
 

  

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
MALLORCA, INCA 2019.09.07 – 10.07 

SIPOS PÉTER ZSOLT 
 
 



2019-1-HU01-KA116-060456                             

A 2019/2020-as tanévem egy felejthetetlen élménnyel kezdődött, hiszen egy csodálatos 

spanyol szigeten, Mallorcán tölthettem el egy hónapot, az ERASMUS+ pályázat keretein 

belül. 

Inca városában, a központtól pár perc sétára éltem egy osztálytársammal és két 

évfolyamtársammal. 

A szállásunk egy első emeleti lakás volt, három kisebb szobával, konyhával, előszobával, 

nappalival és fürdőszobával. 

A hosszú sétálóutcák mentén rengeteg kávézó, és szebbnél szebben megsült helyi 

péksüteményekkel teli pékség csábított minket munka- és hazafele menet. 

Hétköznap a Bel Informatika nevű cégnél dolgoztam Dáviddal, ami 5 perc sétára volt a 

szállásunktól. 

 

A cég három állandó munkatárssal működött. 

A főnök nagyon kedves és segítőkész volt, a nyelvi akadályokat leküzdve sikerült mindig 

megoldani a munka közben felmerült problémákat. 

Itt többnyire számítógépek karbantartásával, szervizelésével foglalkozunk. 

Sokszor nem csak szoftveres, hanem hardveres szervízeléssel is foglalkoznom kellett, aminek 

kifejezetten örültem, hisz otthon nem sokszor nyílik lehetőségem laptopokat, asztali 

számítógépek szerelésére. 
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Természetesen nem tudtunk felkészülni előre ezekre a fajta munkákra, tehát ez ott nekünk is 

teljesen új feladat volt. Ám nekem ez rettentően tetszett, és nagyon szívesen foglalkoztam a 

különböző feladatokkal. 

A legalapvetőbb feladatunk a vásárló számítógépére az általa kiválasztott operációs 

rendszer, illetve alap szoftverek feltelepítése volt. 

Szerencsére volt részem olyan munkát is végezni, mint például irodai nyomtató 

összeszerelése, amit valószínűleg soha nem tudtam volna kipróbálni e project nélkül. 

Mindemellett hasznosnak bizonyult az eddig elsajátított szakmai tudásom, hisz több olyan 

alkalom is volt, mikor a főnök egy adott számítógépre azt mondta, hogy menthetetlen, 

nekem mégis sikerült valamilyen módon az eszközt működésre bírnom. 

A munkaidőnk reggeltől egészen délután 3 óráig tartott, ugyanis ekkor kezdődött a szieszta. 

Természetesen az egy hónap alatt nem csak dolgoztunk. 

Szabad időnkben sok helyre eljutottunk, Sóllerbe, Alcúdiába, Petrába, Pollecába és 

Valldemossába, Palmába és Formentorba is. Továbbá megnéztük a Bellvert kastélyt 

Palmában, ami lélegzetelállító látvány volt számomra. 

Nagyon örültem, hogy sokat utaztunk, hisz rengeteg gyönyörű helyen jártunk, és fürödtünk 

is. Úgy érzem, ez alatt az hónap alatt rengeteget tanultam mind szakmai, nyelvtudási és 

önállósági szempontból is. 

A srácokkal felváltva főztünk, sütöttünk, illetve takarítottunk otthon, a lakásban. 

Szerintem ez egy kihagyhatatlan lehetőség a tanulók számára, mindenkinek ajánlom, hogy 

jelentkezzen egy ilyen szakmai gyakorlatra. 

Hálás vagyok, hogy részese lehettem egy ilyen nagy méretű kalandnak, amit a három 

diáktársammal eltölthettem.   
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Itt éppen egy laptop sérült kijelzőjét cserélem ki. 

Ez volt a legtöbbször ismételt tevékenységem, ami 

sok munkát igényelt, ám ennek ellenére nagyon 

tetszett, nem untam meg. 

 

 

 

 


