Szentpétervár, avagy Észak Velencéje
Gyermekkori dédelgetett álmom vált valóra, amikor az Ermitázs Tükörtermében a múlton elmerengve
körültekintettem.
2018. július 2 - július 27-ig ebben a csodálatos ékszerdobozban töltöttem a sebészet gyakorlatomat, ami
nemcsak a medicináról szólt.
Július 1-jén indultunk Orsi évfolyamtársammal a nagy utazásra a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről,
majd két és fél óra múlva landoltunk orosz földön. Nagyon kedves fogadtatásban részesültünk már az első
perctől fogva, amely ott tartózkodásunk alatt feledtette az infrastruktúra és a komfort terén felmerülő
hiányosságokat.
Gyakorlatuk első két hetét az intervenciós kardiológián töltöttük, ahol a lehetőségekhez mérten
igyekeztünk bekapcsolódni az osztály munkájába. Majd ismét két hét következett az általános sebészeten,
ahol sok érdekes élményben volt részünk, különböző műtéteket láthattunk, valamint asszisztálhattunk is.
Az egyetem hétköznaponként egyszeri meleg étkezést biztosított számunkra a saját menzájukon, ahol
megismerkedtünk az orosz gasztronómia színe-javával. Hétvégenként pedig a kollégium menzáján
ebédeltünk. (Az élelmiszerek és éttermek hasonló árkategóriában esnek mint Magyarországon.)
A szállásunk - orvostanhallgatók számára kialakított kollégium - amely apartman jellegű volt, 2 szobás,
konyhával felszerelt (mikrohullámsütő nincs) és saját vizesblokkal rendelkezett. Egy órányi villamos útra
helyezkedett el a klinikáktól, valamint a belvárostól.
A helyi közlekedés jól megoldott, villamos-, busz-, troli-, és metró járatok hálózzák be a várost. Viszont
nincsenek éjszakai járatok, ilyenkor a helyi taxi társaságok szolgáltatásait kell igénybe venni (szintén
hasonló árakkal dolgoznak, mint itthon). Lehetőség van a tömegközlekedési eszközökre vonaljegyet
váltani, igen baráti áron, valamint havi bérletet vásárolni, amely 72-szeri metróhasználatot engedélyez. A
helyközi közlekedés szintén olcsó, orosz nyelvtudás nélkül nagyobb távolságokat is be lehet utazni pl.:
Ladoga-tó és környéke, Kronstadt.
Pár tipp:
1. Érdemes előre tájékozódni a látnivalókról, mert RENGETEG!! van. Ha már eltervezed, hogy mit
szeretnél egy hónap alatt megnézni, vedd számításba, hogy 1 max. 2 nevezetességre lesz időd egy
nap, hiszen több óra elmegy a városon belüli utazással.
2. Mindenképp ajánlatos az ISIC-ot kiváltani, sok helyen adnak kedvezményt a belépőjegy árából.
3. Ermitázs látogatása: hosszabbított nyitvatartási napokon, du. 4 után, ha nem akarsz 2 órát sorban
állni.
4. Érdemes meleg ruhával is készülni. (Első héten pulóverben aludtunk.) Az átlag hőmérséklet 15-20
°C.
5. Nagy könnyebbséget jelent, ha a cirill ábécével tisztában vagy és alapszavakat (rövid kifejezések,
élelmiszerek, stb.) tudsz. Angolul nem igazán beszél az átlag orosz ember.
Köszönöm a lehetőséget, fantasztikus hónapot töltöttem Szentpéterváron. Szeretettel ajánlom
Mindenkinek!
Feczák Donáta

Éjszakai hajókázás a Néván

Petergof, Nyári palota

Pushkin, Katalin palota

