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Sárkányszelídítők:  
Humánökonómia vs. Ökonomizmus
Szerző: Kupi Erika / KÖVET Egyesület

Egy nagyszerű, programokkal tarkított héten vehettünk részt Vonyarcvashegyen, a KÖVET Egyesület 
Jövőképzés Nyári Egyetem 2019 programján. A fókuszban a fenntarthatóság volt, különböző szem-
pontokból vizsgálva.

2019. július 8-12. között került megrendezésre 
a KÖVET Egyesület szervezésében immár nyol-
cadik alkalommal a Jövőképzés Nyári Egyetem. 
A gazdag és sokszínű programsorozatnak 
Vonyarcvashegy adott otthont. 
Az egyetem egy nagyon izgalmas gondolatéb-
resztéssel indult, „Sárkányszelídítéssel” vette 
kezdetét Keszthelyen, a Népmesepontban. A 
helyszín remek választásnak bizonyult, a kör-
nyezet varázsából adódó hozzáadott értéknek 
köszönhetően. A fenntarthatóság került a 
programsorozat középpontjába. Az elméleti 
és a gyakorlati elemek kiegészítették egymást 
egységes struktúrát alkotva.
Az előadások keddtől már a szabadban kerültek 
megrendezésre, ami összhangban állt a fenn-
tarthatóság üzenetével. A témához jól illeszkedő 
egyéni és csoportmunkák ötletesek, frappánsak, 
tartalmasak és tanulságosak voltak. Az előadók 
különböző területről érkeztek, aminek köszönhe-
tően a második nap igen sokszínűvé, érdekessé 
vált a témák tekintetében is. Éger Ákos (Magyar 
Természetvédők Szövetsége, ügyvezető elnök) 
az adóigazságosságot mutatta be elméleti és 
gyakorlati megközelítésből egyaránt. Dr. Hetesi 
Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem okta-
tója az emberi civilizációt veszélyeztető ténye-
zőkről tartott előadást a csernobili atomerőmű 
katasztrófáját feldolgozó az HBO és a Sky, Cser-
nobil című minisorozatán keresztül. Dr. Győri 
Zsuzsanna (BGE Pénzügyi és Számviteli Kar, 
főiskolai docens) a szervezetek sokszínűségében 
lelhető veszélyt, lehetőséget mutatta be a fogya-
tékkal élő munkatársak szempontjából. Dr. Pál 
László, a Pannon Egyetem munkatársa a szer-
vezet és a természet elemeinek összefüggéseit 
vette górcső alá.
Az előadók magas fokú szakmai felkészültségről 
és elhivatottságról tettek tanúbizonyságot, 
aminek köszönhetően a témák továbbgondolko-
dásra késztették a résztvevőket. A beszélgeté-
seknek jó alkalmat biztosítottak az előadásokon 
kívüli programok: borkóstoló, filmnézés és a Folly 
Arborétumban tett kirándulás is.
A borkóstolás során megismerhettük Balaton-
györökön a Lekics Pince termékeit, minden-

napjait, hallottunk sikereikről, nehézségeikről. 
Megtudtuk, hogy a klímaváltozás hatásai 
komoly kihívást jelentenek a szőlőre, a borké-
szítésre nézve is. 
A fenntarthatóságot mint a nyári egyetemi 
napok központi témáját több szempontból 
sikerült körbejárnunk, a filmnézés során is 
kulcsfontosságú szempont volt. A téma keretei 
közt néhány figyelemfelkeltő példát is átbe-
széltünk. Közülük egyet kiválasztva megnéztük 
a Katwe királynője című filmet. A fenntartha-
tóság fogalma napjainkra kibővült, a környezet 
védelmére irányuló figyelem mellett a gazda-
sági, társadalmi kérdések is fontossá váltak, a 
tét az emberiség fennmaradása. Ennek okán 
olyan témaköröknek a társadalomba való 
beemelése is indokolt, amik segítik a komplex 
és általában globális méretű problémák oka-
inak megértését, a megoldások keresését.  
A film a küzdésre, az összefogásra, mint pozitív 
értékre helyezi a hangsúlyt. 
A Folly Arborétum és Borászatban történt kel-
lemes kirándulás során különleges cédrusok, 
ciprusok és egyéb örökzöldek gyűjteményét 
tekinthettük meg, ami több generáció elköte-
lezett munkájának és kitartásának eredménye.  
A világ mind a 25 ciprus faja és három változata 
helyet talált az arborétumban. A legérdekesebb 
és legjellemzőbb fák megismerését művészi 
képekkel illusztrált táblák segítették. Mintegy 
400 fenyőféle és 200 lombos fa és cserje van az 
arborétumban. A látnivalók megtekintését szak-
vezetőként a tulajdonos, Folly Réka segítette.
A sétaúton felkapaszkodva az arborétum egyik 
új látványosságához, egy fenyőtobozok tenge-
lyét és pikkelyei csavarvonalas felépítését jelké-
pező, lombozat fölé emelkedő kilátóhoz értünk. 
A kilátóból fenséges panoráma tárult elénk. 
A tiszta, gyönyörű környezet lenyűgözi a kirán-
dulókat, teljesen feltölti a lelket. Az arborétum 
„olyan, mint egy ékszerdoboz, kicsi, de minden 
darabja kincset ér” – mondta látogatását 
követően a dendrológia elismert szakembere, 
Johann Gerd Krüssmann. A hely alkalmat 
teremt arra, hogy átgondoljuk mennyire fontos 
megóvni környezetünk értékeit.

A séta során rengeteg gondolat merült fel ben-
nünk a fenntarthatósággal kapcsolatban, ezek 
megbeszélésére ideális helynek bizonyult az 
arborétum csodálatos, élettel teli környezete.
A Jövőképzés Nyári Egyetem a szervezeti 
szakértők érdeklődését is felkeltette, ennek 
köszönhetően nagy számban képviselték 
magukat. A gyakorlati szempontú meg-
közelítés során négy gazdasági társaság 
mutatkozott be, ami jó alkalmat biztosított 
a tényleges tapasztalatszerzésére, valamint 
eszmecserék folytatására. A következő sze-
replők vettek részt a rendezvénysorozat vál-
lalati napján: MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
(Kovács Máté), Denso Kft. (Gärtner Szilvia), 
Folprint Zöld Nyomda (Fodor János), az erdélyi 
Helyénvaló Helyi termék bolt (Molnár Judith). 
A beszélgetés középpontjában a társadalmi 
felelősség, valamint a fenntarthatóság cél-
jából alkalmazható gyakorlati eszközök voltak. 
A program sokszínűségének megfelelő alapját 
adta, hogy a cégek különböző méretűek és 
eltérő tevékenységeket folytatnak. Ezáltal a 
fenntarthatóság különböző megközelítésére 
láthattunk nagyszerű példákat. A témán belül 
megismerhettük a résztvevők motivációját, 
céljait, ötleteit, eszközeit, kihívásait, nehézsé-
geit, kudarcait, korlátait, sikereit.
A programsorozat első és utolsó napja mintegy 
keretként szolgált. A Népmesepontban kez-
dődtek az egyetemi napok és ott is értek véget. 
A kiindulás a problémafelvetés volt, majd 
szépen erre gyöngyszemként fűződtek fel 
egymás után a témák, a végén pedig megol-
dással zárult elméleti és „jelképes” formában a 
sárkány megszelídítése által, amelyet a részt-
vevők egy fenntartható táskára meg is örökí-
tettek folytatva a küldetés célját.
A nyári egyetem kiemelt küldetése, hogy feléb-
ressze bennünk az érdeklődést, hogy mi is a mi 
felelősségünk és mik azok a lépések, amiket mi 
is megtehetünk egy élhetőbb világért. A ren-
dezvény során lehetősége volt minden részt-
vevőnek egy fogadalomtételre a ’Move the date’ 
kampány jegyében, hogy személy szerint mivel 
fog hozzájárulni Földünk fenntarthatóságához.


