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Lipták Katalin 

G.Fekete Éva Nyári Egyetem - beszámoló 

 

Nyolcadik alkalommal került 2017. augusztus 14-16. között Irotán megrendezésre a Nyári Egye-

tem, (korábbi nevén: „Periféria (LHH) Nyári Egyetem”), amely idén az alapítóra Dr. G. Fekete 

Éva professzor asszonyra is emlékezett.  

A nyári egyetem gondolata először nyolc évvel ezelőtt merült fel és évről-évre augusztus 

hónapban néhány napra egy kis csapat elvonult a Professzor Asszony által annyira szeretett Cse-

rehát mesefalujába, Irotára, ahol mindig más témát körüljárva, a helyi fejlesztés, a vidékfejlesz-

tés, a közösségfejlesztés, a szolidáris gazdaság rejtelmeit tanulhattuk neves előadóktól. A nyári 

egyetem célja mindig is az volt, hogy a közgazdász hallgatókat közelebb hozzuk a leghátrányo-

sabb helyzetű térségekben élők mindennapjaihoz és terepmunkák segítségével „testközelből” ta-

pasztalják meg a lehetséges változtatási lehetőségeket és azok korlátjait. 

 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézete ál-

tal szervezett nyári egyetem idei témája a fiatalok mobilitásának helyi és európai aspektusai vol-

tak. A programokon 27 fő vett részt, alap- és mesterszakos hallgatók, valamint doktoranduszok 

is a Budapesti Corvinus Egyetemről, a Debreceni Egyetemről, az ELTE-ről, a Pécsi Tudomány-

egyetemről és a Miskolci Egyetemről. Hétfőn délután Dr. Nagy Zoltán intézetigazgató megnyi-

tója után Dr. Timár Judit (MTA-RKK) tartott megemlékezést „Emlékképek egy testvér szemé-

vel” címmel. Fotókkal és személyes élményekkel hozta közelebb a hallgatósághoz Évát, akit a 

tenni akarás példájaként említett. An továbbiakban a közösségfejlesztés szerepéről a periférikus 

területeken hallhattunk kerekasztal beszélgetést Báriné Kántor Magdolna (Egészségfejlesztési 

Iroda), Lengyelné Bencze Viktória (Borsod-Torna-Gömör Egyesület) és Osgyáni Gábor 

(ÉMORKA) társaságában.  

Kedden délelőtt a társadalmi vállalkozások szerepe a gazdaságban című panelben egy-egy rö-

vid előadás után Katonáné Dr. Kovács Judit (Debreceni Egyetem), Bálint Márta (CoGoodwill 

társadalmi vállalkozás), Dr. Pataki György (Budapesti Corvinus Egyetem) és Szenttamási István 

Tamás (IFKA) csapatmunka keretében adott választ a hallgatók által megfogalmazott kérdések-

re. A fiatalok mobilitása és a MOVE projekt eddigi eredményeinek bemutatása című panelben 

Dr. Dabasi Halász Zsuzsanna (Miskolci Egyetem) és Kiss Julianna (ELTE) beszámolt a projekt 

legérdekesebb kutatási eredményeiről, amely a hallgatóság körében aktív beszélgetést generált. 

Szilágyi Eszter (Görögkatolikus Cigány Szakkollégium) a roma egyetemisták külföldi mobilitá-

sáról és a hajlandóságról tartott előadást. Délután a vidékfejlesztés aktuális kérdései című panel-

ben Dr. Kis Krisztián (Szegedi Tudományegyetem) a kreatív humán tőke szükségességéről be-

szélt, mint a vidékfejlesztés kulcsáról. Csatári Bálint gondolatait idézte, miszerint „nem a vidé-

ket kell fejleszteni, hanem a vidéken élőknek kell esélyt adni.” Schwertner János (ELTE) a vi-

dékről kialakult negatív képről és a szemléletváltás szükségességéről beszélt és G.Fekete Éva 

egyik korábbi előadásának főbb kutatási kérdéseire hivatkozva mutatta be a témát. Késő délután 

a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatási lehetőségeiről Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória 

(Pannon Egyetem) és Dr. Jeney László (Budapesti Corvinus Egyetem) beszéltek. Viktória sze-

mélyes érintettségét is elmesélte a téma kapcsán, hiszen egy LHH projektnek köszönhetően ke-

rült kapcsolatba Évával és 2010-ben a legelső nyári egyetemen ő is részt vett és hálával gondolt 

vissza: „megtanultuk G.Fekete Évától hogyan kell terepen kutatni.” Jeney László egy OTKA ku-

tatás eredményeit mutatta be, ahol az Encsi járással foglalkoztak. 

Szerdán délelőtt egy záró beszélgetést tartottunk, ahol a hallgatók elmondták, hogy jobban 

megismerhették Professzor Asszony munkásságának egy-egy szeletét a nyári egyetem alatt és 

kedvet kaptak egy-egy téma alaposabb megismeréséhez, hiszen a nyári egyetemen csak „ízelí-

tőt” tudtunk adni a hallgatóságnak. Úgy gondolom, hogy az idei nyári egyetem is elérte a célját. 

Néhány hallgatói vélemény:  
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„Jó volt hozzám hasonlóakkal találkozni, akik lelkesek és hisznek a vidék fellendítésében.” 

„Sokat tanultam és rájöttem, hogy sok mindent még nem tudok, de utána fogok nézni.” 

„Egy új téma ismeretével gazdagodtam.” 

 

A nyári egyetemre ellátogatott Professzor Asszony férje, Dr. Gadóczi Bertalan is, aki örömét fe-

jezte ki, hogy Professzor Asszony emlékét megőrizzük és munkásságát folytatjuk. Az előadók 

visszajelzései alapján Évához méltó megemlékezés volt. 

 

A nyári egyetem megvalósulását a Horizon 2020 „Mapping mobility – pathways, institutions 

and structural effects of youth mobility in Europe (MOVE)” (Grant Agreement No 649263) pro-

jekt támogatta. 

 

 

 
 


