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Aki már hallotta a könyv szer-
zőjét különleges felfedező 
utazásairól mesélni, jól tudja, 
hogy Kubassek János előadá-
sai kihagyhatatlanok, hiszen 
izgalmas beszámolói az értékes 
információk közvetítése mellett 
valódi élményt is jelentenek 
a hallgatóságnak. A thaiföldi 
vetített képes bemutató előtt 
Farkasvölgyi Frigyesné, a 
Medicina Könyvkiadó igaz-
gatója ismertette a harmadik 
kiadást megért, Thaiföld címû 
kötet megjelenésének körül-
ményeit. Mivel az utóbbi évek-
ben nőtt a távol-keleti ország 
iránti érdeklődés, és egyre több 
magyar látogat el Thaiföldre, 
szükségesnek látták, hogy meg-
felelő útikönyvvel segítsék az 
egzotikus világ megismerését. 
Mint kiderült, a 80-as években 
kiadott, Thaiföldről szóló könyv 
– bár ma is olvasmányos – szá-
mos információja már idejét 
múlta, ezért a kiadó a szerző-
vel, Kubassek Jánossal egyez-
tetve úgy döntött, újra kell írni 
a régi kéziratot. Ez, úgy tûnik, 
jó döntés volt, mert ma már 
mindenki elragadtatással beszél 
az új, – a korszerû technikának 
köszönhetően – rengeteg szí-
nes képpel illusztrált útikönyv-
ről, amely ebben a mûfajban, a 
hozzá hasonló kiadványok sorá-

ban, igazi kultúrmissziót tölt be 
a könyvkiadásban. 

Kubassek János a Thaiföld 
ezer arca címû előadásában 
pedig összehasonlítást is tett 
a mai és az általa több mint 
negyed évszázaddal ezelőtt 
felfedezett és bejárt távol-
keleti ország között. Az egyik 
legszembetûnőbb változás, 
hogy pár évtizeddel ezelőtt 
Magyarországról többszöri 
próbálkozás után is csak nagy 
nehézségek árán sikerült beuta-
zási vízumot szerezni, napja-
inkban viszont évente csaknem 
húszezer magyar ember lépi át 
Thaiföld határait. Ezzel együtt 
számos más területen is óriási 
változásokon ment át az ország, 
hiszen sok helyütt, ahol mocsár 
és dzsungel volt csupán, ma 
a metróvonalakon utasok ezrei 
közlekednek. Thaiföld Délkelet-
Ázsia legdinamikusabban fejlő-
dő központja, már 1985-ben is a 
legnagyobb rizsexportot bonyo-
lító állam volt. Évezredes kultú-
rát őriznek a buddhista szenté-
lyek (Thaiföld az alkotmányá-
ban is buddhista országként 
szerepel). A mesébe illő paloták 
mellett azonban csendes halász-
falvakat is látni, majd a pezs-
gő életû fürdőhelyeken találja 
magát a turista. A szeszélyes, 
furcsa formájú sziklaalakzatok-

ban gazdag, a tengerpartokon 
homokos strandokon napfür-
dőzhetnek a nyaralók. 

Bangkok egy – különleges 
építészeti technikával – mocsár-
ra épült, gigantikus, lüktető 
metropolisz, de az ott élő thai 
emberek mindig udvariasak, 
és barátságosan mosolyognak. 
A trópusi természet birodal-
ma mellett a turisták egyebek 
között megcsodálhatják a nap-
pal is félhomályos dzsungele-
ket, a festői vízesésekkel, mély 
szurdokokkal tagolt, barlangok-
ban bővelkedő hegyvidéket és a 
páratlan növényekben gazdag 
nemzeti parkokat. Thaiföld a 
trópusi karsztok paradicsoma, a 
világon egyedülálló, csodálatos 
formákat őriz. 

Az egzotikus természeti kin-
cseket és izgalmas turistalát-
ványosságokat bemutató felvé-
telek mellett Kubassek János 
számos, személyes élményeken 
alapuló érdekességet is meg-
osztott hallgatóságával. Többek 
között azt, hogy első látogatása 
során magyar emberrel is talál-
kozott. Az 1956-ben Thaiföldön 
letelepedett Pászti János 
magyar és thai specialitásokat 
kínáló éttermet mûködtet. Az 
útikönyv szerzője azt is elme-
sélte, hogy a háziállatként tar-
tott pajkos kismajmok leszedték 
és felvitték egy fára a szárítón 
hagyott ruháit. Beszélt arról is, 
hogy a thai emberek meglepő 
találékonysággal használják fel 
a bambuszt, és állítják, hogy 
nekik egy kés és némi gyufa 
akár több hétig is elegendő a 
túléléshez, hiszen pillanatok 

alatt akár főzőedényt is farag-
nak bambuszból! Az elefánt 
pedig olyan haszonállat náluk, 
amely szükség esetén még a 
traktort vagy a bulldózert is 
helyettesítheti. 

Thaiföld – akár több évtizeddel 
ezelőtt – még ma is az az ország, 
ahol a modernizáció és a hagyo-
mány tisztelete nagyszerûen 
megfér egymás mellett. A 30-40 
emeletes toronyházak mellett 
megtalálhatók az évszázados 
hagyományaikat őrző, nomád 
életmódot folytató hegyi tör-
zsek romantikus települései is. 
A légkondicionált felhőkarcolók 
mellett megférnek a khlongok 
cölöpökre épült házai, az egy-
mástól eltérő városrészek szín-
pompás változatosságai. 

Kubassek János nem véletle-
nül adta előadásának a Thaiföld 
ezer arca címet, de egy könyv-
bemutató idejébe mégsem fér-
hetett bele minden tudnivaló 
erről a csodálatos országról, 
így aki mélyebben is szeretne 
elmerülni és egy képzeletbeli 
utazást tenni ebben a csodá-
latos távol-keleti világban, a 
könyv elolvasása révén is meg-
teheti. Természetesen remek 
segítség, kiváló kalauz, magya-
rázó útmutató ez a kötet azok-
nak is, akik a közeljövőben 
készülnek Thaiföldre látogatni. 
Nem fér hozzá kétség, hogy aki 
még sem képzeletben, sem a 
valóságban nem tette be a lábát 
Thaiföldre, Kubassek János 
előadását meghallgatva bizto-
san kedvet kapott e nagyszerû 
ország közelebbi megismerésé-
hez! Bálint Edit

Kubassek János távol-keleti világról szóló könyvének bemutatója

Thaiföld ezer arca
A thaiföldi konzulátusról is érkeztek vendégek arra a 
május 16-i, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban meg-
rendezett könyvbemutatóra, amelyen a neves föld-
rajztudós, múzeumigazgató, Kubassek János Thaiföld 
címû könyvével ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. 

A könyvbemutatón részt vett Farkasvölgyi Frigyesné, a Medicina Könyv
kiadó igazgatója, aki nemcsak az útikönyvek kultúrmisszióját emelte ki, 
hanem Érd sokak által látogatott kulturális rendezvényeit is dicsérte
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A Vörösmarty Mihály Gimnázium – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet

angol szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2013. június 30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 14 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Gimnáziumi tanulók angol nyelvi oktatása, érettségire való felkészítése. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, angol szakos középiskolai tanár. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2012. 
augusztus 27. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu e-mail 

címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 11. 

A Pest Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei

szakmai vezetőt 
keres Érdi Szakmai Egységébe.

Feladata: két lakásotthon (Érd, Dabas) irányítása.
A jelentkezés feltétele: 
•   megfelelő felsőfokú végzettség (15/1998. NM-rendelet szerint),
•   büntetlen előélet.
Pályázat tartalma:
•   rövid szakmai önéletrajz,
•   a szakmai egység vezetésére vonatkozó elképzelések,
•   végzettséget igazoló dokumentum másolata.
Benyújtási határidő: 2012. 05. 31.
A pályázatot e-mailen (igh@pmtegyeszi.hu) vagy postai úton (1364 Budapest, Pf. 43.) 
Szécsényi Sándor igazgatóhelyettes nevére kell benyújtani.
A feladatellátással kapcsolatban a 06-1/354 3441-es telefonszámon kérhető információ.

Culevit 

– magyar találmánnyal 
a rák ellen

Előadások és tanácsadás

Dr. Kulcsár Gyula 
rákkutató biokémikus: 

     beszámoló kutatásairól és felfedezéséről

Dr. Lex László: 
a Culevit 

     (speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer daganatos  
betegek részére)

      létrehozásának körülményei

Mayherr Judit betegtanácsadó: 
      gyakorlati tanácsok daganatos betegek részére

      a Culevittel kapcsolatos tapasztalatokról
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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2012. május 24-én 18 óra

Helyszín:  
érdi Városi Galéria (Alsó u. 2., új Főtér)


