PSU Thai Cultural Camp 2017
Beszámoló

2017. 08. 01.

Készítette: Kovács Rebeka
Lózs Anikó
Scheib Zsófia
Szalay Orsolya
1

Kovács Rebeka
Az egyetemi éveket - amellett, hogy természetesen egy szakmát felsőoktatási szinten elsajátítunk, - arra is fel lehet használni, hogy minél szélesebb látókörünk legyen. Erre nyújtanak lehetőséget a potenciális ösztöndíjak. Ezt a gondolatot preferálva negyedmagammal
az egyetemünk támogatásával az idei, 2017-es évben részt vettünk a Thai Cultural Camp
nevezetű nyári egyetemi projektben a Prince of Songhkla University-n. Így alkalmunk
adódott másik több mint 10 országból érkező hallgatóval együtt 12 helyi egyetemista pártfogásában a thai kultúrával és hagyományokkal, valamint életvitellel megismerkedni.
A július másodiki Hat Yai Nemzetközi Reptérre landolástól a július huszonkettediki felszállásig mondhatni non-stop kalaúzaink voltak a „thai buddy-k”, a már említett helyi önkéntes hallgatók. Ők és a PSU Nemzetközi Iroda munkatársai ebben az időintervallumban
a napi programokat előre kiválóan megtervezték, majd le is bonyolították, de amennyiben
korai órákban, vagy a napi teendők után még egyéb programot igényeltek a résztvevők,
azonnal, feltétel nélkül szervezkedtek és általában velünk is tartottak. Úgy gondolom, már
ez is elmond sokat a thai vendégszeretetről, amit tényleg nevezhetünk egyedülállónak.
Legelső napunkat az egyetem egyik értekező termében tartottuk, ahol hivatalosan megnyitották a tábort az egyetem és a program elöljáróinak vezetésével. Előrevetítették a három hét eseményeit, majd ismerkedés következett, illetve meglátogattuk a kampusz történelmi csarnokát is, ahol az intézmény történelmét prezentálják. Üdvözlő fogadással zártuk
a nap kötött részét.
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Az egyetem különböző karain tartottak nekünk kurzusokat a továbbiakban, amelyek
vagy önmagukban, vagy délutáni terepfoglalkozásokkal kiegészítve egy általános képet adtak a thai kultúra egyes területeiről. Így vettünk részt thai tradicionális tánc, thai gasztronómiai, thai nyelv, thai boksz, tradicionális orvoslás szemináriumokon, illetve környezetismereti kurzust összekötő biofarm-látogatáson, valamint életmód-ismertető órát követően
hagyományőrző vidéki helyszíni programon. Ez utóbbiak keretében belekóstolhattunk egyrészt a biogazdálkodási és -mezőgazdasági folyamatokba, másrészt pedig a hagyományok
újraélesztését és éltetését demonstrálták számunkra autentikus helyszíneken. Minden egyes
programpontot kiválóan hozzáértő és felettébb kedves, lelkes tanárok vagy éppen az adott
szervezet képviselői vezették, ami a vártnál is mindig érdekesebbé tették azokat.

Természtesen turisztikai desztinációk meglátogatása is többszörös programpont volt.
Ton Nga Vízesés, Songhkla Folklór Múzeum, Phuket, Songhkla Óvárosa és Samila Beach,
Hat Yai közparkja és az Álló Buddha helyszíneket fedeztük fel, hogy csak párat említsek.
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Phuketről egy bekezdést is írnék. A szigetén négy napot töltöttünk. Wat Chalong templomába látogattunk, a Patong Beach-en mártóztunk a tengerbe, naplementét néztünk közösen a Phromthep Cape-nél, a phuketi portugál óvárost jártuk be, snorkelingeztünk és több
szigetnél is jártunk speed boattal. Itt is felkerestük az éjszakai piacot, a Chillva Market-et,
ahol élő koncertet kíséretében kóstolhattunk street food-ot és vásárolhattunk – igazán
egyedi volt.

A programba egy szabad nap is be volt iktatva, de kevesen gondolták úgy, hogy azt pihenéssel és lazítással töltik. Páran felvetettük az ötletet, hogy raftingolhatnánk, amennyiben van erre lehetőség. Rögtön egy busznyi érdeklődő volt, így hát meg is szervezték a fakultatív programot és ellátogattunk a megfelelő helyszínre.
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Mindannyi programon részt vehettünk tehát, de azáltal, hogy a thai buddy-k állandó kíséretében voltunk, úgy a thai nézőpontból ismerkedhettünk meg mindezen –számunkrakülönleges helyszínnel és szokással, vagy gyűjthettünk élményt, egy teljesen rendhagyó
tapasztalatot nyerhettünk. Az alábbi képen például az egyik thai buddy otthonában készült
csoport látható – meghívott minket, hogy az adott nemzetek mutassanak valamit a gasztronómiájukból. A következő kép pedig egy vacsorát örökít meg ahol pár kínai és egy német
résztvevő, pár thai buddy társaságában vacsoráztunk.
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De külön kiemelném a mi buddy-nkat, Nezz-t, aki ha kellett éjszakába nyúlóan velünk
tartott, majd hajnalban készülődött, hogy a következő napon meglepjen minket valamivel.
Minden nap egy-egy újabb magyar kifejezéssel köszöntött minket és tanított meg nap végére nekünk valamit thai nyelven.

Ugyan talán a legtöbben azt gondolták, hogy bronzosra barnulva térnek haza és teljesen
relaxált állapotban, ez nem így történt. A programok folyamatos mozgásban tartottak minket, s kellemes fáradsággal indultunk az utolsó napon a reptérre. Hiba volna még azt kihagyni, hogy a legnehezebb a búcsú volt, hiszen a 22 napot az 55 résztvevő és a 12 thai
buddy szinte szüntelen együtt töltötte.
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A multikulturális közeg nem csak a nyelvtudásunkat erősítette, hanem jövőbeli barátságokra és ismeretségekre tettünk szert. Nem csak a thai szokásokkal, hanem a kínai, japán,
vietnámi, burmai, indonéz, szingapúri, taiwani, kambodzsai, ománi, jordán, angol és német
nemzetiségek is adtak át tradícióikból. Ez tetőfokára a záróünnepségen hágott, amikor a
résztvevők és a thaiok többsége is nemzeti öltözetben jelent meg és prezentált a saját hagyományaiból, így öltve keretet a három hét cultural exchange-folyamának.
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Lózs Anikó

Február 21-én e-mail érkezett a Neptun rendszeren keresztül, amely egy pályázati lehetőségre hívta fel a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak figyelmét. A program leírásában
ez állt: az intenzív 3 hetes kurzus során a hallgatók átfogó képet kapnak Thaiföld kultúrájáról, történelméről, életéről, népszokásairól. Mivel még nem jártam korábban Ázsiában és a
program jóval többet ígért, mint az átlagosan összeállított szabványtúrák a turista központokban - úgy éreztem, ezt az esélyt nem szabad kihagyni és mindenképpen jelentkeznem
kell. Március 7-én már meg is kaptam az eredményt, hogy bekerültem a csapatba. Innen a
repülőjegy, a szükséges oltások, szúnyogriasztók beszerzését leszámítva nem maradt más
hátra, mint izgalommal várni az indulást…
Július 2-án landolt a gépem Hat Yai városában, ahol - a korábbi levélváltások után végre megismertük személyesen is egymást a magyar lányokkal. A reptéren találkoztunk
először a szervezőkkel is, akik az itt tartózkodásunk teljes ideje alatt szívvel-lélekkel kísértek végig minket a programokon.
Hat Yai a város, ahol a következő három hetet töltöttük Thaiföld déli részén, Bangkoktól közúton mintegy 950 km-re fekszik. Songkhla tartomány legnagyobb települése és a 3. legnagyobb agglomerációs tömörülés az országban. A tartomány és egyben
az ország déli részének üzleti és kulturális központja. A város két felsőoktatási intézménynyel is büszkélkedhet, amelyek közül a Price of Songkla University látott minket vendégül.
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Az iskolai programok után választhattunk a belváros, a közeli pláza vagy az éjszakai piacok felfedezése között. Thaiföldön este 7-kor lemegy a nap, ami az otthoni hosszú nyári
napok után furcsa volt. Viszont a forró-párás időjárás mellett ez mégis jól jön és a helyiek
ilyenkor kezdenek társadalmi életet élni. Az éjszakai piacok nyüzsgő világa nemcsak a vásárlásról szól, hanem a közös vacsorákról, szórakozásról is. Ennél érdekesebb már csak az
úszó piaci kirándulásunk volt, ahol a folyón álló hajókról árulnak mindenféle finomságot.

A thai ételek készítésénél előszeretettel használják a chilit. A további ízeket a gyömbér,
tamarind, kókusztej és több számunkra ismeretlen fűszer adja. Az ételek többsége friss
alapanyagokból készül: zöldségből, halból, szárnyasokból, sertéshúsból és a tenger gyümölcseiből. A javarészt csípős ételek közt nehéz megtalálni a magyar konyhához szokott
ízlésnek megfelelőt, de próbálkozni kell!
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A gyümölcs kínálat viszont tényleg fantasztikus. Ezekből érdemes mindent megkóstolni, még a büdös duriánt is legalább egyszer. Az Európában is kapható ananász és mangó
mellett a hatalmas jack fruit, a mézédes rambután, longan és mangosztán is itt terem.

Az iskola által szervezett programok és órák a várakozásnak megfelelően tartalmasak és
sokszínűek voltak. A nyelvtanulástól kezdve a tradicionális zenén, sporton, táncon át bepillantást nyerhettünk a thai mindennapok világába. Megpróbáltak minél többet megmutatni
nekünk az ország kultúrájából a kirándulásokon. Aktív három hétben volt részünk.
Sajnos tengerpartból nem sok jutott, két nap Phuket szigetén – ahol láttunk egy gyönyörű naplementét az Andamán-tenger partján. Illetve még egy rövid kirándulás a közeli
Samila Beach-en Songkhla óvárosának felfedezése után.

10

A legtöbb résztvevő a környező ázsiai országokból érkezett, nagyon kedvesek és nyitottak voltak. Mindenki érdeklődéssel fordult a hazájától merőben különböző emberek szokásai felé és próbált valamit megismerni, elsajátítani a távoli kultúrákból. Sok barátság született. Ha személyesen nem is, de reméljük az internet segítségével hosszú ideig fent maradnak ezek a kapcsolatok.

Thaiföld, Kína, Vietnám, Kambodzsa, Mianmar, Omán, Japán,
Taiwan, Jordánia, Magyarország, Németország
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Scheib Zsófia
A 3 hét tanulmányi útról rengeteg csodálatos élménnyel és tapasztalattal tértem haza. A
szervezés, a programok, a vendégszeretet és segítőkészség pozitívan meglepett. Az első
pillanattól egészen a búcsúzásig minden tökéletes volt. Ez a 3 hét nem volt elég, hogy jobban belemélyedjünk egy-egy témába, de mindenből kaptunk egy kisebb szeletet. Külön fejezetekre osztom a benyomásomat az útról.
Thai szervezés:
Minden program, amit terveztek megvalósult. Néha spontán alakítottak rajta, de ez nem
volt gond. Pontosak voltak, lelkes, segítőkész szervezőcsapat. Mindenben odafigyeltek a
minőségre és hogy minél több élménnyel távozzunk.
Programok:
Kiváló volt és próbálták a lehető legtöbbet a thai kultúráról bemutatni. Az 1. hét bevezetésképpen a helyi múzeumban jártunk, ahol a thai királyi család történelmét mutatták be.
Az egyetemen megtanultuk az alap tradicionális tánclépéseket, nyelvet gyakoroltuk,
boxoltunk, hangszereken tanultunk, illetve thai ételek készítettünk.
Az 1. hétvégén Phuketba utaztunk, ahol ismét egy sűrű és nagyon érdekes programon
vettünk részt. Megismertük a régi városrészt, ahol egy küldetést kellett teljesítenünk. Közelebb hozta a csapatot. Kirándulás, hajóút, vízi programok, csodálatos tengerpart. Remek
pár nap volt!
A 2. hét is eseménydús volt. Kirándulás a Ton Nga Chang vízesésnél, majd nyelvtanulás és egy thai filmvetítése volt, ami a tradicionális hangszer iránti elkötelezettséget mutatta be. Nagyon élveztem. Majd az egyetemen délelőtt a helyi gazdaságról tartottak előadást,
délután pedig egy bio farm működését mutatta be annak vezetője.
A 2. hétvégén tradicionális játékokat játszottunk, ami ismét jobban összehozta a csapatot. Mindenki kreatív és ügyes volt. Ezt követően egy Floating Market-re mentünk, ami
szintén egy nagy élmény. Különleges helyszín, különleges ételekkel. A szabad napunkon
pedig egy kajak túrát szerveztünk, amin sokan részt vettek és szerintem életemben nem nevettem annyit, mint akkor. Jó volt a hangulat ismét.
A 3. héten Songhla óvárosát tekintettük meg és a tengerpartra is eljutottunk. Ezek után
ismét Thaiföld gazdasága került előtérben. Délelőtt az egyetemen előadásokon vettünk
részt és délután egy pálma bio farmra utaztunk, hogy megtapasztaljuk, hogyan is készítik a
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bio termékeket és mi is kipróbálhattuk, illetve együtt készíthettük a helyi dolgozókkal a
desszert különlegességeket. Nagyon finom volt! A thai orvoslás és massage rejtelmeibe is
bevezettek.
Az utolsó hét végén a tanulmányi utunk egy közös ünnepséggel zárult. Az egyetemisták
és a buddy-k erős baráti kapcsolatot építettek ki egymással és visszanézve a képeket a ceremónián nem volt egyszerű! Minden csapat készített egy közös koreográfiát, aminek témája a saját kultúra bemutatása.
Résztvevők más egyetemekről:
Európából nem voltunk sokan, csak heten, a többi résztvevő Ázsiából származott. Az
első nap mindenki izgatottan fogta a mikrofont a kezében, mikor bemutatkoztunk, míg ez
az utolsó nap könnyeses szemmel búcsúztunk egymástól. A programok és a szervezők sokat tettek azért, hogy jobban megismerjük egymást, gyakoroljuk a nyelvet és többet tudjunk meg a másik kultúrájáról.
Thai buddy-k:
A legjobb buddy-k! Az egyetem büszke lehet az összes tanulójára, aki ezt a feladatot elvállalta. Sok munka, kevés alvás, stressz a szervezés miatt, viszont mindezt mosolyogva,
lelkesen és nagy szívvel teljesítették. Vendégszeretet és egy óriási segítőkészséget tanúsítottak. Reggeltől késő estig velünk voltak, sosem mondtak nemet, minden apróságban a
segítségünkre voltak, bármivel hozzájuk fordulhattunk és nagyon sokat tanultunk tőlük.
Nyitott, kedves és okos buddy-k:)
Nezz, a magyar csapat segítője külön dicséretet érdemel! Többet volt velünk, mint más
buddy-k. Sohasem hagyott magunkra, ami az időnkbe belefért, azt megmutatta egyszóval a
legjobb és legügyesebb buddy! Nagyon a szívünkhöz nőtt és fájt a búcsúzás! Szerencsések
vagyunk, hogy ilyen segítőnk volt:)
Az egyetem:
Remek előadók, professzorok tartották az érdekes előadásokat. Az órák az egyetem, annak különböző épületeiben zajlott. Az elméleti részt délután gyakorlati követte, ami még
színesebbé tette a napi programot.
Összegzés:
Amit esetleg a későbbiekben hasznos lehet: ha van mód rá, akkor a kiírást erre az ösztöndíjra előbb kellene meghirdetni, mivel részemről gyorsan kellett mindent intézni, stresz13

szes volt az előkészület, plusz vizsgaidőszak és mivel önköltséges voltam, ezért majdnem a
dupláját fizettem az utazásért, mivel közel voltunk a meghirdetett időpontjához. (repülőjegy)
Viszont nagyon sokat tanultam a thai, de más kultúrákról is a Camp társak által. A program teljesítette küldetését, új tudást, tapasztalatot és nemzetközi kapcsolatokat kaptam ezáltal. Még nem volt lehetőségem Ázsiában járni és hálás vagyok, hogy az egyetem révén
ebben részt vehettem! Újra és újra! Mindenkinek csak ajánlani tudom! Imádtam az időjárást, az életstílust, az embereket és az ételüket. Ami talán nehézkes volt, az akklimatizálódás, a thai style-t felvenni és az európai gondolkodást elengedni. Viszont hamar belerázódtunk és mindent nagyon élveztem!
Ezáltal is köszönet a Széchenyi István Egyetemnek!
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Szalay Orsolya
2017. július 2. és 22. között harmadmagammal vehettem részt a Prince of Songkhla
University által szervezett táborban. A Széchenyi István Egyetemről rajtam kívül Kovács
Rebeka, Lózs Anikó és Scheib Zsófia vett részt a programban. Első alkalommal jártam Európán kívül, így több szempontból is izgatott voltam az utazás miatt.
Megérkezésünkkor a reptéren várt minket a program egyik szervezője, Mrs. Ana Maria
Pavel, valamint néhány hallgató. A hallgatók a három hetet szinte folyamatosan velünk töltötték, szívüket-lelküket kitették. Mindenben készségesen segítettek nekünk, bármit kérhettünk tőlük, ott voltak nekünk. A szállás az egyetemtől 15 percre eső szállodában volt, a tábor ideje alatt pedig végig busszal közlekedtünk, mindenhova elvittek minket.

Thai buddies
A tábor programja rendkívül változatos volt, a thai kultúra számos szegletébe betekintést nyerhettünk: többek között tánc, zene, boksz, masszázs, tradicionális gyógyászat,
életmód, thai nyelv.

17

Az óra keretén belül közösen megtanultunk eljátszani egy thai dalt. A ranad esetében
mindkét kezet egyszerre kell mozgatni, ugyanazt a dallamot játszva. Nem volt egyszerű, de
többségében sikerült elsajátítani.

Tantermi óra
A site visit-ek alkalmával először egy farmra mentünk el, betekintést kaptunk a helyi
kisvállalkozók, termelők mindennapjaiba. Kóstoltunk kókuszvizet, láttunk rizsföldeket, beszéltünk helyi termelőkkel. A második ilyen alkalommal egy kis önfenntartó közösséget látogattunk meg, ahol számos tevékenységet kipróbálhattunk: kókuszból különböző édességek készítése, fonás, rizshántolás, pálmafa megmászása.

A tábor egyik fénypontja kétségtelenül a phuketi kirándulás volt, ahol két és fél napot
töltöttünk el. Első este egy helyi pacira mentünk el, másnap reggel pedig a Wat Chalong
nevű templomhoz látogattunk el, délután fürdés következett. Másnap a szabadidő és egy
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hajós kirándulás közül lehetett választani, én a kirándulást választottam: 2 szigeten álltunk
meg, fürödtünk az égszínkék Andamán-tengerben, snorkeleztünk.

Hat Yai-ra visszatérve ismét számos programban volt részünk, a tradicionális gyógyászat óra keretében például egy Herbal inhaler nevű gyógyászati eszközt készítettünk el különböző gyógynövényekből, amit többek között fáradság, szédülés esetén lehet alkalmazni.

Az utolsó napon a hotel egyik termében volt a Farewell Party, ahol minden csoport előadta a saját műsorát. Előzetesen kérés volt, hogy lehetőség szerint vigyünk tradicionális
nemzeti ruhákat, mi kettőt tudtunk vinni, így párban adtunk elő hagyományos magyar népi
táncot.
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Szerencsére sok nemzet, köztük Kína, Vietnám, Kambodzsa, Mianmar, Omán, Thaiföld, Japán és Jordánia résztvevői is bemutatták nemzeti viseletüket, így a thai kultúra mellett ebbe is betekintést nyerhettünk.

Összességében fantasztikus élmény volt és nagyon hálás vagyok azért, hogy eljuthattam
Thaiföldre a tábor keretében. A thai kultúra mellett számos ázsiai ország kultúráját ismerhettem meg közelebbről, Thaiföldről pedig rengeteg információt megtudtam. Az emberek,
különösen a táborban közreműködő hallgatók pedig még különlegesebbé tették az élményt.
Bízom benne, hogy az ott megszerzett tudást – például bizonyos ételek elkészítését – a későbbiekben is használni tudom.
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