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Arculatváltási projektünk újabb állomásához érkeztünk: egy minden 
ízében megújult lapot tart most kezében a Tisztelt Olvasó. Igyekeztünk 
modern, informatív, dinamikus, szép és szerethető újságot készíteni, és 
szívből reméljük, ez sikerült is.  A 2013 tavaszán kialakított rovatstruktú-
rához most nem nyúltunk hozzá, úgy véljük, az „jól teljesít”: a témák széles 
spektrumában ad módot érdekes és hasznos írások megjelentetésére. 

Sokat gondolkodtunk azon, hogy színessé varázsoljuk-e a Lépéseket, 
vagy megőrizzük a korábbi rendkívül egyszerű és puritán, ámde mégis 
elegáns külsejét. Végül úgy döntöttünk, hogy haladni kell a korral − de 
csak módjával. Nem volna hozzánk illő a papagájosan rikító, a hétvégi 
bulvármagazinokat idéző színkavalkád; ám nem áll messze tőlünk egy, 
az új logónk színeiből építkező külső, időnként színesebb elemekkel 
ötvözve. Az eredményt most láthatják Tisztelt Olvasóink, és eldönthetik, 
jól választottunk-e. Bízunk benne, hogy sikerült társítani a mély és színes 
tartalmat az elegáns és szép formával. 

A 2013-as év ugyanakkor nem csak az arculati megújulásról szólt. 
Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a KÖVET neve egyszer s mindenkorra 
összeforrjon a fenntarthatósággal. Nem is a munkacsoportjainkban folyó 
szakmai munkánkat vagy a nagy rendezvényeinket emelném ki ebből a 
szempontból, hanem két, a fi atal generációkat oktató, nevelő, érzékenyítő 
programunkat, a Greeneration és az ÖkoRulez projektet. Hiszen ki másra 
építhetnénk a jövőt, a fenntarthatóság jövőjét, ha nem a fi atalokra? Az 
ország 10 egyetemén több mint 1000 diáknak tartottunk előadásokat, 
kerekasztal-beszélgetéseket, műhelymunkákat, amelyeken a téma 
legkiválóbb hazai szakértői osztották meg tapasztalataikat és gondola-
taikat a fi atalokkal a zöldebb és emberibb iroda fontosságáról, a globális 
rendszerválság okairól, a valóban felelős vállalat ismérveiről, a KÖVET 
berkeiben formálódó új közgazdaságtan, a bionómia alapfelvetéseiről, 
az ökológiai lábnyom jelentőségéről, a kék gazdaság tulajdonságairól. 
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És ha az arculatváltással kezdtem, hadd fejezzem is be azzal. A teljes 
arculati megújuláshoz hátravan még honlapunk „arculati rendbe” állí-
tása. Ezen is nagy erőkkel dolgozunk, s ha már úgyis hozzá kell nyúlni az 
oldalunkhoz, akkor strukturálisan is javítani fogunk rajta. Az eredmény 
néhány héten belül publikus lesz, és reméljük, hogy a honlap méltó módon 
illeszkedik majd a KÖVET új arculatába.

Végül pedig − ha kicsit megkésve is − a Lépések valamennyi olvasójának, a 
KÖVET minden tagvállalatának sikeres, fenntarthatósági eredményekben 
gazdag 2014-es esztendőt kívánok magam és a KÖVET csapata nevében!
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