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2019 Sawasdee thaiföldi nyári egyetem 

Csernyus Anna vagyok, turizmus-vendéglátás szakon tanulok, jelenleg harmadévesként. Az OBIC 
ösztöndíjának hála idén nyáron két hetet Thaiföldön tölthettem, képzésemhez kapcsolódóan a 
Food Tourism modult választva az ottani nyári egyetem két programja közül. Az egyetemről rajtam 
kívül még három diák nyerte el a pályázatot, így négyen képviseltük Magyarországot. 
Hozzátenném, hogy a résztvevő diákok legtöbbje Ázsiából jött, Kínából, Tajvanból, Szingapúrból 
és Indiából, rajtunk kívül csak két bristoli lány érkezett Európából. Ennek köszönhetően egy nagyon 
színes társaság gyűlt össze és nem klisékkel dobálózom, ha azt mondom, köttettek itt mély 
barátságok.  

A program thaiföldi szervezőinek hála nem csak tanóráink voltak, szinte majdnem mindegyik 
alkalommal lehetőséget biztosítottak a tárgyalt ételek bemutatására, megkóstolására vagy az 
egyik esetben még házlátogatásra is. Igyekeztek minden szegmensét bemutatni a thaiföldi 
gasztronómiának, kezdve a négy tájegység jellegzetes konyhájával, külön hangsúlyt fektetve a 
street food-ra mint országos turista látványosságra, bemutatva a királyi konyhaművészetet, és 
legvégül egy luxus komplexumot kiszolgáló F&B terület meglátogatását szervezték meg nekünk a 
két hét alatt. Ha ez nem lenne még elég, a kint töltött hétvégére háromnapos kirándulást 
szerveztek az ország északi részére. Ebbe a programsorozatba még közös főzés is belefért, ahol 
helyi különlegességeket készítettünk segítséggel. 

Két hét nem sok idő, de szerintem amennyit lehetett, annyit próbáltak megmutatni hazájukból, 
kultúrájukból a szervezők. Volt részünk néptáncban, népviselet felpróbálásában, tradicionális 
ételek kóstolásában, thai boxban és még sorolhatnám. Ezeken az élményeken felül, amiért én 
kifejezetten hálás vagyok, hogy nem a turistalátványosságokra fektették a hangsúlyt egy-két 
kivétellel, így volt esélyünk azt a Thaiföldet megtapasztalni, ami a hétköznapokban jön szembe az 
emberrel. Ez számomra sokkal többet adott, mint gondoltam volna, a mosolyra épülő kultúra 
mögé engedett bepillantást, ahol sokkal több minden rejlik, mint elsőre feltűnik a látogatóknak. 

Élményekkel, tudással és barátokkal gazdagabban tértem haza és remélhetőleg egy kevés helyi, 
mosolygós életszemlélet is ragadt rám, szerintem ez igazán elkél az itthon szürke hétköznapokban. 
Köszönettel tartozom az OBIC munkatársainak nem csak a lehetőségért, de az eszméletlen sok 
segítségért is, amit végig megkaptunk a jelentkezéstől kezdve! Nagyon megkönnyítették a kint 
tartózkodásunkat és nekik köszönhetően 100%-ban tudtuk élvezni a két hetet. Az egyetemi éveim 
alatt talán az egyik legjobb élményt nyújtotta számomra ez a program és biztosan visszatérek 
majd, bár már csak turistaként. 


