Élménybeszámoló
6 hetes moszkvai részképzés

A MÖB ösztöndíja által 2008. november l.-december

13. között orosz nyelvi részképzésen

vehettem rész a moszkvai Puskin Orosz Nyelvi Intézetben.

Nagyon örültem neki, mikor megkaptam az ösztöndíjat,
leginkább anyanyelvi környezetben
elkezdődött. Folyamatosan

lehet elsajátítani.

kaptuk az információkat

hiszen tudtam, hogy egy nyelvet

Az út szervezése már a nyár elején
a programkoordinátorunktól

és az 50

kiutazó egymással is felvehette a kapcsolatot. Én magam is elkezdtem információkat gyűjteni,
mivel ez volt az első alkalom, hogy Oroszországban

jártam. Eleinte kicsit izgultam, hiszen

tudtam, új környezetbe fogok kerülni, új embereket fogok megismerni, másik országot, más
kultúrát,

más nyelvet. Az izgalom ellenére már nagyon vártam az utazást.

Az út maga simán ment. Repülővel utaztam, és a reptéren már várt minket a transzfer, amit az
intézettől rendeltünk. Miután megérkeztünk a kollégiumba, beosztottak minket, hogy kivel és
melyik szobában leszünk. Én a nyolcadik emeletre kerültem, két másik magyar, egy orosz és
egy lengyel lánnyal egy szobába. Ez a nyelv gyakorlása szempontjából nagyon hasznos volt,
hiszen kénytelen voltam oroszul is beszélni.
A kollégiumi szobák eltérő állapotúak. A kollégiumot emeletenként folyamatosan újítják és
kis szerencsével ki lehet fogni egy felújított szobát. Persze ez sem luxuslakosztály,

szerintem

nem is számított senki arra, de meg lehet szokni. Minden emeleten van egy konyha, itt lehet
főzni. Van menza is, ha valaki nem szeret vagy nem akar főzni. Én kipróbáltam, nekem nem
ízlett az ottani étel, de volt, akiknek igen és a többi magyar közül többen rendszeresen
ebédeltek ott. Azért mindenképpen érdemes kipróbálni. A kol1égiumban egyébként van egy
kis bolt, itt szinte mindent lehet venni. Én általában kenyeret és vizet vettem ott, mert ha mást
szerettem volna, akkor a közelben lévő (kb. 20 perc gyalog) valamelyik bevásárló központba
mentem el. Itt majdnem mindent lehet kapni, amit otthon is és ha okosan vásárolunk, akkor
körülbelül annyiból megúszunk egy bevásárlást;

mint Magyarországon.

A földszinten van egy bár, ahol esténkét kötetlenül lehet beszélgetni, ismerkedni, gyakorolni
az orosz nyelvet.

Az első tanítási napon szintfelmérőt

írtunk, ami alapján csoportokba osztottak minket. Az

órák reggel 9.3 O-tói 14.50-ig tartottak,

közben

egy 40 perces

ebédszünettel.

Minden

csoportnak van egy kiránduló napja a héten. Nekünk a csütörtök volt. Körülbelül 6-8 ember
jár egy csoportba, így mindenkinek van lehetősége az órai szereplésre. Minket két tanárnő
tanított,

az órák

olvasásértéssel,

színvonalasak,

érdekesek

beszédgyakorlatokkal

voltak.

foglalkoztunk

Az órák

többségén

nyelvtannal,

és heti két alkalommal

üzleti nyelvet

tanultunk. Tanáraink nagyon kedvesek és készségesek voltak, bármit meg lehetett kérdezni
tőlük, hogy mit érdemes megnézni,

hol érdemes vásárolni.

dolgozatot,

tanultunk.

kaptunk.

hogy meglássuk,
Számomra

fejlődtem,

a nyelvórák

a szókincsem

Véleményem

szerint

mit

IS

nagyon

A részképzés

hasznosak

bővült és a meglévő

hosszabb

idő

alatt

A kurzus végén írtunk egy
elvégzéséről

bizonyítványt

voltak, a hat hét alatt úgy érzem

szókincset

látványosabb

pedig bátrabb an használom.
eredményeket

lehetne

elérni

nyelvtanulás terén.

A városban kellemesen csalódtam. A városközpont rendezett, sok érdekes látnivaló akad. A
városnézés, múzeumlátogatás

során jó szolgálatot tett a Puskin Intézetes diákigazolványunk,

amivel sok helyre ingyen vagy kedvezményesen
nemzetközi

diákigazolványt

is,

ezzel

mehettünk be. Emellett érdemes kiváltani a

szintén

kedvezmények

vehetők

igénybe.

A

közbiztonság, viszonylag jó, de jobb óvatosnak lenni, és amennyire lehet, elkerülni a bajt. A
majdani kiutazóknak
vigyázzanak

azt tudom tanácsolni,

hogya

városban

és az intézeten

belül

IS

nagyon az értékeikre, irataikra és ne hordjanak sok készpénzt maguknál. A

legközelebbi bevásárlóközpontban

lehet kártyával fizetni, ezt érdemes kihasználni. Pénzváltót

is könnyű találni.
A közlekedés a metróval nagyon egyszerű, gyors, kiszámítható és biztonságos, bárhova el
lehet jutni

vele, a legközelebbi

megálló

kb. 20-25 percnyi

sétára van az intézettől.

Moszkvában nagyok a távolságok, így ha valahova mentünk, akkor számolni kell azzal, hogy
az odajutás egy, akár két órába is telhet sétával, metrózással, átszállásokkal együtt.
Az intézet szervezett nekünk, magyaroknak egy buszos városnézést, idegenvezetővel.
kívül be lehet fizetni különböző

szervezett kirándulásokra.

Négy társammal

Ezen

együtt részt

vettünk egy ilyenen. Vlagyimirba és Szuzdalba utaztunk el. Nagy élmény volt látni kicsit a
"vidéki" Oroszországot is, nem csak Moszkvát. Egy hétvégére pedig szinte az egész társaság
elutazott Szentpétervárra, ami szintén gyönyörű város, érdemes megnézni.

A költségekről: összesen 120 ezer forintnyi rubelt költöttem el a 6 hét alatt. Ebben benne van
a MÖB-től és a Puskin Intézettől kapott ösztöndíj összege és a szentpétervári kirándulás is.
Szerintem ebből az összegből kényelmesen ki lehet jönni.

Mindent összevetve nagyon jó élményekkel tértem haza. Sok dolgot megtanultam. Úgy érzem
a részképzés alatt mind orosz tudásomban, mind emberileg is sokat gyarapodtam.

