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      Számomra nagyon hasznos volt az a gyakorlat, amelyet Mallorcán, illetve Palma de Mallorcán 

folytattam az Erasmus + Program keretében. A munka mellett emellett érdekes, élményekben és 

tanulásban gazdag heteket töltöttem a szigeten. 

     A Malift-nél töltöttem a gyakorlatom, amely felvonók installálásával és karbantartásával foglalkozik. 

A munka során nagyon sok mindent megtanultam, de műveletek során szükségem volt a már meglévő 

szakmai tudásomra is, ugyanis villamos szekrényekben kellett olykor feltárni egy-egy hibát. 

Megtanultam részletesebben kapcsolási rajzot olvasni, és megtanítottak arra, hogy ne féljek felkutatni 

egy műszaki cikk meghibásodásának okát. 

Munkatársam végig az alaposságra ösztönzött, megmutatta, hogy a jó szakember minden helyzetben a 

maximumot nyújtja és igyekszik eleget tenni a megbízónak. Megismerkedtem több központi lift-

rendszerrel, illetve működésével. Láthattam, később csinálhattam is rutin biztonsági ellenőrzést, ami 

egyszerű, bár sok múlhat rajta. A munkába állásom első napjától úton voltam, mert ez együtt járt a 

munkámmal. A munkatársammal, autóval jártuk a fővárost, és szállodák, társasházak, családi házak 

liftjeinek üzemzavar elhárításával foglalkoztunk 

Rengeteg új dolgot tanultam az elektromosságról, a különböző mágnes kapcsolókról, mágneszárakról, 

relékről. Az elektronika mellett, a lift mechanikájáról is sokat tudtam meg, ami nagyon érdekes, viszont 

nehéz dolog. 

          Különösen szerencsés voltam a munkahellyel, mert a későbbiekben is liftekkel kívánok foglalkozni. 

Ez a gyakorlat megerősítette a szakmai jövőmre vonatkozó elképzeléseimet. 

          Szabadidőmben is nagyon sokat barangoltam a városban, illetve környékén. 

Sikerült meglátogatnom a palma-i Katedrálist, amelynek mérete és kialakítása ámulatba ejtő. A Palma 

Akváriumban nagyon sok féle halat láttam, többek között cápákat és rájákat is. A Castell de Bellver-i 

kiállítás is gyönyörű volt, és érdekes maga a kastély köríves, arénaszerű kialakítása. Inca és Magaluf 

városát is meglátogattam. Minden hétvégén és persze szabadnapjaimon jártam a tengerpartot, ami 

egyszerűen gyönyörű. 

       Nekem ez az utazás sokat segített az angol nyelv gyakorlásában, a szakmai szókincs bővítésében, a 

szakmám munka általi megismerésében és gyakorlásában. Hatalmas nagy lehetőséget kaptam egy 

másik kultúra megismerésére. Megtapasztalhattam, hogy milyen is lehet felnőttnek lenni, és azt is, hogy 

milyen, amikor egy idegen országban senki másra nem számíthatok, egyedül magamra és az 

osztálytársamra, aki megy másik cégnél dolgozott. 
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