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Záróbeszámoló 

Soós Evelin vagyok, harmadéves hallgató a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi 

Karán, nemzetközi gazdálkodás szakon, angol nyelven. Idén nyáron volt szerencsém részt venni a 

Mahidol University által szervezett nyári egyetemen, amelyet az OBIC által biztosított ösztöndíj 

tett számomra lehetővé. Ebben a beszámolóban megosztom Önökkel a két hét alatt szerzett 

szakmai és kulturális ismereteimet, illetve élményeimet. 

A nyári egyetem két legfontosabb célja az volt, hogy megismertessék velünk a thai kultúrát, 

szakmailag pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokat, amelyekkel Thaiföldnek szembe 

kell néznie, valamint az ezekre található potenciális megoldásokat. Utóbbit különböző 

fenntarthatósággal foglalkozó cégek és esettanulmányok keretében tudtuk megtenni. A 

beszámolóm első részében a kultúra megismeréséről fogok mesélni, majd pedig áttérek a 

fenntarthatóság témakörére. 

Ezen program keretében valóban beleláthattunk a thai kultúrába, annak minden szépségével és 

furcsaságával. Életre szóló élmény volt ez, hiszen, ha valaki turistaként utazik Thaiföldre, nem tud 

ennyire elmélyedni a kultúra megismerésében, mint ahogy mi tehettük az egyetemi programok 

keretében.  

Az egyik ilyen kulcsfontosságú program, amely személy szerint nekem a legjobban tetszett, az a 

thai főzőkurzus volt. Minden ilyen jellegű kurzus előtt megismertették velünk az adott téma 

elméleti hátterét, ebben az esetben sem volt ez másképp. Az egyetemi órákon tanultunk a thai 

konyha sajátosságairól, például annak csípősségéről. Említést tettek a legnevesebb thai ételekről, 

mint például a pad thai-ról, amit szerintem senkinek sem kell bemutatni. Ezután az elméleti 

tudásunkat gyakorlatba is ültethettük, hiszen egy többórás főzőkurzus következett egy igazi thai 

séffel együtt. Az alapanyagok és az eszközök már ki voltak készítve, a séf pedig minden egyes lépést 

akár többször is bemutatott, amit nekünk követnünk kellett. Ezután meg is kóstolta az ételeinket 

és tanácsot adott, hogyan tudnánk korrigálni az ízeket, amennyiben kellett. Számomra ez volt az 

egyik olyan pontja a programnak (pedig ez még csak a második napunkon volt), ahol máris egy 

felejthetetlen élményt szereztem, hiszen: egy thai séftől tanulhattam meg a pad thai elkészítését! 

Hasonló módon ismerkedhettünk a kultúrával a thai boksz kurzus alatt is. Ennek az volt a 

különlegessége, hogy a helyszín egy eldugott, szegényebb környéken volt, ahol az oktatók 

segítségével elsajátítottuk az alapmozdulatokat, majd pedig gyakorolhattunk is. Igazi 

különlegesség volt, hogy bár ők nem beszéltek angolul, remekül megértettük egymást, és nagyon 

nagy lelkesedéssel tanítottak minket. Itt is azt éreztem, hogy valóban el tudtunk merülni a thai 

kultúrában, átadni magunkat az új, változatos ingereknek és élményeknek, amiket a program 

lehetővé tett. 

Azonban a legnagyobb „kulturális sokk” talán a thai piacok látogatása alatt ért minket. Nagyon 

sok piacra el tudtunk látogatni Bangkokban, ahol furcsábbnál furcsább ételekkel találkozhattunk. 

Lehetőségünk volt elmélyedni az igazi bangkoki piacok világában és megkóstolni mindent, amihez 



csak volt bátorságunk, legyen szó krokodilhúsról vagy éppen sült bogarakról. A program szervezői 

pedig lelkesen támogattak minket! 

A thai kultúra megismerésében nagy szerepe volt a három napos phuketi utazásunknak is. Ez idő 

alatt volt lehetőségünk sznorkelezni, valamint megkóstolhattuk milyen is az igazi friss kókusz leve 

és húsa. Az utolsó napon pedig az egész csoport hagyományos phuketi ruhába öltözött – ezt az 

öltözéket is az egyetem biztosította. Így volt lehetőségünk megismerni ezt a kulturális különbséget 

is és hagyományőrző ruhákban bejárni Phuket utcáit. 

A kulturális programok között érdemes megemlíteni azt a napot is, amikor egy hatalmas 

lótuszmezőre látogattunk. Itt rengeteg új ismerettel bővült a tudásunk, megtudhattuk például, 

hogy milyen időközönként szüretelik a lótuszt és még lótuszmagot is kóstolhattunk! 

A Mahidol University campusairól is szeretnék pár szót ejteni, ugyanis elképesztő volt az a 

környezet, ahol az egyetem elhelyezkedik! Teljes mértékben zöldterület, amelyet egy kis busszal 

tudtunk bejárni, olyan nagy helyen található az iskola! Szebbnél szebb virágok és növények övezik 

ezt a területet és az állatvilág is nagyon élénk, rengeteg varánusszal is találkoztunk miközben 

sétáltunk az egyetemre! Habár a helyieknek ez egy mindennapi látvány volt, minket teljesen 

lenyűgözött! 

Végül, de nem utolsósorban, fontosnak tartom megemlíteni az egyik kurzust az egyetemen, 

amely nem kapcsolódott kifejezetten a kultúrához sem és a fenntarthatósághoz sem. Ezen órák 

keretében az volt a fő cél, hogy jobban megismerjük egymást, fejlesszük az érzelmi 

intelligenciánkat, komoly kérdésekről beszélgessünk. Leginkább egy önfejlesztő órához tudnám 

hasonlítani, amely segített abban, hogy a kulturális különbségeket leküzdve igazi barátságok 

alakulhassanak ki a résztvevők között. Ez abszolút sikerült, mi sem bizonyíthatná ezt jobban, 

minthogy az utolsó órák egyikén mind elmorzsoltunk egy-egy könnycseppet a búcsúzás 

közeledtével. 

Szakmai szempontból is rengeteg új ismeretet szereztünk ez alatt a két hét alatt. Számomra a 

legérdekesebb órák azok voltak, amikor a zöld turizmusról tanulhattunk. Thaiföld nagyon nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy a turizmusnak egy fenntarthatóbb formáját alakítsák ki az országban. 

Ezekbe a törekvésekbe és célkitűzésekbe avattak be minket is, így például olyan weboldalakkal és 

utazást segítő applikációkkal ismerkedhettünk meg, amelyek segítenek egy zöldebb szálláshely 

vagy éppen egy zöldebb utazási mód kiválasztásában. Számomra ezek nagyon hasznos ismeretek 

voltak, hiszen tervezek visszautazni Thaiföldre, és így már tudom, hogy hol tudok olyan szállásokat 

találni, amik fenntarthatóbbak, mint átlagos társaik. 

A másik legnagyobb fenntarthatósági kihívás Thaiföldön a műanyag használathoz kötődik. Sajnos 

nagyon sok szemét leginkább műanyag formájában gyűlik fel a tengerekben és tengerpartokon. 

Ezt a saját szemünkkel is megtapasztalhattuk, ugyanis volt szerencsénk ellátogatni az Intara 

Farmra, ami egy halászattal foglalkozó farm. Itt a helyiek megmutatták a vízpartot, ami mentén mi 

magunk is szemetet szedhettünk, miközben hasznos információkat hallhattunk ennek a 

mennyiségű szemétnek a kialakulásáról és fontosságáról. Így valóban testközeli élményben volt 

részünk, amikor próbáltuk kiszedni a földből a nagyobbnál nagyobb halászhálókat, amik ki tudja 

mennyi ideje rakódtak le a vízparton. 



A műanyaghasználattal kapcsolatban azonban negatívumok is megfigyelhetőek voltak 

Thaiföldön. Érdekes volt látni, hogy míg Európában természetes, hogy nem használunk 

feleslegesen műanyag szatyrokat, tartókat, poharakat, szívószálakat, addig Thaiföldön ez a világ 

legegyértelműbb dolga. 

Ezen új ismeretek keretében a program kimeneti követelménye egy prezentáció elkészítése volt, 

amelyben egy új cég üzleti tervét kellett bemutatnunk a fenntarthatóság témakörében. A mi 

csapatunk a műanyaghoz kapcsolódó tervet választott, ugyanis a kitalált vállalatunk 

újrahasznosított műanyagból készült táskák forgalmazásával foglalkozott. Ezt a műanyagot a 

tengerben összegyűlt szemétből nyertük ki, ezzel is csökkentve annak szennyezettségét. 

A műanyaghasználat témakörében szívesen végeznék a jövőben is kutatásokat arról, hogy 

Thaiföld hogyan változik ezen a téren, lesz-e egyre több cég, aki felismeri ezt a problémát és 

hasonlóan a mi kitalált vállalatunkhoz, próbál valamit tenni a műanyagtermelés és 

műanyagszennyezés ellen. Ez mindenképp egy olyan téma, amit a jövőben is követni fogok 

Thaifölddel kapcsolatban. 

Összességében a program szakmai és személyes szempontból is rengeteg fejlődést tartogatott. 

Szakmailag nagyon jó volt megismerni egy Európán kívüli ország hozzáállását és tevékenységeit a 

fenntarthatóság témakörében. Érdekes volt látni ezt a rengeteg kulturális különbséget és 

„furcsaságot” európai szemmel. Úgy érzem, a program nagyban hozzájárult a nézőpontom 

kitágításához és az új dolgok iránti rugalmasságomhoz. Egyértelműen más emberként jöttem 

vissza már csak két hét után is, mivel rengeteg személyiségfejlődést eredményező programon 

vettünk részt. 

Az utazástól pontosan azt kaptam, amit vártam, sőt, még sokkal többet. Élményeket, 

tapasztalatot, kalandokat és nem utolsó sorban új ismereteket. Mindenkit csak biztatni tudok, 

hogy jelentkezzen és éljen a lehetőséggel, amit az OBIC csapata lehetővé tesz. Ezúton is hálás 

vagyok az ösztöndíjamért és a profi szervezésért, aminek keretében kiutazhattunk. 

Most pedig jöjjön pár kép az utazásunkról: 

Az első napunkon: 

 



A thai főzőkurzuson: 

 

A lótuszmezőn: 

 

Lótuszkóstolás közben: 

 



A Grand Palace-ban: 

 

Thai boksz kurzuson: 

 

 



A phuketi egyetemen: 

 

Hagyományos phuketi öltözékben: 

 

 



Szemétszedés a vízparton: 

 

Az említett, önfejlesztéssel, ismerkedéssel foglalkozó órák egyikén: 

 

 

 

 

 

 

 



Az említett, könnyekkel teli utolsó órák egyikén: 

 

Üzleti ötletünk prezentálása közben: PlasticO 

 

 

 



A sikeresen elvégzett programért oklevélben is részesültünk a program vezetőjétől: 

 

 


