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„Ferenc pápa írja a közelmúltban magyarul is megjelent 
Laudato Si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikájában: »Sosem 
bántottuk annyira közös otthonunkat, és sosem okoztunk 
neki annyi sérülést, mint az utóbbi két évszázadban. De 
arra kaptunk meghívást, hogy az Atyaisten eszközei le-
gyünk abban, hogy a bolygónk olyan legyen, amilyennek 
ő megálmodta, amikor megteremtette, és megfeleljen az 
ő tervének, amellyel békét, szépséget és teljességet akar 
adni neki.« 
Béke, szépség, teljesség – ebben a három szóban benne 
foglaltatik minden, ami fontos az embernek, aminek meg-
teremtésére érdemes törekedni rövid földi utazásunk so-
rán. Hogyha azonban körülnézünk a világban, akkor sok he-
lyen és helyszínen egyáltalán nem ezt látjuk magunk körül: 
számos országban, régióban háborúk dúlnak, a szépséget 
feláldozzuk a funkcionalizmus és kommercializmus oltá-
rán, a teljességet pedig apró részekre szaggatva igyek-
szünk elhitetni magunkkal, hogy így is lehetünk boldogok. 
Béke, szépség, teljesség – aki ezekre törekszik, arra köny-
nyen rásütik, hogy idealista, nem e világra való, élhetetlen. 
Pedig elegendő lenne kinyitni a szemünket ahhoz, hogy 
lássuk, hová vezetett és még hová fog vezetni a realizmus, 
az evilágiság, a lapos tekintetű életrevalóság.  

Béke, 
szépség, 
teljesség

Húsz évvel ezelőtt a KÖVET arra vállalkozott, hogy a maga 
eszközeivel igyekszik egy kicsit jobbá tenni a világot. Tóth 
Gergely biztosan nem örül annak, hogy most dicsérni fo-
gom, de vállalom a következményeket. Szóval Tóth Gergely 
világjobbító szándékai és mély hite adta és adja meg ma is 
a szervezet alaphangját. És ahhoz, hogy a KÖVET megérje a 
20. évét, szükség volt az ő sámsoni erejére, amelyet a kívül-
állók időnként erőszakosságként éltek és élnek meg. Idővel 
természetesen sikerült maga köré gyűjtenie hozzá hason-
lóan gondolkodó és hasonlóan elkötelezett embereket, de 
az ő víziói nélkül a KÖVET ma is csak egy hivatal lenne. 
Természetesen voltak és vannak konfl iktusok is a szerve-
zeten belül, az emberek között, amint erre Gergő is utal az 
e mellékletbe adott írásában. De mi sem vagyunk szentek, 
a mi ereinkben is vér folyik, és nem mindegyikünk születet-
ten jámbor. Az összecsiszolódás során pedig még egy civil 
szervezetnél is pattognak a szikrák.
Nem vagyok jós, nem tudom, mi lesz a KÖVET-tel 20 év 
múlva, sőt azt sem tudom, mi lesz holnap. Csak azt tudom, 
hogy a KÖVET október 19-én betöltötte a 20. életévét, és 
ez alatt a két évtized alatt sok jó embernek volt munka- és 
találkozóhelye, és sokat tett azért, hogy a világ egy kicsit 
békésebb, szebb és teljesebb legyen.”
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„Emlékeim szerint az első találkozásom a KÖVET-tel akkor történt, amikor újrafeldolgozott papír után kutattam az iro-
dáink számára. Gyors és használható segítséget kaptam tőletek. Hasznos segítő hozzáállásotok azóta számtalanszor  
nyomonKÖVEThető volt a közös munkáink alkalmával. Itt KÖVETkezhetne egy lista arról, miben is segítettetek eddig. 
Helyette álljon itt egy nagy köszönet a munkátokért! Most pedig lássuk a KÖVETkező húsz évet!”
Jóri Zoltán
Head of ESH Department, ESH manager for BU Conveyor Belt Group, ContiTech Rubber Industrial Kft.

„>>Ha nem tetszik a közösség, amiben vagy, tedd jobbá!<<
Nekem ez a mondat jut eszembe a KÖVET-ről. Töretlen kitartással, őszintén, hitelesen és eredményesen dolgoznak egy 
fenntartható világért. Az eddig együtt töltött 15 év alatt sokat tanultam, sokat kaptam tőletek. Köszönöm, KÖVET!”
Dr. Ostorházi László
vállalkozási ügyvezető igazgató, Ostorházi Bevonattechnika Kft.


