SZERDAHELYI LASZLO FEDÉLZETI KADÉT BESZÁMOLÓJA MÁLTAI KÉPZÉSÉRŐL
„ A kapitánynak mindig igaza van”
A tenger mindig nagy hátast gyakorolt jelenlétével az életemre. Búvárkent kezdtem
látogatni es már akkor is annak tiszteletére tanítottak. Ezt igyekeztem tovább adni
oktatókent is. Viszont egy szigeten tengődni nem volt elég.
Néztem a hatalmas óceánjárókat, ahogy néha befutnak a kikötőbe es tudtam, hogy ott a
helyem. A mantra valósággá vált es egy hét hónapra rá, a világ legnagyobb szálloda
hajóján találtam magam.
Fejest ugrottam ebbe a világba es igyekeztem felmerni a helyzetet. Voltam nyolc
különböző hajon, éltem lakatlan szigeteken es megjártam három kontinenst.
Rengeteg emberrel találkoztam, es megismertem a környezetemet. Elememben ereztem
magamat, de volt egy hely, ahova mindig külön engedéllyel es felügyelettel volt szabad
belepni. Mindig különös atmoszféra lebegte korul es végtelen csend uralkodott a
parancsnoki hídon. Csak a rádió vagy a radar egy-egy gépi hangja törte meg. Tisztek
álltak a helység valamelyik szegletében es feszült figyelemmel kémlelték az óceánt.
A szabadidejükben egyik másikkal jó barátok lettünk így egyre több helyet sikerült
felfedeznem a hajó gyomrában. A horgonyzás tanúja lehettem, a gépház hangos
dugattyúit ereztem lüktetni egész közelről es a parancsnoki lakosztályban hallgattam a
kapitány rendszeres időjárás jelentését. Sokat meséltek a szakmáról es egyik pillanatról
a másikra tisztán láttam az utamat előre.
Elkezdtem kutatni es ennek eredményeképpen találtam rá a Máltai Tengerészeti
Intézetre. Ezúton szeretnem megköszönni Makk Gusztáv Urnak a tanácsát az iskolával
kapcsolatban.
A jelentkezés nem egyszerű. A bizonyítványokat angolra kell fordíttatni úgy, hogy azt
külföldön is felismerhető legyen. Aztán a Máltai Kvalifikációs Szervezetnek kell
benyújtani értékelésre. Ez legalább egy félév előkészületet igényel.
Az iskolába való jelentkezéshez emelt szintű (4 vagy annál jobb) matematika es fizika
érettségi szükséges. Szerencsemre az oktatás szintje hazánkban erős alapot ad es
jómagam alapszintű érettségivel es két diplomával a tarsolyomban elegendő volt a
pontszámom a bejutáshoz.
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Most itt vagyok es lenyűgöznek a tantárgyaim, az időm nagy részét ez tölti ki. Sikerült
lakást találnom az iskolához közel es a hajón töltött négy év alatt keresett pénzemből
fent tudom tartani magam. (kb. kétszázezer forint havonta).
A padban ülve hallgatom, ahogy a közeli kikötőben, megszólal egy kifutó hajó kürtje
miközben jegyzetelek. A gondolatom elkalandozna azokra a távoli vizekre, de a
figyelmem itt tart. A mediterrán sziget világa ellentétben van az iskolai szigorral es mar
az iskolában megismerkedünk hogyan engedelmeskedjünk a feletteseinknek. Lassan az
első év végére érünk, a második évben pedig tengerre szállunk. A legfontosabb szabályt
már tudjuk “A kapitánynak mindig igaza van ☺”
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