Élménybeszámoló
Élmények. Egy hónapot töltöttem egy idegen országban, így természetesen rengeteget szereztem
belőlük. Hol is kezdjem?
Talán az utazással. A buszozás valamivel hosszabb volt, mint arra eredetileg számítottunk, de a
tájak, melyeken átutaztunk, gyönyörűek voltak, és ha némi késéssel is, de épségben eljutottunk
úticélunkhoz. A buszon már az ismerkedés is elkezdődött: Tudod már, hol fogsz dolgozni? Kivel
lakjunk egy szobában? Tudsz főzni? Te is bepakoltad a fél házat?
A mindennapi életről is ejtek néhány szót, mert egy idegen országban gyakran a leghétköznapibb
dolgok is élményszámba mennek. Természetesen nem ért minket óriási kultursokk, hiszen viszonylag
közel maradtunk az otthonunkhoz, de azért értek meglepetések. Például a csehek nyelvtudásával
kapcsolatban. Hogy két szélsőséges példát említsek, a nemzetközi szinten is híres ostravai állatkertben
– aminek egyébként nagyon jól megszerkesztett angol nyelvű honlapja is van – activitizve kellett
jegyet vennünk, viszont mikor a Tescóban nem találtam valamit, az árufeltöltő szinte tökéletes
angolsággal segített.
Ha egy pillanatot, egy óriási élményt kellene kiemelnem, az egyértelműen az lenne, mikor a Dům
Umění-ben, az ostravai Művészetek Házában felfedeztünk egy eredeti Gustav Klimt festményt. Igen, a
felfedezést kísérő katarzis nyilván személyes érdeklődésemből fakad, de ezt félretéve is nagy dolognak
tartom, hogy egy valóban világhírű tárgyat láthattunk testközelből.
Két idegen nyelvvel kapcsolatba kerültem. Az egyikkel éppen csak ismerkedtem, bár nem áll
szándékomban elmélyíteni ezt az ismertséget. A másikkal már közelebbi a kapcsolatom, és végre az
iskola falain túl is találkozhattunk, kevésbé formális keretek között. Mert valóban más szintű
gyakorlást jelent, mikor rá vagyunk utalva, hogy az angolt használjuk, mikor munka közben van erre
szükség, ahol azért némi felelősség is hárul ránk, ha valamit rosszul mondunk, mikor már szinte nem is
érezzük az angolt idegen nyelvnek, annyira örülünk, hogy végre nem csehül próbálnak kommunikálni
velünk.
Leendő szakmámban is kipróbálhattam magam, ráadásul annak egy olyan ágában, mellyel
lakóhelyem környékén nemigen találkozhatok. A Hotel Mercure-ban való munkát és az ott megismert
nagyszerű embereket sosem fogom elfelejteni.
Ha már a nagyszerű embereknél tartunk, annak is nagyon örülök, hogy iskolatársaimat, tanáraimat
is sikerült jobban megismernem, szereztem új barátokat, szorosabb lett a kapcsolatom a már
meglévőkkel. A velük való együttélés szintén hasznos tapasztalat volt.
Mindent összevetve, nagyszerű egy hónap volt, rengeteget tanultam, tapasztaltam, fejlődtem,
szórakoztam, nevettem. Életre szóló élményeket szereztem.
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