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2017 májusában nekem és az osztálytársamnak lehetősége nyílt az Erasmus + program keretein belül
kiutazni Spanyolország legnagyobb szigetére, Mallorcára.
Szálláshelyünk, és egyben munkahelyünk is a fővárosban Palma de Mallorcán volt. Cala Mayor, a hely
ahol egy nagyon gyönyörű, tengerre néző apartmant béreltek nekünk. Külön szobában szálltunk meg, és
külön fürdőszobával is rendelkeztünk. A konyha közös volt a lakás tulajdonosával, de számunkra ez nem
jelentett problémát. A nappali tágas volt, a mai modern világnak megfelelően jól felszerelt. Tengerre néző
ablakai lehetőséget nyújtottak a csodás kilátásra. A lakás a város azon részén helyezkedett el ahonnan
minden könnyedén elérhetővé vált, a tenger alig pár percnyire volt tőlünk.
A szálláshelyünktől a munkahelyünk tömegközlekedéssel alig ¾ órányira volt. Sajnálatos módon a kettőnk
munkahelye nem volt közös, de végül is ez nem jelentett gondot számunkra, hiszen így jobban rá voltunk
kényszerülve a saját magunk megértetésére.
Munkahelyem egy 5 emberből álló kis vállalkozás volt, amely a Baleár-szigetek hoteljeinek gyártott
szobavezérlő computereket. A munkahely az első perctől fogva tetszett, hiszen láttam, hogy az itthon
elméletben tanultakat itt a gyakorlatba kell áthelyezni. Feladataim közé tartozott a panelek megépítése,
javítása illetve azok beépítése, és ellenőrzése. A munkahely korszerű gépekkel volt felszerelve, így
bepillantást nyerhettem azoknak a dolgoknak a gyártási folyamatába, amit itthon csak használnom kell.
Az ottlétem során a munkahely lehetőséget biztosított más városok megtekintésére is, hiszen „ami
működik az egyszer el is romlik” elv alapján a computereket javítani kellett, és ehhez a hotelek helyszíneire
kellett utaznunk.
Munkatársaim barátságosak, segítőkészek voltak, és a közös nyelv az angol volt így a kommunikáció
gördülékeny volt és barátság kötésre is lehetőséget
adott.
A program másik nagy célja a hely megismerése volt.
Mallorca nem túl nagy sziget, így az 5 hétvége alatt
minden jelentős nagyobb várost megtekintettünk.
Mallorcán az emberek nagyon kedvesek és a
legtöbbször segítőkészek, így lehetőségünk nyílt
szélesíteni ismerőseink körét. Sok olyan emberrel találkoztunk, akikhez hasonlókkal még nem volt dolgunk, így emberismeretünk is bővült. Rengeteget
utaztunk, mert fűtött minket a kíváncsiság. Mindent
meg akartunk ismerni, így több települést is bejártunk. Utaztunk
vársonéző busszal, és hajókáztunk a sziget körül, így
megismerve Mallorca lélegzetelállító,
csodálatos világát.
Rengeteg tapasztalatot szereztem ez idő alatt. Az elképzeléseim a szakmámról is pozitív irányba változtak,
így büszkén jelenthetem ki, hogy azt a célt, amit teljesítenünk kellett, azt elértük és hasznosítottuk.
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