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Egy barátnőmmel régóta gondolkoztunk az Erasmus+ szakmai gyakorlat lehetőségén. 2021
tavaszán meg is pályáztuk és szerencsére pályázatunk elfogadásra került. Úti célunk pedig
Málta volt, ez nem is volt kérdéses, miután láttunk egy plakátot a suliban róla és többen
ajánlották is. Málta remek lehetőséget nyújt az angol nyelv fejlesztésére, mivel ez az egyik
hivatalos nyelvük. A mediterrán éghajlat is igen vonzó tényező volt számomra.

Megélhetés + szállás
A szállást és a szakmai gyakorlatunk helyét egy máltai közvetítő cég (Easy Job Bridge)
segítségével intéztük el, még a kiutazás előtt. Máltán egyébként több ilyen cég is üzemel, a
többivel nincs tapasztalatom, de az EJB-t bátran ajánlom. A szállás megfelelő volt, 3 szobás, 2
fürdőszobás apartmanban voltunk 4-en, teljesen fel volt szerelve (légkondicionáló, wifi,
konyhai gépek,…) és bármilyen problémánk volt, nyugodtan fordulhattunk a közvetítő céghez,
nagyon hamar megoldották őket. Legyen szó nem működő sütőről vagy 24 órás vízhiányról.
Msida-ban helyezkedett el, viszonylag közel a munkahelyhez, 15-20 percnyi busz útra.
A kéthónapnyi ösztöndíjat egyben kaptuk meg, ennek nagy része fedezte a szállást, mindennapi
élethez szükséges költségeket már magunknak fedeztük. Az árak a hazai áraknál magasabbak.

Utazás + közlekedés
Repülővel mentünk, ezt saját magunknak szerveztük meg. Ryanair-el utaztunk, ennél a
légitársaságnál ESN kártya birtokában 10% kedvezményre jogosulnak a tanulók, bár én erről
csak utólag szereztem tudomást. Érdemes utána nézni ennek a kártyának, mert további
kedvezményekre jogosulhat az, aki Erasmus-ra megy.
Máltai tömegközlekedés elsőre igazán elborzasztja az embereket, de 2 hónap alatt teljesen
megszoktuk. Sokat segített a busztársasághoz tartozó applikáció, így tudtuk mikorra várható
egy-egy járat, bár a busz, ha tele van, akkor már nem áll meg. A buszhoz kártyát érdemes
kiutazás előtt igényelni, mert időbe telik mire elkészül. Júliusban és augusztusban egyébként
drágább a buszjegy, mint a többi hónapban, viszont a kártyával, jóval olcsóbban ki lehet jönni.

Szinte az összes busz légkondicionált, és ha jegyet szükséges venni, akkor kártyás fizetésre is
lehetőség van, készpénz esetén a buszsofőr nem ad vissza, ha nagyobb összegben fizetsz.
Néhány buszon még telefontöltésre is van lehetőség.

Carlo Schembri Design Team
1 éve már két cég üzemel egymás mellett (Carlo Schembri Design Team és Bold Design), közös
és saját projektekkel egyaránt. Szerencsésen szaktársammal mindkettőnket fogadtak, így ki
tudtuk egymást segíteni sok helyzetben. Illetve megismerkedtünk a cégnél, az állandó
munkatársak mellett, más szakmai gyakorlaton levő hallgatókkal is. Carlo a szakmájában
nagyon elismert, így megtisztelő volt ott dolgozni. Nagyon hangulatosan teltek a
mindennapjaink egy irodaház első emeletén Lija településen. Minden nekünk szánt feladat
tetszett. Kezdetben egyszerűbbeket kaptunk, felmérték mennyire ismerjük, mennyire
használjuk jól a programokat. Dolgoztunk éttermek, hotel szobák és boltok belső terén, illetve
kerthelyiségeken is. Csináltunk prezentációkat, előkészítettük a tárgyalótermet egy-egy
meetingre, kutatásokat végeztünk és sok látványtervet készítettünk. Ezeket a Sketchup 3D
látványtervező programban készítettük el, melyet a szakmai gyakorlatom előtt nem igazán
használtam, viszont nagyon gyorsan beleszoktam és jó szintre tudtam fejleszteni a program
ismeretét. Emellett használtuk még az Adobe Photoshopot, Indesignt, Illustratort, főleg a
prezentációk elkészítéséhez. A cégnél bárkihez fordulhattunk segítségért, mindenki nagyon
kedves és segítőkész volt.

Carlo Schembri iroda – Lija

Néhány kedvenc hely
Hétköznap reggel 9-től délután 5-ig dolgoztunk, ezért ilyenkor a közelben lévő
látványosságokat fedeztük fel. Ilyen volt például Mosta, a főváros Valletta, Sliema vagy éppen
Mdina. Valletta már az első pillanattól szerelem város lett számomra, nagyon hangulatos
utcákon sétálgattunk, imádtunk leülni, enni, inni a főváros utcáin, jó pár bevált helyre vissza is
jártunk. Minden látogatásunkkal újabb és újabb dolgokat fedeztünk fel, mindig volt olyan
látványosság, amit még addig nem láttunk. Valletta-ban a kedvenc helyem a Lower Barrakka
Gardens lett, azonnal elvarázsolt ennek a kis kertnek a hangulata. Mostában található Európa
4. legnagyobb dómja, ami remek kilátást biztosít egy ebéd vagy egy délutáni kávé mellé.

Valletta – Lower Barrakka Gardens

Mosta Rotunda

Hétvégente felfedeztük a sziget távolabbi pontjait, például Marsaxlokk-ot, St. Peter’s Pool-t,
Blue Grotto-t, Popeye Village-et. Sokat strandoltunk, olykor 40 °C fok is volt, úgyhogy
előszeretettel mentünk hétvégén északra csobbanni egyet a Földközi-tengerben. Kedvenc
strandjaink közé tartozik a Paradise Bay, a Golden Bay és a Riviera Beach. Körülbelül egy
órányit utaztunk ezekhez a strandokhoz, de abszolút megérte minden alkalommal. A Riviera
Beach-ről érdemes legalább egyszer megnézni a naplementét, a napfelkeltét pedig a Sliema
Beach-ről.

Blue Grotto

Paradise Bay

Riviera Beach – naplemente

Sliema – napfelkelte

Komppal ellátogattunk Gozo szigetére, hajóval pedig a Kék Lagúnához, Comino-ra. A hajó
Buggiba-ból indult és a visszaúton megállt egy kis szigetnél, ahol a St. Paul szobor található,
körülbelül háromnegyed órára, ez alatt elmentünk a szoborhoz és ugráltunk a vízbe a hajóról.

Gozo – Ramla Bay

Comino – Blue lagoon

Akinek meg van rá a lehetősége, hogy Erasmusra menjen, semmiképp se hagyja ki, mert egy
örökre szóló élmény és tapasztalatszerzési lehetőség, legyen szó tanulmányi vagy szakmai
gyakorlati mobilitásról.

