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Az idei félévben egyedüli magyar résztvevőként adatott meg a lehetőség,
hogy részt vegyek a háromhetes thai kulturális programon, melynek
célja, hogy betekintést nyújson a thai kultúrába, hagyományokba és
szokásokba.
A táborban összesen 42 hallgató vett részt 10 országot (Magyarország,
Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Kína, Tajvan, Mianmar, Indonézia,
Brunei, Vietnám) képviselve. A programok során az úgynevezett thai
buddy-k kísértek minket, illetve nyújtottak segítséget számunkra.

1. hét
Július 7-én érkeztem meg Hat Yai-ba, ahol már a reptéren hatalmas
mosollyal az arcukon fogadtak a szervezők és a thai buddy-k. Az első nap
a beköltözéssel és ismerkedéssel telt, másnap pedig az egyetem egyik
konferenciatermében nyitották meg ünnepélyes keretek közt a tábort.

Az első hetet többnyire az egyetem területén töltöttük,
ahol többek között thai nyelvleckéket kaptunk, illetve
egy nagyon érdekes előadás keretein belül meséltek a thai
kultúráról, buddhizmusról és egyéb szokásokról. Így
többek között azt is megtudhattuk, hogy:
A hét napjait eltérő színekkel jelölik, a hivatalokban
sokszor a napnak megfelelő színű felsőben vannak a
dolgozók (pl. hétfő - sárga, kedd - rózsaszín, szerda zöld stb.)
Thaiföldön mindenkinek egyedi neve van (nincs két
ugyanolyan nevű ember). A szülők olyan nevet adnak a
gyermeküknek, amilyen jövőt szeretnének neki.
Továbbá az első héten volt az egyik kedvenc programom is
a három hét alatt. Phatthalung tartományba mentünk,
ahol egy Varni Craft nevű helyi kis céget látogattunk meg.
A cég egyedi, kézzel fonott táskákat, szőnyegeket,
dobozokat stb. árul. A foglalkozás során lehetőségünk
nyílt kipróbálni, hogyan készülnek ezek a fonott termékek.

Varni Craft

Thai medicine

Varni Craft

Az első hét során még a thai orvoslás és
masszás
rejtelmeibe
mélyültünk
el.
Gyógynövények felhasználásával inhaláló stiftet
készítettünk és meglátogattuk az egyetem
található tankórházat is.
A
tantermi
foglalkozás
mellett
rövid
kirándulásokra is volt alkalmunk, így megnéztük
a Hat Yai-ban található Municipal Park-ot és
ellátogattunk Songkhla óvárosába és a Samila
Beach-re. Az első hetet thai tradicionális
játékok megismerésével zártuk.

2.hét
A második hetet Krabiban kezdtük meg, az első
itt töltött napunk a night market felfedezésével
telt. A másnap délelőtti szabadidőnket pedig egy
igazán különleges programmal nyitottuk.

Samila beach

Négyen a táborból megszerveztünk magunknak
egy látogatást a Krabi Elephant House
Sanctuary-be. A háromórás foglalkozás során
megettetük az elefántokat, iszapfürdőt adtunk
nekik és végül a folyóban mosdattuk meg őket.
Mindannyiunk számára hatalmas élmény volt!

Krabi Elephant House
Sanctuary

Thai boxing

Krabi - szigettúra és
sznorkelingezés

A Krabis kirándulás utolsó előtti napját a fehér
homokos szigetek felfedezésével töltöttük.
Speed boat segítségével jutottunk el öt kisebb
szigetre,
ahol
sznorkelingezésre
is
volt
lehetőségünk.
A Hat Yai-ba visszavezető út során tettünk egy kis
kitérőt az Emerald Pool-nál, ami a környékbeli
hegyekről csordogáló patakok vizéből keletkezett.
A hét második felét gyakorlati foglalkozásokkal
folytattuk az egyetemen.

Emerald Pool

Kipróbálhattunk magunkat a thai bokszban,
valamint kreatívkodásra is volt alkalom a
batikolás nevű foglalkozás keretein belül.
Hétvégén már csak kirándulásokkal volt teli a
programunk, ellátogattunk egy kis falucskába,
ahol a szappankészítéstől kezdve egészen a
pálmafára mászásig mindenre volt lehetőség. Az
úszó piacok felfedezésével zártuk a hetet.

3.hét
Az
utolsó hetet raftingozással
kezdtük Satunban. A hét további
részében pedig a thai művészetekkel
ismerkedhettünk meg. Kipróbálhattunk
tradícionális thai hangszereket a thai
zeneórán,
thai
ételeket
főztünk
valamint a thai tánc alapjaiba is
bevezettek minket.
Pénteken volt a háromhetes tábor
záróceremóniája,
ahol
kisebb
csoportokban adtunk elő egy-egy
műsorszámot.
Szombaton elérkezett a hazautazás
ideje, mindenki számára nehéz volt
búcsút inteni az újonnan szerzett
barátoknak és Thaiföldnek.

Satun

Összeségében felejthetetlen három
hétben volt részem, amit ezúton is
szeretnék megköszönni a Széchenyi
István Egyetemnek!

Thai cooking

Night market
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