Hornyák Zsófia

Szakmai gyakorlat beszámoló
Carlo Schembri Design Team

„ You don't have to see the whole staircase, just take the first step” áll a Riviera bay-hez
vezető lépcsőkön Martin Luther King Jr. idézete, és milyen igaz!

Igazán akkor bizonyosodott meg számomra, hogy tényleg belevágok (belevágtam)
ebbe a kalandba, amikor ott álltam a bőröndömmel a máltai reptéren. Egyáltalán nem
izgultam egy pillanatig sem az utazás előtt, biztos voltam benne, hogy nagyszerű kaland
lesz, és jól fogom érezni magamat.

Máltán dolgoztam először szakmai területen, a Carlo Schembri Design Team-nél,
ami a Bold Design-nal kooperálva alkot egy csapatot. A munkahely helyileg Lijában
található, a sziget közepén, ahová mindennap tömegközlekedéssel utaztam. Egy openofficeban dolgoztak a gyakornokon, mindenki a saját laptopján, a Design Team állandó
tagjai pedig egy irodaszobában. Külön tárgyalóterem volt fenntartva a meetingeknek, ahol
a megrendelők a tervezőkkel együtt megbeszélhették elképzeléseiket. Carlo Schembri
nevét nagyon sokan ismerik a szigeten, híres enteriőrtervező, akit éttermek, szállodák,
bárok, bevásárlóközpontok enteriőreinek megtervezésére kérnek fel. Enteriőr- és
textiltervező szakosként hihetetlen élmény volt ilyen projektekben dolgozni. Korábban
nem ismertem a Sketch Up 3D tervező programot, de a gyakorlatom alatt sikerült teljesen
elsajátítanom a program használatát. Emellett, Adobe Illustrator, Photoshop és Indesign
programokban dolgoztam, moodboardokat és prezentációkat készítettem. A
kollégáimnak sokszor besegítettem, kutatásokban, termékek keresésében, 3D modellek
készítésében. A cégnél mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. Ryan Calleja, a másik
főnököm, akivel napi szinten tartottam a kapcsolatot az irodában. Carloval egy- egy
tárgyalás alkalmával találkoztam, Ő inkább a háttérből irányította a munkámat.

2 hónapot laktam Máltán, Msida városában, ami nagyon közel található Vallettához
és Sliemahoz. Ezek a keleti parton található városok nagyon egybe vannak épülve,
gyakorlatilag egy séta alatt észre sem lehet venni, hogy mikor melyik városban jár az
ember. Aki szeret sétálni annak nagyon jó hely lehet Málta, ugyanis a tömegközlekedés
nem mindig kiszámítható. A buszokat nagyon kell figyelni, a saját Tallinja alkalmazásukon
keresztül, ennek segítségével talán oda lehet érni valahová időben. A buszozáson kívül
természetesen vannak taxi cégek, amiket igénybe lehet venni, de nem az a
legtakarékosabb megoldás, ha mindenhová azzal megy az ember.
A máltai utazásba nem egyedül vágtam bele, egy ITF-es barátnőmmel együtt
határoztuk el magunkat, és repültünk ki. Számomra az egyik legmeghatározóbb élmény
az, hogy rengeteg új embert, ezáltal pedig új kultúrákat ismertem meg. Az első hónapban
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két francia lánnyal laktunk együtt. Nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, az első
pillanattól kezdve. Több programot is csináltunk együtt, a tengerpartra mentünk,
bemutattak más francia, olasz és svájci Erasmusos barátaiknak, buszos kiránduláson
vettünk részt, ahol körbejártuk a sziget Déli részét. Mivel nagyon szerettünk velük lakni,
könnyes búcsúval váltunk el egymástól a reptéren. A kint tartózkodásunk második felében
egy ideig egyedül laktunk, majd az utolsó két hétben érkezett két német lány az
apartmanba. Velük nem sikerült olyan szoros barátságot kötni a rövid ideig tartó
együttélés alatt, de ők is nagyon kedvesek, aranyosak, beszédesek voltak, könnyű volt
velük az együttélés. Az apartman egy nagyon jól felszerelt, 3 hálószobával rendelkező
lakás, tágas konyhával, nappalival, előtérrel és 2 fürdőszobával.

Máltán a hivatalos máltai nyelven kívül sokan beszélnek angolul. Emiatt nagyon sok
Erasmusos diák választja a szigetet szakmai gyakorlat elvégzésére, vagy tanulmányi
célból. A sok Erasmusos diák miatt nagyon könnyű ismerkedni és barátokat szerezni.
Vannak különböző rendezvények, amik direkt erre vannak specializálva, ezért bátran
ajánlom mindenkinek, aki szeretne külföldi kapcsolatokat szerezni, és barátokat a kint léte
alatt, az menjen el egy English Café-ra, amit kedden, csütörtökön és pénteken is
megrendeznek különböző helyszíneken. (https://www.facebook.com/EnglishCafeMalta)
Az angol nyelv használatával szerencsére egyszer sem volt problémánk, minden
helyzetben megértettük és ki is tudtuk fejezni magunkat.

Málta a lehetőségek végtelen tárháza, rengeteg étterem, bár, pub közül lehet
választani. Aranyos és különleges kávézókat és fagyizókat találhatunk, ahol beülhetünk
egy jegeskávéra a nagy melegben. Aki szeretne új hobbikat keresni, annak a vízi sportok
összes fajtájának a kipróbálására is lehetőség nyílik. Busz és hajó túrák a szigeten vagy a
szigetek között. Comino szigetére, a Blue Lagoon-hoz mi kétszer is elhajókáztunk, mert
annyira gyönyörű kék és tiszta a víz, hogy egyszer oda nem volt elég elmenni. Ezeken a
túrákon mi egy kisebb méretű hajóval utaztunk, a Mermaid Cruises Malta csapatával, amit
szintén bátran ajánlunk mindenkinek, mert egy nagyon hangulatos hajótúrát kapunk jó
zenével és kedves legénységgel. (https://www.mermaid-cruises.com/)

Habár 2021 nem egy „normális” nyarat tudhat maga mögött, a Covid miatt, mégis
szerencsésen mondhatom, hogy semmilyen hátrány nem ért, a kint tartózkodásom alatt.
A maszkviselést szigorúan betartották Máltán, nem csak boltokban, egészségügyi
központokban és a tömegközlekedésen, de még az utcán is viselni kellett. Ennek ellenére
sem veszített a sziget a szépségéből, gyönyörű helyeken jártunk, Málta legszebb pontjait
sikerült akadály nélkül megismernünk.

Hornyák Zsófia

Comino, Blue Lagoon

Paradise Bay
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Gozo, Ramla Bay

Első naplementém
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Qarabba Bay (egy szeles napon)

Chinese Garden-ben a francia barátnőimmel
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Carlo Schembri Design Team bejárata

Valletta, Lower Barrakka Gardensmegkaptam az Erasmus+ Oklevelemet
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Az Erasmus+ rengeteg lehetőséget adott nekem, felejthetetlen élményeket,
nagyszerű barátokat és igazi szakmai tapasztalatot. Mindenkinek csak ajánlani tudom, ha
teheti, akkor vágjon bele és használja ki az Erasmus adta lehetőségeket!

P.S.: Just take the first step…
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