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Da Nang Vietnam harmadik legnagyobb városa, és az egyik legjelentősebb kikötője. A Vietnami-öböl
partján fekszik, hosszan elterülő homokos partja egyre népszerűbb az európai turisták számára. Az
utóbbi tíz évben óriási építkezések folynak, a városban
szinte mindenhol többemeletes modern szállodák
épülnek. Az utcákon hömpölygő óriási motoráradatot
nehezen szoktuk meg, de a hihetetlen forgalom ellenére
egyetlen balesetet sem láttunk. Szállodánk 18. emeleti
teraszáról megcsodálhattunk a kivilágított várost,
melynek szimbóluma a Sárkány-híd.

A Danang-i egyetemen a VN-UK
Institute for Research & Executive
Education munkatársai fogadtak. Első
programunk egy workshop volt az
Intézet munkatársaival. Itt bemutattuk
az Óbudai Egyetemet és Magyarország
néhány érdekesebb látnivalóját. A
fogadó intézmény is bemutatkozott,
majd
beszélgettünk
a
további
együttműködésről. A találkozón részt vett Long Dang, (Chef of International Cooperation Division),
Huong T. M. Nguyen (Vice rector), Do Thi Nhu Hoa (Project Adminstrator), Tran Manh Hung
(Researcher) és az intézet néhány fiatalabb munkatársa. A workshop után rövid beszélgetést folyattunk
Hung Vo Trung Professzorral is (Ph.D., Director, Research and Development Department), aki már járt
nálunk, az Óbudai Egyetemen. A Danang-i egyetem márciusi hírmondójában meg is jelent egy hír a
látogatásunkról1.
A hallgatók számára tartott előadásunkat a VN-UK Intézet munkatársainak
kérésére egy rövid ismertetővel kezdtük, melynek során Magyarországról és
néhány híres magyar feltalálóról meséltünk. Valamennyien hallottak például
a Rubik kockáról vagy a hologramról, de egyikük sem tudta, hogy ezek
feltalálói magyarok. Kérdésünkre, hogy mit tudnak Magyarországról, az egyik
hallgató a Nyugati-pályaudvart említette meg. A Vezetésről, vezetői
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döntésekről szóló előadásunkban kiemeltük, hogy a világ valamennyi üzleti iskolájában a befolyásos
üzleti gondolkodók elképzeléseit tanítják, és itt bemutattuk az előző napon egy könyvesboltban
készített fényképünket. A mobilitási programokon való részvétel különösen fontos számunkra, hiszen
ezek a tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzleti tudományok tanításakor lépést tarthassunk
a legfrissebb (state-of-the-art) kutatási eredményekkel.

Programunk során két városba látogattunk el.
A közeli Marble Mountain-hez és Hoi An városába az Intézet egyik munkatársa Thu Hoang kísért el
minket. Marble Mountain a szerzetesek lakhelye volt, kísérőnk büszkén mesélte, hogy gyerekkorában
micsoda kihívás volt a hegyet megmásznia. Örömmel vette, hogy a turisták számára épített lift helyett
mi is a gyaloglást választottuk. Fantasztikus élmény volt a több száz, egyenetlen lépcső megmászása
után a tengert a magasból meglátni.

Hoi An Vietnam középső részén fekvő tipikus dél-kelet ázsiai kereskedelmi kikötőváros, mely megőrizte
a 15-19. századi hangulatát. Az UNESCO Világörökség része, a város neve azt jelenti: békés
találkozóhely. Itt egy rövid csónakázást is tettük a folyón, és megcsodálhattuk az esti fényben pompázó
part menti lampionokat, és a folyón papírcsónakban úszkáló égő gyertyákat. Késő este egy kellemes,
baráti hangulatban elfogyasztottunk egy autentikus vietnami vacsorát.
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Szombaton egy egész napos kiránduláson vettünk részt, mely a Parfüm-folyó menti Hue városába vitt
minket. Hue 1945-ig Vietnám fővárosa volt, egykori császárváros, melynek neve vietnamiul harmóniát
jelent. A császári uralkodás alatti szokások egy része a mai napig él. Az idegenvezetőnk többször
figyelmeztetett, hogy a városba vezető főkapun csak a császár mehetett át, és ma ez zárva van. A
vietnamiak a jobb oldali, a külföldiek csak a baloldali kaput használhatják. A spirituális csodák ma is
élnek, a szerzetesek a falon kifüggesztett órarendet követik. Hue városa is része az UNESCO
Világörökségének.

Visszafelé is a Da Nang – Hanoi – Moszkva – Budapest repülőjárattal jöttünk, hiszen így 24 órán belül
megtehettük a majd kilencezer kilométert.
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