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Záróbeszámoló 

Almási Fanni vagyok, másodéves nemzetközi gazdálkodás hallgató. Amikor megnyertem a 

thaiföldi Mahidol University-n Resilient Life and Sustainable Society témában meghirdetett nyári 

egyetem lehetőségét, még nem tudtam, mit fog ez a két hét jelenteni számomra, mind emberileg, 

mind szakmailag. 

Egy gyors Google keresés után kiderül, hogy hivatalosan Thaiföld a 2022-es fenntarthatósági 

listán vezető pozícióban áll az ASEAN országok között és a világ 163 országából pedig a 44. helyet 

szerezte. Viszont, igazság szerint, nem ez fogadott, amikor megérkeztünk Bangkokba. Az egyszer 

használatos műanyagok tömkelege, 20°C-on futó légkondicionálók és személyautók tengere várt 

minket. A miértre később kaptunk válaszokat is: a Covid-19 előtt kampányokkal elkezdték rávenni 

az embereket, hogy újrahasználható ételtárolókat, valamint üvegeket használjanak, de ez mind 

véget ért, amikor kitört a vírus; a tömegközlekedés olyan kiszámíthatatlan, miután nincs 

menetrend, hogy egyszerűbb a személyautót választani. Amit észrevettünk, hogy az emberek 

tisztában voltak a fennálló problémákkal, viszont nem tudtak megoldást találni rájuk. Majdnem 

elképzelhetetlennek tartották a papír szívószál és fa evőeszközök használatát. Pont ezért volt a 

program végeztével a kimeneti követelmény, hogy kisebb, nemzetközileg színes csoportokban 

hozzunk létre olyan terméket vagy szolgáltatást, amivel mind a saját országbeli, mind a thaiföldi 

környezeti problémákra adunk megoldást. 

A kurzuson megtudtuk, hogy Thaiföld a kis, mindennapi problémák helyett egy nagyobb célt 

tűzött ki, mégpedig a turizmus fenntarthatóvá tételét. Thaiföld egyik legfőbb gazdasági szektora a 

turizmus. Ami a Covid-19 alatt meggyengült, az most újra felvirágzott — ezért egyre sürgetőbb 

lett, hogy a turizmus is fenntarthatóvá váljon, így elindultak a kampányok az ökoturizmus nevében. 

A pandémia után az emberek is egyre tudatosabban választják a zöld opciókat, és ezt kihasználva 

Thaiföld is egyre több programot ajánl ennek tudatában. Egyrészt növekszik a közösségalapú 

turizmus, ami egy autentikus élményt és képet ad a mai Thaiföld — nagyszerű és vendégszerető 

— embereiről, másrészt egyre több szigorítást vezet be a természetvédelmi területek 

megőrzésére és fenntartása érdekében is. 

Az ökoturizmus jegyében vettünk részt mi is rengeteg programon, hogy ne csak az elméletet 

ismerjük, hanem gyakorlatban is lássuk, hogyan működnek ezek a programok. Ilyen volt például a 

phuketi Intara Farm, ahol egy egész napos program várt minket öt megállóval. Kajakozás, 

batikolás, szemétszedés egy közeli szigeten, mangrove erdő látogatása és haletetés várt ránk egy 

idilli környezetben. Sajnos szembesülnünk kellett a szennyezettség mértékével, mind földön, mind 

vízen — ezért is volt a program része a szemétszedés.  

A nyári egyetem első pár napjában részt vettünk főzőkurzuson is, ahol a thai konyha 

jellegzetességeit készíthettük el, mint a pad thai és a tom yum goong. A közös főzés feloldotta a 

társaságot és közelebb hozott minket egymáshoz. 

Talán a legérdekesebb óra a Mind, Body and Soul volt, ahol arra tanítottak bennünket, hogy a 

fenntarthatóságot bővíthetjük — saját magunk felé. Szembesítettek minket a saját, vezető 



érzelmeinkkel és megtanították, hogyan változtassunk negatív szemléletünkön, hogy mi magunk 

is ellenállóvá váljunk. Ezen az inkább gyakorlatorientált órán többször kellett a csoportból 

véletlenszerű emberrel beszélgetni olyan témáról, amit egyébként személyesen nem osztanék 

meg egykönnyen, viszont az órai atmoszféra miatt sokkal könnyebb volt. A kultúrákon átívelő 

kommunikáció itt nagyon fontos volt, sokat tanultunk arról, hogy kit mi vezérel, és az hogyan 

ütközik ki rajta. Ezen kívül játékos módon csapatmunkára is tanítottak. 

Mindent összevetve, Thaiföld igyekszik fenntartható lenni. Egy gyönyörű ország, tele kedves, 

segítőkész emberekkel, mesés tájakkal, gazdag ökoszisztémával. Eltölteni két hetet Thaiföldön egy 

varázslatos élmény volt és hálás vagyok az OBIC-nak, hogy részese lehettem ennek a kalandnak. 


