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KÖVET-HÍREK

A sárkányszelídítés reneszánsza 
avagy új a KÖVET Egyesület 2018-as nyári egyeteme
SZERZŐ: Ecker Klaudia / a JÖVŐKÉPZÉS Nyári Egyetem résztvevője

A KÖVET Egyesület eddigi hagyományainak megfelelően 2018. július 16-21-e között, hetedik alkalommal 
rendezte meg a JÖVŐKÉPZÉS Nyári Egyetem programját Keszthelyen. A felsőoktatási hallgatók, fiatal 
kutatók, vállalati szakemberek és civilek részvételével zajlott nyári egyetem előadásai a Humánökonómia 
vs. Ökonomizmus témaköreit ölelték fel.

A Nyári Egyetem széles körben és interdiszcip-
lináris megközelítésben dolgozta fel a fenntart-
hatóság kérdéseit. A tábor szellemi misszióját a 
növekedést megtestesítő sárkány megszelídí-
tése testesítette meg, a fenntarthatóság mel-
letti küzdelem lovagi értékeivel párosítva. 
A közös munka sikerét a program portfóli-
ójának sokszínűsége is garantálta, ugyanis 
a formabontó képzés öt napja során helyet 
kaptak műhelybeszélgetések, szakmai kirán-
dulások és szakmai előadások egyaránt. 
Dr. Tóth Gergely, a KÖVET Egyesület alapítója, 
valamint a Nyári Egyetem vezetője által első-
sorban a fenntarthatósággal kapcsolatos, 
holisztikus fogalmi keretek tisztázódtak, ötvözve 
a téma alternatív közgazdasági, társadalmi és 
vallásfilozófiai alapjait. 
A tábor oktatói között jelen volt dr. Hetesi Zsolt, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 
főmunkatársa, valamint dr. Győri Zsuzsanna, a 
Budapesti Corvinus Egyetem docense is, akik 

a mezőgazdasági és történelmi aspektusokat, 
valamint az emberkép és egyéni cselekvés 
mozgatórugóiról tartottak előadást. A további 
workshopok során pedig szóba kerültek a 
fenntartható fejlődési célok, valamint a kör-
körös gazdaság témakörei is.
Ugyancsak a tudományterületek érdekes talál-
kozására nyújtott alkalmat dr. Nagy Zita Barbara, 
dr. Pál László, valamint Zachár János és Szűcs 
Krisztina beszámolói is, amelyek betekintést 
engedtek az evolúció, a jövedelmi egyenlőtlen-
ségek, a biodiverzitás, illetve az élelmiszerpa-
zarlás kérdésköreibe.
A fenntarthatóság különböző szocio-ökonómiai 
megközelítéseit a HOLNAP című film exkluzív 
vetítése során ismerhették meg az érdeklődők 
a keszthelyi Balaton Kongresszusi Központ 
és Színházban. A téma mindennapi, életszerű 
vetületeit pedig a Kükedi Zsolt vezetése mellett 
lezajlott „A tenger urai” – Fenntartható fejlődés 
stratégiai játék mutatta meg,  amely a túlha-

lászás, illetve a halpopuláció regenerációjának 
és összeomlásának összefüggéseit tárta fel 
egy interaktív csoportszimuláció keretein belül.
Ugyancsak a közösségi élményt erősítette a 
csoport – a 100%-ban megújuló energiával 
működő – Katica tanyán tett látogatása, ahol 
megismerhette a természetközeli és a hagyo-
mányos életmódot felelevenítő élményközpont 
kulisszatitkait, és kipróbálhatta a helyi attrak-
ciókat. A nyári tábor hamisíthatatlan balatoni 
emlékeihez pedig a balatongyöröki Lekics 
pincészet járult hozzá házi borkóstolójával és 
borvacsorájával. 
A téma fontosságát és népszerűségét nem 
csak a Nyári Egyetem sok évre visszanyúló 
hagyománya bizonyítja, hanem az is, hogy 
résztvevői közül rendszeresen a fenntartha-
tóság iránt elkötelezett kutatókká, önkénte-
sekké vagy társadalmi vállalkozókká válnak, 
mint például a korábbi hallgatókból összeállt 
Felelős Gasztrohős.

Jövőképzés Nyári Egyetem hangulata a résztvevők szemszögéből

„Szabadnak éreztem magam és rendkívül örültem, 
hogy találtam olyan embereket, akik hasonlóan 
gondolkodnak, mint én.” Labus Eszter

„Nekem nagyon tetszett a nyári egyetem kellően laza 
agora-hangulata, hogy kinn a szabadban tudtunk beszél-
getni a fenntarthatóság kérdésköreiről. Az is nagy élmény 

volt, hogy ilyen sokféle, eltérő hátterű és gondolkodású 
emberrel lehetett eszmét cserélni fenntarthatóság, válla-

lati fenntarthatóság, „sárkányszelidítés” témakörben.”
Balogh Pál Géza


