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Thaiföld 

Szeretném azzal kezdeni az élménybeszámolót, hogy emberileg mennyire sokat adott nekem ez 
az ország. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy létezik olyan hely, ahol az emberek óriási nagy 
kedvességgel, segítőkészséggel és türelemmel bánnak nem csak egymással, de a külföldiekkel is. 
Sajnos kiszakadva a magyar valóságból könnyű megrökönyödni azon, hogyha bárkitől kérsz 
segítséget gondolkozás nélkül megáll neked, és ha esetleg nem beszél angolul, akkor maga köré 
gyűjt olyan helyi embereket, akik igen. Elgondolkodtató volt látni, hogy bár az emberek jelentős 
része rossz körülmények között él, mégis mindig mennyire mosolygósnak és boldognak tűntek. 
Engem arra tanított meg leginkább ez az utazás, hogy mekkora öröm megosztani a másikkal azt, 
amim van, és mennyivel minőségibb az életünk, ha kedvesek vagyunk másokhoz és mi is kedves 
emberekkel vagyunk körülvéve. 

Én a Mahidol University-n vettem részt a Food Tourism kurzuson az ott töltött két hetem alatt, 
ami bőven felülmúlta a várakozásaimat. Az egyetem területe akkora, hogy kisebb ’vonat’ járatok 
visznek a kampuszok között és akár biciklit is bérelhetsz, ha körbe kalandoznád az egyetem 
területét. Az egész egyetem nyitott, mivel egész évben a legalacsonyabb hőmérséklet is 20 fok 
körül van, rengeteg tavi rózsát lehet látni és teljesen természetes, ha átsétál előtted egy hatalmas 
varánusz az úton.   

Az órák alatt nem egy alkalommal kedveskedtek nekünk különböző thai specialitásokkal, egyik 
alkalommal a legkülönbözőbb helyi fogásokat kóstolhattuk meg, többek között a pad thai-t, a 
papaya salad-ot vagy a sticky rice with mango-t, ami a személyes kedvencem lett. Egy másik 
alkalommal pedig kipróbálhattuk a királyi család ételeit is, amit három napig készítettek 
számunkra, ami egy egészen különleges élmény volt, és ami jól jellemzi, hogy milyen minőségű 
programokon vehettünk részt az utunk alatt. Aki szereti az ételeket, annak nagyon-nagyon tudom 
ajánlani Thaiföldet, egyrészt mivel az egyetem területén simán megebédeltünk 300 Ft-ból, de a 
belvárosban is könnyen megoldottuk 500 Ft-ból, ezen kívül rengeteg, nagyon finom és nagyon 
egészséges ételt ettünk végig, amíg lent voltunk és olyan gyümölcsöket is kipróbálhattunk, mint a 
jackfruit, a mangosteen vagy a rambutan. A program talán legmeglepőbb része az volt számomra, 
amikor repülővel elvittek minket Thaiföld északi részére Chang Mai-ba, ahol megismerhettük a 
thai agrikultúrát és ahol szerintem a legfinomabb ételeket ettük. Ez is mutatja, mennyire komolyan 
vették a szervezést, illetve az, hogy egy-egy program után sosem kellett várnunk pár percnél 
tovább, mert már jött is a busz értünk, hogy szállítson minket a következő kalandunk helyszínére.  

Végtelenül hálás vagyok, amiért részt vehettem ezen a programon és nagyon ajánlom azoknak, 
akik szeretik a jó ételeket és a kedves embereket! 


