
Emlékezés Kovács Géza professzorra, 

az intézményes magyar jövőkutatás megalapítójára 

 

A Bányai Panoráma Egyesület 2019. szeptember 21-én Bárdudvarnok – Bánya Zselicikum Turisztikai 

Központjában Kovács Géza Emléknapot rendezett, ahol ünnepélyes keretek között hálával és 

szeretettel emlékeztek Kovács Gézára (1928-2009), a magyar jövőkutatás ikonikus alakjára, a Bányai 

Panoráma Egyesület tagjára, a Zselici Rend egykori főnökére. Dr. Rátkai Ferenc, az Egyesület elnöke 

bevezető előadásában kiemelte, hogy „Kovács Géza professzor a Zselici kistérség számára egy új 

világot nyitott meg, aki fontosnak tartotta, hogy a tudás a végekre is elérjen. A családját és a kollégáit 

is ’bevezette e zselici csodavilágba’. A közös tervezés, a jövőképalkotás és a megvalósítás ma is 

összeköt bennünket”.  

Az Emléknapon Nováky Erzsébet, Professor Emerita, a Zselic követe, a Zselici Rend tagja és Korompai 

Attila, egyetemi docens, a Zselici Rend tagja szakmai előadásokat tartottak (mellékelve). Kiemelték 

Kovács Gézának a jövőkutatás terén elért tudományos eredményeit a természetszeretet és a 

területfejlesztés kapcsolatában.  

Nagyné Czanka Valéria, a Bányai Panoráma Egyesület tiszteletbeli elnöke, Dr. Varga István, az 

Egyesület Elnökségi tagja és a Zselici Rend tagja, Dr. Spiegl József, a Zselica Szövetség elnöke és a 

Zselici Rend főnöke méltatták Kovács Géza érdemeit. Megtekintettük Dr. Kolláth Zoltán csillagász, az 

ELTE professzora, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, a Zselic Nemzetközi Követe, a Zselici Rend 

tagja „Zselici csillagok jövőüzenete” című videóját. Gál Laura énekművész, egyetemi mesteroktató és a 

Zselici Rend tagja „Vár egy új világ” című L. Bernstein dallal fokozta az emléknap ünnepélyességét. A 

család részéről Kovács Géza veje, Lux László személyes hangvételben emlékezett Kovács Gézára.  

Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták a Zselicikum Turisztikai Központjának emléktábláját és 

emlékfát ültettek a jövőnek a következő üzenettel. „Maradjon a bányai PANORÁMA földi és égi panoráma, 

kilátás a tájra, az égre, rálátás a múltra, a jelenre és a jövőre Dr. Kovács Géza professzor n-dimenziós 

szemléletében!” 

A hangulatos megemlékezést a remek időjárás és a gyönyörű panoráma, valamint a helyi ízek kóstolója 

és borbemutató tette még különlegesebbé. 

Így emlékeztünk Bányán Kovács Géza professzorra, a magyar jövőkutatás 10 évvel ezelőtt elhunyt 

ikonikus alakjára. 

 

Nováky Erzsébet – Korompai Attila 

 

Mellékletek 


