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Élménybeszámoló
Bevezetés
Vaskó Dávid vagyok, harmadéves nemzetközi gazdaságtan hallgató a Budapesti Gazdasági
Egyetem Külkereskedelmi Karán és a 2019-es OBIC nyári iskola ösztöndíj keretében a Soochow
University-n kínai nyelvkurzuson vettem részt 1 hónapon keresztül.
Választásom azért Kínára esett, mivel korábban már voltam Tajvanon cserediák, szintén OBIC-os
ösztöndíjjal, és úgy véltem, hogy ez egy kiváló alkalom továbbfejleszteni a kínai nyelvi
készségemet, valamint többet megismerni a kínai kultúráról.
Suzhou Sanghajtól körülbelül 60 km-re lévő modern nagyváros, ahol véleményem szerint
tökéletes harmóniában van mind a nyugati és a keleti életstílus, tehát ha valaki először jár Kínában,
akkor se fogja magát kirekesztve érezni és könnyen fenn tudja tartani a nyugati életszínvonalat,
ha úgy érzi, hogy a kínai életszínvonal nem kényelmes számára. Habár angolul kevés ember beszél,
de ennek ellenére nagyon barátságosak és segítőkészek az emberek, akik a nyelvi akadályok
ellenére is szeretnek a külföldiekkel társalogni. Ebből következőleg, egy kiváló környezet a kínai
nyelvtudás fejlesztésére és elsajátítására.

Iskola és szállás
A kampusz Suzhou úgynevezett ipari negyedében volt, ami a legmodernebb része a városnak. A
kampusz hatalmas területen helyezkedik el és személy szerint úgy éreztem, mintha egy városban
lettem volna egy városon belül. Két főbejárat található, ahol éjjel-nappali biztonsági szolgálat
üzemel, valamint ezen kívül még 5 kisebb kijárat, ami reggeltől kora estéig van nyitva. A
kampuszon belül továbbá található 2 kisebb szupermarket, 2 bank, valamint számtalan étkezde,
amik körülbelül 200-300 méterenként helyezkednek el egymástól. Az iskola továbbá számtalan
sportlétesítménnyel rendelkezik; a focitól a tollaslabdapályáig minden megtalálható, aminek
ingyenes a használata minden diák és látogató számára. Ezenkívül több park és pavilon is van, ami
tökéletes a kikapcsolódásra egy fárasztó nap után.
Én a 19-es számú kollégiumban voltam elszállásolva egy kétszemélyes szobában saját erkéllyel
és fürdőszobával. A szoba elég tágas volt számomra, kényelmesen elfért minden cuccom és ki
tudtam pihenni a mindennap fáradalmait, valamint a légkondinak köszönhetően meg tudtam bújni
a kora délutáni hőség elől. Habár a mosással kicsit meggyűlt a problémám mivel csak Alipay-jel
lehet fizetni, amit csak kínai bankkártyával lehet használni, ezért mindig meg kellett kérni egy
barátomat, hogy segítsen.
Az épület, ahol az órákat tartották, viszont eléggé messze volt és minden nap egy két kilométeres
sétával kezdtem a napomat hidakon, parkokon és különböző sportpályákon keresztül haladva. Az
osztálytermek jól felszereltek, kényelmes, jól kialakított székekkel és padokkal. Az akusztikája is
megfelelő és tisztán lehet hallani mindenkinek a szavát, bárhol üljön.

Tanulmányok
Az első napon két csoport közül lehetett választani: kezdő és középhaladó. Én a középhaladó
csoportot választottam, ahol én voltam az egyedüli magyar a 4 fős magyar csapat közül. Az
osztálytársaim japán, koreai, amerikai, orosz, nigériai diákok voltak, és összesen 12-en voltunk az
osztályban.
A napi 4 óra további 2 szegmensre tagolódott: az első 2 óra beszédkészség-fejlesztés, az utolsó
2 pedig nyelvhelyesség-fejlesztés volt. Szerintem az órák nehézségéhez könnyen lehetett
alkalmazkodni, sokszor mindent elismételtünk, egyéni mondatokat alkottunk, párbeszédeket
gyakoroltunk, valamint hangosan olvastunk. Az órákon mindenki aktívan kivette a részét és
szorgalmasan felkészültünk minden órára, ami gyors és zökkenőmentes tanulást eredményezett.
Habár nekem először nehézséget okozott, hogy nincs közvetítő nyelv, mivel ezelőtt mindig angolul,
illetve magyarul tanultam kínait, de egy idő után hozzászoktam és tudtam tartani a tempót a
többiekkel.
A tanórákon kívül minden második napon kulturális órákat is tartott az egyetem, aminek
keretében ellátogattunk a helyi múzeumba, valamint az óvárosba, továbbá teaszertartásról, kínai
hagyományos szövésről, festésről, kalligráfiáról, valamint a helyi suzhou-i dialektusról és énekről
tanultunk.

Végszó
Nagyon élveztem a Suzhou-ban töltött 1 hónapot, sok új barátra leltem, nagyon pozitív hatással
volt a nyelvtudásomra, valamint az önbizalmamra, ezért még egyszer szeretném megköszönni a
Keleti Üzleti Akadémiai Központnak, hogy lehetőséget kaptam anyanyelvi környezetben folytatni
a nyelvtanulásom. Továbbá szeretném megköszönni, hogy az elmúlt évben részt vehettem az
Önök kínai nyelvtanfolyamán és különböző rendezvényeiken, ahol Önök tökéletes környezetet
biztosítottak a kínai nyelv elsajátítására, valamint a kínai kultúra megismeréséhez és
megértéséhez.
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