvemmel:  - F¥LD¥N Vĉ-ZEN 

LEVEGŕBEN ï s term®szetesen dedik§ltam. Nagy ºrºmet szereztem ezzel 

sz§mukra.                   
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     Highlight of Malta a keddi programunk c²me. A ĂSziget t¼r§tò nyolc ·-rakor 

kezdt¿k, az ®n sz§llod§mt·l. Đtvonalunk Quawra,   Salina Bay, St.Ju-lianôs, 

Sliema, Valletta, s Mosta-n a bazilika mellett parkoltunk le de csak annyi idŖre, 

am²g elhagytuk a buszt. čri§si forgalom volt a bazilika kºrny®k®n. Ez r®szben 

azzal magyar§zhat·, ez a v§ros kºzpontja, de na-gyon sok turista keresi fel a 

vil§g harmadik legnagyobb bazilik§j§t. Term®-szetesen a mi utunk is ide 

vezetett mindenek elŖtt. 

 

 
                                                                                                                          

                                            MOSTA: BAZILIKA  

 

N®h§ny percre kil·gtam a sorb·l, hogy terepszeml®t tartsak a v§ros kºz-

pontj§ban. Lef®nyk®peztem a jellegzetesnek tal§lt ®p¿leteket, s bekukkan-tottam 

n®h§ny ¿zletbe is. 

£rdekesnek tal§ltam az utcai hal§r¼s²t§st, ahol a tengerbŖl kifogott friss  

halakat k²n§lt§k a j§r·kelŖknek. 

Bel®pve a bazilik§ba, siker¿lt n®h§ny belsŖ felv®telt is k®sz²tenem. 
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                                            MOSTA: BAZILIKA BELSŕ 

 

 
 

                                       HAL ĆRUSĉTĆS AZ UTCĆN 
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                                       MOSTA-I HĆZAK 
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                                    ¦VEGFĐVčK £S TERM£KEIK                                                                                                                                  

                                                           

 
 

 

                                                            - 22 - 



A templomi hangulat ut§n egy h®tkºznapi program kºvetkezett, ami sz§- 

momra felemelŖ ®rz®st volt, ugyanis az ¿vegf¼v·k ¿zem®ben a dolgoz·k o- 

lyan megsz§llottk®nt v®gezt®k tev®kenys®g¿ket, hogy kezeik kºz¿l mŤv®szi 

®rt®kŤ darabok ker¿ltek ki. ŕk ezzel tiszt§ban vannak,  egy§ltal§n nem za-varta 

meg munk§jukat a mi l§togat§sunk. 

Csak §multunk, amikor bet®rt¿nk a mŤhely¿k kºzvetlen kºzel®ben l®vŖ ¿z- 

letekbe. A legk¿lºnf®l®bb form§kat lehet szem¿gyre venni. Ha valamelyik 

darab megtetszik valakinek, meg is v§s§rolhatja. A hºlgyeket term®szetesen az 

®kszerek ®rdekelt®k elsŖsorban. 

Engem a TITANIC haj· kis m§solata k§pr§ztatott el, de meglehetŖsen ma-gas 

§ra miatt le kellett mondanom f§j· sz²vvel a v§s§rl§sr·l. 

 

 

                                                       

 
                                             

 

                                            TITANIC: 221.25 EURO 
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                                 PĆLMAFA A KŕKAPUBčL? 
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                                        IRĆNY RABAT A ĂFŕVĆROSò 
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    A volt fŖv§ros az arabokt·l kapta a Rabat nevet, amit azt§n §tkereszteltek  

Victoria-nak. A v§roskºzpont ma is megtartja a Medina nevet. £rdekes kevere- 

d®se a nemzeteknek nem csak itt, de az eg®sz M§lt§n. Term®szetes, hogy egyik 

l§tv§nyoss§ga ennek a v§rosnak is a D·m.                         

 

 

                                                             

 

 
 

 

                                                     DčM 
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                                                 N£PVISELETBEN         
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A nap egyik legszebb ®lm®ny®hez vezetett ezek ut§n az utunk! 

Dinglihez kanyargott vel¿nk az aut·busz, ahol a magaslatr·l a legszebb panor§- 

ma ny²lik a k®klŖ tengerre. 

Igazi csemege a fot·soknak! 

Itt tekinthett¿k meg a MĆRIA MAGDOLNA KĆPOLNĆT is, amelynek meg 

van a maga tºrt®nete, de ®n annyira el voltam ezzel a l§tv§nnyal foglalva, hogy 

nem b²rtam betelni vele, s ink§bb a napsugarakt·l csillog· k®klŖ v²zben gyº-

nyºrkºdtem. 

 

 

                                             

   
 

 

                                   A TERM£SZET HARMčNIĆJA 
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                       HATALMAS ERŕT SUGĆRZč TEMPLOM ITT IS 

 

A sz®ps®ges l§tv§nyok ut§n megsz·lalt a belsŖ hang! Nem csak a szellemiekkel 

t§pl§lkozik az ember fia. Valamennyien meg®hezt¿nk, hiszen j·csk§n bele is  

szaladtunk m§r az eb®d idŖbe. Persze soha nem ez dºntºtte el, hogy mikor 

®tkezhet¿nk. Ilyen tºmeges turista inv§zi·n§l nagyon pontosan meg kell hat§- 

rozni az ®tkez®sek idej®t, hogy a szervezŖk biztos²tani tudj§k a kijelºt ®ttermek- 

ben a 40-50 fŖs csoportok r®sz®re a helyet. 

Mi most a v§ros zºld ºvezet®ben megb¼jt, hangulatos ĂLA PIZZERIA PA- 

LACEò ®tteremben fogyaszthattuk el a sz§munkra pontos idŖben elk®sz²tett 

f²nom eb®det. 

M®g h§rom magyar h§zasp§r fogadta el t§rsas§gomat. ĉgy azt§n nem voltak  

nyelvi neh®zs®gek a t§rsalg§sn§l, b§r mindenki besz®lte az angol nyelvet asz-

talunk§l. 
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Haza fel® ¼tban m®g lencsev®gre kaptam egy-k®t eleg§ns tengerparti hotelt. 

Đgy gondoltam, hogy ha m®g egyszer az ®letben ide ker¿lhetn®k, akkor ezek 

kºz¿l v§lasztan®k. 

 

 
 

                                                  CASINO 

 

Nagyon eleg§ns sz§lloda, de amit a legtºbbre ®rt®kelek benne, hogy kºzvetlen a 

tenger partj§n van. Term®szetesen saj§t medenc®je van az udvaron, ®s saj§t ho-

mokos strandja. 

Mondanom sem kell, hogy sz§mtalan hasonl·, luxus sz§lloda van a tenger mel- 

lett vagy annak kºzel®ben. 

A napi  v§ltozatos program ut§n miut§n megvacsor§ztam, ¼jra elindultam egy 

kis v§rosn®zŖ ismerkedŖ s®t§ra. 

Az igazi esti ®let itt is mint eg®sz M§lt§n este  kilenc-t²z ·rakor kezdŖdik, s tart a 

hajnali ·r§kig. 
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                                PĆLMAFĆK A VILĆGĉTč OSZLOPOK 

                                                        K¥Z¥TT 

 

Ilyen ®s hasonl· sz§llod§k sokas§g§t ®p²tett®k ®s ®p²tik ma is, sz§m²tva az egyre 

nºvekvŖ turista forgalomra. 

Jºnnek is ide a vend®gek a vil§g minden r®sz®rŖl. 

Nem is csod§lom, hiszen ez a k®k vizŤ nagyon tiszta tenger mindenkit elcs§b²t, 

hiszen mindenf®le v²zi sportra alkalmas. Nem is besz®lve azokr·l, akik szeretik 

az ²zletes tengeri halakat 

 

                                                         - 31 - 

 

 

 



 

 

                                                     GOZO 

 

DerŤs, napos idŖre ®bredt¿nk szerd§n reggel is. Kiv§l· kir§ndul· idŖ! Napkºz- 

ben a hŖm®rŖ higanysz§la felk¼szott 22 fokig. 

Nagy izgalommal v§rtam a mai utaz§st, hiszen egy ¼jabb szigettel lesz m·dom 

megismerkedni, Gozoval. Egy ¼jabb szinfoltja ennek az utaz§snak, hogy ism®t 

haj·ra sz§llhatok. 

Negyed kilenckor indultunk el a sz§llod§mt·l, de menetkºzben a Radisson Sas 

hotelben m®g ¼jabb vend®geket kellett felvenn¿nk. 

                                                               

 
 

                                         RADISSON SAS HOTEL 

 

- 32 ï 

 

 

 

 

 

 



2. Gozo 

 

Cirkewwaig kellett eljutnunk m®g a sz§razfºldºn ¼gy, hogy kilenc ·r§ra oda ®r-

kezz¿nk a kikºtŖbe. 

čri§si forgalom g®pkocsikkal, motorker®kp§rokkal, gyalogosan a m§ltai ter¿let-

rŖl, mindenki az elsŖ ferry boattal akart §tjutni a szigetre. 

Mi a ĂTA PINUò fed®lzet®re jutottunk fel soron k²v¿l, az elsŖk kºzºtt. ĉgy m®g 

arra is volt lehetŖs®g¿nk, hogy kellemes helyet foglaljunk el term®szetesen a fel 

sŖ fed®lzeten 

 

 

 
 

                                  G£PKOCSIK SOKASĆGĆT FOGADJA BE 

                                                  A HATALMAS KOMP 

T²z ·ra ut§n n®h®ny perccel  - 25 perces haj·z§s ut§n ï kºtºtt¿nk ki ,Mgarr Har-

bourbanò  Gozo kikºtŖj®ben. 
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                                              MGARR HARBOUR 

 

Đjabb kºrutaz§shoz ¼jabb aut·busz v§rt r§nk a kikºtŖben. Nagyon meg voltam 

el®gedve a szervezŖk munk§j§val. 

ElsŖ ututnk a FONTANA-hoz vezetett. Itt megtapasztalhattuk azt, hogy a v²z 

milyen dr§ga kincs. Ez a meg§llap²t§s vonatkozik eg®sz M§lt§ra. Itt ugyanis a 

tengerbŖl nyerik a vizet, ez®rt nem is tan§csos csapi vizet fogyasztani. El is l§tta 

mag§t mindenki az ¿zletekben v§s§rolt §sv§nyv²zzel. 

A forr§s kºrny®ke is nagyon felk®sz¿lt a vend®gek fogad§s§ra. ¦zletek soka-

s§ga, ®ttermek, k§v®z·k, sz§lloda. 

A mi kis csapatunk is megrohamozta az ¿zleteket, hogy megv§s§rolj§k a kis 

aj§nd®kokat. 
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                                           A FORRĆSNĆL 

 

A bev§s§rl§sok ut§n a ĂCITADEL J HEATREò  kºvetkezett, ahol egy 35 perces 

film keret®ben bemutatt§k Gozo kialakul§s§nak tºrt®net®t, eg®szen napjainkig. 

Hasonl· ®lm®nyben volt r®szem, mint az elŖzŖ m§ltai bemutat·n. 

Innen a KATEDRĆLIS-hoz vezetett az utunk, majd a kimaradhatatlan piacol§s. 

Rengeteg itt is a fot· t®ma! 

Utunk kºvetkezŖ §llom§sa: ĂDWEJRA BAYò. Kir§ndul§sunk egyik f®nypontja, 

hiszen itt v§r  r§nk  az ĂAZURE WINDOWò  vagyis a k®k ablak, minden fot·s 

§lma. Az itt k®sz¿lt felv®telek ker¿lnek §ltal§ban a Gozot ismertetŖ kiadv§nyok 

c²mlapj§ra. 
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                                                      KATEDRĆLIS 
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                                               J£ZUS A KERESZTFĆN            
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                                     PIUS PĆPA A KATEDRĆLISBAN                                   

                

 
 

                                                   AZUR WINDOW 
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                                               K£K BARLANG 
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                                  F¥LFEL£ A CITADELLĆRA 

 

Az eb®d¿nket RABAT-ban, vagyis VICTORIA belv§ros§ban kºltºtt¿k el. Eb-

ben az ®tteremben is foglalt volt minden asztal. Đgy tŤnt sz§momra, mintha itt 

mindenki ®tterembe j§rna eb®delni illete  vacsor§zni. 

Eb®d ut§n felkerest¿k a vil§g legºregebb, h®tezer ®ves templom§t, illetve annak 

m§r csak romjait, amit nagy igyekezettel most is karban tartanak. 

A z ennek kºzel®ben tal§lt kis piacon megleptem magam egy feh®r kºtºtt pull·-

verrel. 

ErrŖl marad sz§momra majd eml®kezetesnek XAGHRA. 

A ĂGgantja Templesò   tanulm§nyoz§sa ut§n ism®t buszra sz§lltunk, hogy idŖ-

ben ki®rj¿nk a kikºtŖbe, s §thaj·zzunk COMINO szigetecske mellett a mi  na-

gyobb sziget¿nkre.    £n m§r kezdtem ¼gy ®rezni, hogy Ăhazaò megyek. Any-

nyira megszoktam a sz§llod§mat. 

 

- 40 ï 

 

 



 

 

                                                             

 
 

 
 

                                                GGANTJA TEMPLES 
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                                         ĆLLVĆNY ERDŕKBEN 
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                                    BĐCSĐT INT¦NK GOZONAK 

 

A ĂMALIT M/Sò-sal haj·ztunk haza fel®, ®s m®lt· b¼cs¼t vett¿nk GOZO-t·l. 

M®g menet kºzben integett¿nk COMINO, a kis sziget fel®, ahol csup§n egyetlen 

egy sz§lloda van, s alig lakj§k a szigetet n®h§nyan. 

Este hat ·r§ra m§r a szob§mban kortyolhattam egyet az italomb·l. ĉgy m®g a 

vacsora is jobban esett. 

A bŖs®ges vacsor§t egy poh§r sºrrel z§rtam, amit az ®n kedves pinc®rem m§r 

szok§sb·l is felaj§nlott. Csak a szob§m sz§m§t jegyezgette szorgalmasan, amit 

rendre leadott a recepci·ra, hogy haza indul§s elŖtt ki  tudjam egyenl²teni fo-

gyaszt§saimat. 

A szok§sos esti s®t§mra indultam term®szetesen a tenger partj§ra, ahol v§rt r§m 

a megszokott kis padom. 

Csod§latos ®lm®nyben volt r®szem. A teli hold megvil§g²totta a tenger apr· hul-

l§mait, amit j§t®kosan t¿krºztek vissza ez¿stºs f®nyeivel. Ezt m®g csak tov§bb 

fokozt§k az ®gbolt alatt elvonul· b§r§nyfelhŖk amelyek mosolyogva tekintettek 

le r§m mag§nyomban. Csup§n azt f§jlaltam, hogy ezt a l§tv§nyt, csod§latos je-

lens®get nem tudtam kivel megosztani. 

Az ºrºm, az ®lm®ny csak akkor  v§lik teljess®, ha azt van kivel megosztani!  
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Ezt a hi§nyt k¿lºnºsk®ppen ®reztem akkor, mikor v®gig s®t§ltam a p§lmaf§kkal 

szeg®lyezett s®t§nyon,, s l§ttam a DON VITO ®s PORTO BELLO ®ttermek ten-

gerre ny²l· ablakaiban a szerelmes p§rok, h§zast§rsak vid§m hangulat§t, amint  

®lvezt®k k¿lºnleges helyzet¿ket. 

Nem volt kedvem felmenni a szob§mba ilyen hangulatban. Foglaltam egy asztalt 

a b§rban azzal a gondolattal, hogy ezen az est®n meghallgatom, megn®zem a  

mŤsort. Egy Elvis Presly hasonm§s fiatal elŖad·mŤv®sz szolg§ltatta a mŤsort i-

gen nagy sikerrel. Nem csak a megjelen®se volt hasonl·, m®g a hangj§ban is ha-

mis²tatlan illuzi·t keltett kºzºns®g®ben. 

Annak ellen®re, hogy fŖleg nyugd²jas kor¼ vend®gek foglalt§k el a b§r nagy r®-

sz®t, a kºz®pkor¼ hºlgyek nem b²rtak ¿lve maradni. Mivel   kev®s volt a f®rfi, a 

hºlgyek kezdt®k el a t§ncot. Nem sok idŖ kellett ahhoz, hogy felfedezzenek, l§t-

va, hogy egyed¿l  b¼jtam meg egy oszlop mºgºtt. Egy  nagyon temperamentu-

mos hºlgy aki remek¿l t§ncolt a pergŖ ritmus¼ zen®re, hozz§m jºtt ®s fel akart 

k®rni egy t§ncra. 

Megkºszºntem j· sz§nd®k§t, de elutas²tottam! Az volt az ®rz®sem,hogy a t§ncok 

ut§n m§s aj§nlatot is kaptam volna?! 

Sz·rakoztat· volt n®zni, hogy az asszonyok hogyan t§ncoltatj§k meg egym§st. A 

kimer¿l®sig t§ncoltak. 

A szabadidej¿kben felgy¿lemlett energi§t ²gy akart§k levezetni. M®g sajn§ltam 

is Ŗket, hogy nem tal§ltak megfelelŖ partnerre, aki ki tudta volna el®g²teni min-

den v§gyakoz§sukat. 

£jf®l elŖtt nyugov·ra t®rtem, de m®g a hajnali ·r§kban is hallottam a nagy zene-

bon§t. 

Pihenni akartam, mert tudtam, hogy  m§snap, cs¿tºrtºkºn reggel  ¼jabb kalan-

dok v§rnak r§nk. 

A k®k barlang  - ĂBLUE GROTTOò   - ®sò MARSAXLOKKò a hal§szfalu rejte-

get sz§munkra felejthetetlen ®lm®nyeket. 

 

Ez a program csak egy f®lnaposra volt tervezve, ez®rt ¼gy dºntºttem, hogy a  

d®lut§ni ·r§kat  pihen®sre sz§nom. 

 

Kellemes kir§ndul· idŖben indult  vel¿nk a k®nyelmes aut·busz. 

Quawrat, St. Julianst ®rintve, Vallett§n §t ®rt¿k el az izgalmakat rejtegetŖ k®k 

barlangot. 

ElŖszºr terepszeml®t tartottunk a kºrny®ken. Itt m®g csak most kezdtek el 

kinyitogatni az ¿zletek, b§rok, k§v®z·k. 

Az idegenvezetŖnk Albert csak figyelemmel k²s®rte a Ăbehaj·z§sunkatò, ugyanis 

a r®szv®teli k§rty§kat a motorcs·nak tulajdonosokn§l  nek¿nk kellett rendezni. 

Hat fŖs csoportokban indultunk a nem eg®szen vesz®lytelen ¼tra, ugyanis a ten-

ger ¼gy viselkedett, mintha nem sz²vesen fogadott volna benn¿nket. Hull§mzott! 
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                                                      BLUE GROTTO 
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                                                            ŕRTORONY 
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                                                  MARSAXLOKK  

 

 
 

                                                    HALĆSZFALU 
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                                    MARSAXLOKK HALĆSZFALU 
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                                         PIHENŕ A HALĆSZFALUBAN 
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