
 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat első előadására 2011. 
október 11-én került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

A körülbelül ötven perces előadást Horváth Ferenc újságíró, a Helyi Téma 
főszerkesztője tartotta meg, Érteni a zöld híreket címmel.  

Nagy örömünkre a vártnál is több érdeklődő töltötte meg a termet, s a lelkes diákok 
zsibongásának elcsendesedése után Éder Andrea marketingvezető megnyitotta a 
Zöld Mindentudás Egyeteme újabb, érdekesebbnél-érdekesebb témákkal foglalkozó 
évét. Ezt követte Kosztka László igazgató úr rövid beszéde, majd a tavalyi, őszi és 
tavaszi szemeszteren legtöbbet résztvevő diák megjutalmazása. Kovács Enikő, a 
Kozmutza Flóra EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulója örömmel és 
büszkén vette át a neki járó oklevelet és könyvutalványt. 

Horváth Ferenc egy, a mai világban nagyon fontos és megdöbbentő ténnyel kezdte 
beszédét, miszerint a papír tapintását és illatát, a kézbe vehető lapok olvasásának 
élményét teljes mértékben átvette az internet és a televízió. Mi sem volt egyszerűbb 
a tényeket alátámasztani, kérte, tegyék fel a kezüket, akik olvasnak újságot. A 
magasba lendült ujjak száma elenyésző volt. 

A hallgatók részletesen megismerkedhettek az újságírás világával, a hírszerkesztés 
alapjaival, a hír fogalmával. Azokkal a kérdésekkel, melyekre egy megfelelően 
felépített hírnek válaszolnia kell. Érdekes és szemléletes idézeteken keresztül mutatta 
be, kinek mit jelent egy történetet és az abból megszülető sorokat hírnek nevezni. 
Előadónk bevonta a diákokat gondolatmenete kibontakoztatásába, ezzel is 
fenntartva és aktívabbá téve a figyelmet. Megismertette a zöld hírek témaköréhez 
kapcsolódó alapvető fogalmakat, mint környezet, környezetvédelem, zöld filozófia, 
mindezt az újságíró –, és szerkesztő szemszögéből, aki rátalál, vagy megkeres egy 
problémát, megvizsgálja, majd valamilyen cél érdekében a nyilvánosság elé tárja. A 
cél pedig a fenntartható fejlődés, mely pozitív érdekeket szolgál, s melynek 
alapköveit mi magunk rakjuk le gondolatainkban és tetteinkben, akár a 
hétköznapok legkisebb megmozdulásaiban. A szemléletváltozás bennünk és velünk 
kezdődik, hiszen csak így adhatjuk tovább hitelesen és igazan mindazt a jót, amit mi 
is így szereztünk. 
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Horváth Ferenc útmutatást adott a hallgatóságnak, főként a fiatal generációnak, az 
értékeink megőrzéséhez szükséges hozzáállás elsajátításához, az élhető jövő 
megteremtéséhez nélkülözhetetlen feltételek kialakításához. 

  


