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Spanyol nyár – Szakmai gyakorlat Ibizán
Hogyan kezdődött?
Murai Eszter vagyok, a Széchenyi István Egyetem harmadéves hallgatója.
2018 tavaszán barátnőmmel úgy döntöttünk, hogy külföldön próbálunk
szerencsét, és ott szeretnénk a szakmai gyakorlatunkat végezni. Egy
közvetítőcég segítségével találtam rá gyakorlati helyemre, a Hotel Playasol the
New Algarb –ra. Tavasszal még megpályáztam a Campus Mundi ösztöndíat,
amit aztán el is nyertem. Az előkészületek sok papírmunkával és szervezéssel
jártak, amihez sok kitartás és türelem kellett. Ma már tudom, hogy ez megérte,
hiszen egy óriási lehetőséget kaptam ezáltal. Több hónapnyi előkészület után,
májusban
utaztam
ki
a
spanyol
szigetre.

Miért pont Spanyolország?
Mindketten egyetemi éveink alatt a spanyolt választottuk második nyelvnek,
valahogy mindig is szimpatizáltunk vele. Vonzott a nyelv, a spanyol tájak, az
ottani életvitel, és elhatároztuk, hogy ebből szeretnénk második nyelvvizsgát
szerezni. Pár hónappal a kiutazásunk előtt el is kezdtünk spanyolt tanulni
mindketten, az egyetem keretein belül. Pár hónap alatt sikerült elsajátítanunk az
alapokat (amivel kint az első hetekben semmire sem mentünk). Aztán
Spanyolországon belül jött Ibiza, ami csak a hab volt a tortán. Négy
Spanyolországban töltött hónap után elmondhatom, hogy várakozásaimat
teljesen felül múlta, és Spanyolország szerelmeseként jöttem haza.

Nyelvtudásom, vagy épp (nem)tudásom
Kicsit merész dolognak tűnhet kimenni egy idegen országba több hónapra,
anélkül, hogy beszélnénk az ottani nyelvet. Én ezt megtettem, ráadásul, angolból
van ugyan nyelvvizsgám, de ennyire élesben még sosem használtam a nyelvet.
Első naptól kezdve mindent spanyolul kellett elintézni, az összes kollégánk
spanyolul beszélt és a főnökeink is spanyolul adták az utasításainkat. Talán az
első pár napban meg voltunk szeppenve, néha furán néztünk egymásra, de aztán
csak az volt bennünk, hogy meg akarjuk érteni, és akarunk kommunikálni
azokkal az emberekkel, akik körbe vesznek minket négy hónapon keresztül.
Nem volt kérdés, hogy megtanulunk–e spanyolul, mert meg akartunk tanulni.
Rengeteg féle náció érkezett a szállodába, ahol dolgoztunk, velük angolul
beszéltünk, ezért az angol nyelvtudásunk is rengeteget fejlődött a kint töltött idő
alatt. Napról napra jobban beszéltük mindkét nyelvet, csodálatos érzés volt, csak
úgy
ragadt
ránk
minden.

A munkáról
A sziget egyik legjobb szállodái közé tartozó, négy csillagos Hotel Playasol The
New Algarbban töltöttem a szakmai gyakorlatomat. A szálloda két részén volt
szerencsém kipróbálni magam. A kint létem első felét a szálloda éttermében
töltöttem felszolgálóként, a másodikat pedig a szálloda két bárjában megosztva.
Munkám során rengeteg új tapasztalatra és tudásra tettem szert, munkatársaim
nagyon kedvesek és befogadóak voltak, mindenben segítettek. Beosztásom

hetente változott, ami úgy nézett ki, hogy egy héten öt napot dolgoztam nyolc
órában, és mindig két szabadnapom volt. Mind szakmailag, mind a
nyelvtudásom nagyon sokat fejlődött a kint töltött idő alatt, ezeket a
tapasztalatokat
soha
nem
fogom
elfelejteni.

Szabadidő

Távol az otthontól
Tavasszal még ijesztőnek tűnt ez a négy hónap, távol a családomtól és az
otthonomtól, egyedül helyt állni a „nagyvilágban” (pénzügyi szempontból is).
Nálam ez valahogy máshogy volt, nem volt „beilleszkedős” időszak, én egyből
otthonomnak éreztem a szigetet. Az embereket, akik ott körülvettek nagyon
hamar megszerettem, és minden nagyon természetes volt. Ma már úgy
gondolok vissza rá, hogy bármikor újrakezdeném. Aki esetleg az anyagiak miatt
aggódna, és amiatt nem akarna belekezdeni egy ilyen külföldi élménybe, annak
semmi oka félni. A Campus Mundival fedezni tudtam minden szükséges dolgot,
és még mellette az utazásaimat is. A mindennapokban spóroltam, de minimális
fizetéssel és az ösztöndíjjal együtt megvolt mindenem, be tudtam osztani a
pénzt, a nagyon magas külföldi árak mellett is.
Szabadidőmet új barátokkal, utazással és a sziget felfedezésével töltöttem.
Négyszer jártam a közelben található kis szigeten, Formenterán. Ilyenkor mindig

összetrombitáltuk a csapatot, és többen elmentünk egy egész napos kirándulásra.
Sokat kirándultunk a szigeten belül is, ami rengeteg természeti kincset rejt, és
mindig tudott nekünk meglepetést okozni a gyönyörű tájaival. Ilyenkor általában
quadot béreltünk, vagy ha többen voltunk akkor autót. Helyi barátaink
segítségével eljutottunk a turistáktól rejtett helyekre is, kis öblökbe és számtalan
gyönyörű helyre, amikért hálás vagyok. A hotelbe több európai országból
érkeztek gyakornokok, rajtunk kívül, velük nagyon jó kis csapat alakult ki.
Voltak franciák, hollandok, litvánok, németek, olaszok és spanyolok. Velük
töltöttük estéink nagy részét. Együtt kártyáztunk, beszélgettünk, de volt hogy

együtt

néztünk

filmet.

Visszatekintés, összegzés
Nekem a legjobbkor jött ez a lehetőség, és hogy kiszakadhattam a
komfortzónámból. Minden szempontból felejthetetlen négy hónapot töltöttem
Ibizán. Ez a négy hónap tökéletes volt arra, hogy újult erővel üljek majd vissza
az iskolapadba, fokozta lelkesedésemet a tanulmányaim és a nyelvtanulás iránt.
Életre szóló élményeket és barátságokat szereztem, amiket sosem fogok
elfelejteni. Hatalmas magabiztosságot adott az, hogy külföldön, egy teljesen más
országban, idegen nyelven boldogultam. Úgy érzem ez a magabiztosság a
későbbiekben segíteni fog sok mindenben.
Bármikor újra nekivágnék egy következő nyári munkának, vagy akár egy
féléves tanulásnak külföldön. (Már gondolkozom is a következő úti célon.)

Használjátok ki ezeket a lehetőségeket, ahol életre szóló tapasztalatokat és
élményeket szerezhettek! Ez nem maradhat ki az egyetemi éveitekből!

