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Záróbeszámoló 

 

A vállalkozásfejlesztés mesterszak levelezős hallgatójaként ért a lehetőség, hogy részt vehettem 

egy kéthetes Food Tourism nyári egyetemen Bangkokban. Felejthetetlen két hét volt! 

A különböző előkészületek a pályázat beadása után nagyon jól szervezettek voltak, amiért sok 

más dolog mellett nagyon nagy köszönet illeti Kovács Gabriellát és az egész OBIC szervezetet. A 

repülőjegyet, a kinti pályázat benyújtását, a programokra történő jelentkezést és a kinti 

kapcsolattartást intézték nekünk, így amit magunknak kellett elintéznünk, az csupán a vízum 

igénylése volt és a biztosítás megkötése. 

A nyári egyetem nélkül az ország, a kultúra és ételek ilyen fokú megismerése két hét alatt szinte 

lehetetlen lenne. A két hetünk a kinti egyetemnek köszönhetően nagyon gördülékenyen ment, 

úgy, hogy szinte minden perce ki volt használva a napunknak. A nyári egyetemen délelőtt érdekes, 

gyakorlatias órák voltak, délután kulturális program és városlátogatás. Pár érdekesebb program, 

amiken részt vettünk: 

Délelőtti órákon tanultunk Thaiföldről, a helyi ételek történetéről, az ország különböző pontjain 

található ételekről, a királyi étkezésről, a thai emberekről, kialakuló ételkészítési szokásokról. 

Elmentünk Bangkokba szervezetten tömegközlekedéssel, ahol meglátogattunk egy helyi 

templomot, helyi piacot és hajóval ellátogattunk a régi városrészbe. 

A Mahidol University kampuszának területét körbejártuk szervezetten és egyedileg is, ahol 

lehetőségünk volt a kampuszon belüli növénykertet megnézni és utolsó este meghallgatni egy 

orchestrát a Prince Mahidol Hall-ban. 

Részt vettünk tradicionális thai tánc oktatáson, ahol az oktatás után felvehettük a népi 

viseleteket is. Voltunk egy helyi, folyó melletti edzőteremben thai boxolni, amihez egy terepjáró 

hátulján utaztunk el a helyi utcákon. 
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Meglátogattuk a Grand Palace-t Bangkokban, voltunk üzleti étkezésről tanulni egy 

rendezvényszervező cégnél, rengeteg helyi piacot néztünk meg, meglátogattunk egy szikh 

templomot, elmentünk a Chinatown piacára, bementünk egy virágmúzeumba és ellátogattunk egy 

kórházba is, ami tradicionális gyógymódokkal foglalkozik. 

Első héten három napot tölthettünk Thaiföld északi részén is, megnézve Chiang Mai városát, az 

ottani éjszakai piacot, és a helyi Rajabhat University-n főzőtanfolyamon vehettünk részt egy 

délután, ahol csapatokban mindenki megcsinálhatta a maga Tom Yam Kum-ját. Másik nap 

átutaztunk a hegyvidékes részre, ahol egy különleges agrárprojektet mutattak be nekünk, illetve a 

helyi emberek projektbe való bevonását, például kávépörköléssel és kézzel szőtt dolgok 

készítésével. A szombati napon meglátogattuk Thaiföld legmagasabb pontját is (2565m), bár a 

felhős idő miatt nem láttunk sok mindent az alapból elképesztően szép tájból. 

Egy szabad napunk volt, amikor kisbusszal ellátogattunk Ayutthaya-ba a régi fővárosba. Onnan 

tovább mentünk egy floating market-be, megnéztünk egy helyi templomot egy óriási Buddha 

szoborral és egy víz tetején lévő étteremben étkeztünk a nap végén. 

A szállásunk tökéletes volt mindenhol (Bangkok, Chiang Mai, Doi Inthanon), Bangkokban (Salaya 

rész) volt medence és konditerem is a szálláson. Viszonylag távol volt a bangkoki központtól, ha 

egyáltalán létezik központ, de nem is lehetett volna jobb, mivel így turistamentes helyi utcákon 

sétálhattunk és a közeli bárokban is helyiek mellett pihenhettük ki a nap fáradalmait. 

A fentebb leírt programok adták a délelőttök és délutánok főbb elfoglaltságait, de ezeken kívül 

rengeteg kisebb élményben volt részünk. Többször biztosított az egyetem számunkra változatos 

ebédet, sokszor meglátogattunk különböző, közelben lévő templomokat, piacokat és egyéb 

látványosságokat. 

A programról képeket a kinti egyetem Facebook-oldalán ITT lehet megnézni. 

Zárszóként megemlítenék pár olyan dolgot, ami számomra érdekes volt és a nyári egyetem nélkül 

nehezen tudtam volna megtapasztalni, megtudni. 

 Sok thai ember hétfőnként sárgában jár, mert a király hétfői napon született és tiszteletből 

a színét, a sárgát veszik fel. 

 Odakint maximum teljesítményen használják a klímát. A buszon, ha kapaszkodni kell, a 

klíma befúvástól minél messzebb érdemes, mert szó szerint csontig átfagy az ember keze. 

Az indiai diáktársak említették, hogy náluk nem nagyon van klíma, csak ventilátor, de 

szerintük Thaiföldön a nagy páratartalom miatt az nem sokat érne. 

 Megtudtam, hogyan néz ki egy banánfa, amikor megmutatták a kampuszban eldugott 

dohányzóhelyet. 

 Szingapúriak mondták, hogy náluk a reptérnél előfordulhat szúrópróbaszerű vérvizsgálat 

az állampolgároknak, hogy még külföldön se jusson eszükbe drogot fogyasztani. 

 Máshol láttam már, hogy macskák uralják a járdákat. Thaiföldön a kutyák. Rengeteg kóbor 

kutya van, akik néha falkában járkálnak az utcán. 

 Az étkezés szabadsága végtelen. Bármikor, bárhol lehet ételt találni kint. Sok éjjel-nappali 

árus van a városközponton kívül is. Láttam olyat is, hogy egy buszmegállóba beállt egy 

motoros kifőzde és ételt árult a buszra váróknak. 
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https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&tbm=isch&q=bangkok+gaysorn+&chips=q:bangkok+gaysorn,online_chips:gaysorn+village&usg=AI4_-kTaXOY7AwesU73XNIxm9LOO6hXw7A&sa=X&ved=0ahUKEwiiz67gtNjjAhUND2MBHVMwBL0Q4lYILCgB&biw=1525&bih=674&dpr=0.9#imgrc=1AR_zayj77Tp3M:
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https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&biw=1525&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=lQY-XcfnNNLggwel2IPwBQ&q=Wat+Phanan+Choeng+temple&oq=Wat+Phanan+Choeng+temple&gs_l=img.3..0i24.20060.20060..20592...0.0..0.98.98.1......0....2j1..gws-wiz-img.hpbM3Q6aUBA&ved=0ahUKEwiHhvH_utjjAhVS8OAKHSXsAF4Q4dUDCAY&uact=5
https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=NtdDXZfdO6WNlwTC2LKYBg&q=bundit+home+salaya&oq=bundit+home+salaya&gs_l=img.12...0.0..20191...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.v6Yug5KXdwY&ved=0ahUKEwiX0KrVxuPjAhWlxoUKHUKsDGMQ4dUDCAY
https://www.chchiangmai.com/
https://www.facebook.com/pg/Window-of-Thailand-176728769004772/photos/?tab=album&album_id=529183157092663
https://www.facebook.com/pg/OPINTER.Mahidol/photos/?tab=album&album_id=1335159483313024&__xts__%5b0%5d=68.ARCcAebRYpOr2yfziq_Yu8nxvgC2gvn2rJ5m5smHTSe_A8sKqusBy1wfD4L3dGOb5fSwLhS0vhHihWvCoktTrspXo0PMz6jmeBVF-1CG2nQ3HH8hjOZO23pM1-baFZJB0xRET33PONbCwbBCD5GF3XbfFfs1y71BEy3zy9uH2sTP6oR8DNaUbHwUQfkCNqEL-9f2ZSQxsQsVDwXaWmfFXnu4EBF7wfCekfD-YPG3tCoeaLlUfB3Ow5j1KRDZPwTI-ykLn4u2ovbVaeElq-qjqwZ2ViEk2Y6hlc9zbgoPyarqXa31uu-vc_zNCRMj7uAK8TZBcG2FHw&__tn__=-UCH-R


 Közlekedésben a biztonság helyett a határozottság számít. Egy felnőtt és három gyerek egy 

motoron volt a maximum, amit láttunk, de őket egy belvárosi forgalmas utcán. Lámpát 

körülbelül 10 helyen láttam az egész országban és azok is inkább akadályozták a forgalmat. 

 Mindenre van ember. A buszon jegyárus van, mint egy kalauz. A kereszteződésekben 

sokszor síppal próbálják logika nélkül irányítani a forgalmat az emberek, de még egy kihalt 

kampuszon belül is. 

 Olcsóbb utcán étkezni, mint venni valamit a boltban. A szolgáltatások nagyon olcsók, 

például nem hittük el, hogy a taxis indított órát, mert sokáig egy bátot sem számolt a taxi 

méter. 

 Érdekes volt az indiai egyetemistákkal beszélni a kasztrendszerről, és hogy őket és a 

külföldön élő doktor rokonaikat hogyan érinti ez a mai világban. 

 A kínaiak nem igazán isznak kávét. Egyszer az egyik diák megkért, hogy mutassam meg 

neki, hogy mivel kellene ízesítni és milyen arányban. 

 Figyelemre méltó, hogy az oktatásba milyen sok pénzt invesztál Thaiföld és az aktuális 

projektjeik milyen fejlett szinten vannak az országban tapasztalható szegénységhez 

képest. 

  Az egyetemi kampusz tele van varánusszal. 

 Kínában elvileg sokan a nagyszülőkkel nevelkednek, amíg a szüleik más városokba utazva 

dolgoznak. 

 Minden zsebkendő, vécépapír nagyon vékony és nem lehet kapni erősebbet. 

 A királyi kultusz hatalmas, minden pláza, iskola, templom, látványosság előtt megtalálható 

egy hatalmas királyi portré aranyozott keretben. A szimfonikus előadás előtt is a király 

képe volt kivetítve a himnusz alatt. 

 Sok aranyozott vallási szobor található az utcákon, amik elé a helyiek ételt és italt raknak 

vallási szokásból. 

 A helyi piacokon és boltokban az emberek életvitelszerűen is lakhatnak. Volt olyan bolt az 

északi kis faluban, aminek az egyik sarkában a kanapékon élt a tulajdonos és családja. 

 A kínaiak nagyon nem szeretik a napot és a lebarnulást. Amint előbújik a nap, előkerül az 

esernyő és a póló mellé kézre felvehető szövet. A boltokban fehérítő alapozót lehet kapni, 

és nem ismerik a szoláriumot. 

 Mások a távolságok Ázsiában az európaihoz képest. Meglepő volt, hogy sok kínai és tajvani 

diák első alkalommal volt külföldön. Ez furcsa volt nekem először, de belegondoltam, hogy 

az ázsiai országok sokkal nagyobbak, így, amit Európán belül utazunk, azt ott sokszor egy 

országon belül megcsinálhatjuk. 

 Drága az európai és az amerikai gyorskaja, mint a pizza és hamburger. Egy szelet pizza néha 

ezer forint körül is lehet. 

 Alkoholt csak 11-14 és 17-24 óra között lehet kapni, és a boltokban is viszonylag drága. A 

sörök például 500 forinttól kezdődnek. 

 A szupermarketekben egy egész sor van a vallási kellékeknek. 

 A tigrisszúnyog aljasabb, mint az itthoni, mivel kisebbek és csak a csípés után veszi észre 

őket az ember, hogy sok helyen viszket. Az orosz nyári átszállásra nem árthat soha egy 

kabát. 

https://www.google.com/search?q=var%C3%A1nusz&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enHU859HU859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVu5rg0ePjAhVjlYsKHYdiDaAQ_AUIESgB&biw=1536&bih=722


 A 9,5 órás repülőúton valaki rágyújtott a vécében, érdekes volt látni, hogy hogyan kezelik 

az utaskísérők a szituációt, hogy ne dobja el a csikket, így nyugodt stílusban kell rajtakapni 

a dohányzó embert. 

 Az egyik professzor kérdése elgondolkodtató volt, hogy mit gondolunk arról, hogy a thai 

vezetőség próbálja a street food árusítást szabályozni, hogy nagyobb legyen a higiénia és 

a beszedett adó. Nekem jobban tetszik az ottani szabad árusítás, mint a befektetők által 

létrehozott nyugati étteremrendszer. 

 Az ételek sokkal egészségesebbek és pont kellő mennyiségben vannak tálalva. Kajákhoz 

csak villát és kanalat használnak, kést nem is lehet látni az étkezdékben, mivel, ha nagyobb 

egy hús, felszeletelik előre. 

 Sok szerzetest lehet látni és megvan a tisztelet feléjük, mindenki felől. Elvileg a 

vőlegénynek esküvő előtt szerzetesnek kell állni rövid időre és csak utána házasodhat. 

 A thai emberek nagyon sokat mosolyognak, és abszolút nem érzi magát idegennek az 

ember odakint. 

 Bangkok neve nem csupán Bangkok. 

 A sült bogárnak fűszeres húsgolyó íze van. 

 Van motoros taxi, ami veszélyes, de hatékony. 

 A menzán az evőeszközöket le kell tisztítani mindenkinek egy speciális géppel. 

 

És rengeteg dolog van még, ami két hét alatt történt… 

https://www.maungawhau.school.nz/2014/11/10/bangkoks-real-name/

