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Jövőkép – környezetbarát fórum 

Sopron, 2012. május 24. 

Pannónia Szálló 

 

Program 

  8:30 Köszöntő dr. Simon István SMJV alpolgármester,  

      Kosztka László STKH ügyvezető igazgató  

  8:45 Megújuló energiák Mészáros Milán asztrofizikus 

  9:20 Városi kertészkedés McMenemy Márk műsorvezető 

  9:55 Stressz a növényeknél dr. Kocsy Gábor biológus 

10:25 Kávészünet 

10:45 Klímamodellezés Reisz András meteorológus 

11:20 Szemléletformálás Éder Andrea szakközgazdász 

11:55 Kreatív újrahasznosítás Fejér Gyopárka designer 

12:30 Ökodesign Zalavári József szobrász, formatervező 

13:05 A webkorszak új ABC-je Sas István reklámpszichológus 

 

 

Mészáros Milán: A megújuló energiák kitermelésének klímaváltozást előidéző hatásai 

Asztrofizikus, az Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat elnöke. A Reális Zöldek Klubjának 
alapító tagja, a tudományos rovat szerkesztője. Számos tudományos dolgozat és könyv 
szerzője vagy együttműködője. Tagja külföldi akadémiáknak, tudományos szervezeteknek. 
Számos nemzetközi kitüntetéssel rendelkezik. 1995-ben beválasztották a Who is Who in the 
World 14. Marquis-féle (USA) kiadásába, és 1996-ban pedig a Who's Who in Science and 
Engineering 4. Marquis-féle kiadásába, s évről-évre szerepel ezekben. 2008-ban pedig 
beválasztották a Who is Who in America 2009 (63.) kiadásába, azóta is szerepel abban. 

McMenemy Márk: Városi kertészkedés 

Szakmai pályafutását a TV2 képernyőjén kezdte a Cinematrix című mozis műsorajánlóval. 
Saját ötlete alapján létrehozta a Zöldfül című rendhagyó kertész-műsort, melynek szerkesztő-
műsorvezetőjeként tevékenykedett a Deko Tv-ben. A sikereken felbuzdulva még több műsor 
következett: kert, lakberendezés, építészet témában. Láthattuk később a TV Paprika, majd a 
Minimax képernyőjén is, a népszerű Osztály vigyázz! gyermek-vetélkedő házigazdájaként. Fő 
csapásvonala jelenleg a Spektrum Home-on futó Green Team kertész-műsor, melynek co-
producere, főszerkesztője és műsorvezetője is egy személyben. 



Dr. Kocsy Gábor: A stressz túlélésének művészete a növényeknél 

   Biológus, az MTA ATK Mezőgazdasági Kutatóintézetében dolgozik Martonvásáron, a   
   Molekuláris Stresszgenetikai Csoport vezetője. A különböző abiotikus stresszhatások      
   (szélsőséges hőmérséklet, szárazság) következtében fellépő alkalmazkodási, korai virágzás 
   és elhalási folyamatokat tanulmányozza élettani, biokémiai és molekuláris biológiai  
   módszerekkel gabonafélékben. A vizsgálatok célja a stresszválaszban fontos szerepet játszó  
   gének és anyagcseretermékek azonosítása, és ezek felhasználása a stressztűrés mértékének 
   jelzésére. 

Reisz András: Klímamodellezés 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. Fő hivatása a meteorológia, azon 
belül az időjárás napi szintű előrejelzése és tolmácsolása, a szinoptikus- és 
médiameteorológia. Jelenleg PhD kutatásban vesz részt. Tagja a Climate Broadcasters 
Network of Europe hálózatának, amely évente rendez konferenciát többnyire 
médiameteorológusokat tömörítve azzal a céllal, hogy a klímaváltozás minden 
aspektusáról közérthető tájékoztatást adhassanak a nagyközönségnek. 

Éder Andrea: Humor a szemléletformálásban 

Marketingkommunikációs szakközgazdász, az STKH marketingvezetője. A Sopronban 
megvalósuló környezetvédelmi aktivitás elindítója, fő szervezője. Munkája során épít a helyi 
közösség összefogására, a továbbvihető értelmes gyakorlatra.  Sikeres szemléletformáló 
rendezvények, mint a Natura, a Zöld Mindentudás Egyeteme vagy a Jövőkép fórum jelzik 
elkötelezettségét a felelős környezetvédelem iránt. A programokon mindig megjelenik a 
hulladékgazdálkodás miértjeinek érthető, követhető, szerethető oldala is. 

Fejér Gyopárka: A környezettudatos tervezésről 

Ökodesigner, tervező, mozgás- és táncterapeuta, okleveles csecsemő gondozó. Élete a 
tánc és a mozgás, valamint a zsonglőrködés körül forog, szervező és rendező beosztásban 
is feltűnik. Számos nagy színpadi, filmes, reklám produkció díszlettervezéséért felelt már. Az 
utóbbi években a környezetvédelem és kreatív újrahasznosítás nagy elkötelezettjévé vált, 
több társával létrehozta a Plastenkát, amely projekttel számos külföldi ökodesign kiállításon 
és vásáron szerepeltek sikerrel. Repertoárjukban újrahasznosított alapanyagokból készült 
táskák, laptoptartók, pénztárcák, jegyzetfüzetek, virágok találhatók, melyek egyre  
népszerűbbek és ma már több ponton megvásárolhatók. 

Zalavári József: Ökodesign 

Formatervező, szobrászművész. A Budapesti Műszaki Egyetem docense, Dla fokozatú 
mestertanára, valamint cégeknek végez formatervi munkákat több mint 25 éve. 2008-ban 
jelent meg könyve A forma tervezése címmel, designökológia témában. Legismertebb 
formatervezői munkái: Ikarus távolsági autóbusz és a cég emblémája, az új kotyogós 
kávéfőző, a főváros számára tervezett utcabútorok, illetve a Pannónia motor. 
 
 

Sas István: Adni! Bevonni! Célozni! A webkorszak új ABC-je 

A Kommunikációs Akadémia mestertanára. Reklám polihisztornak, a reklámszakma 
doyenjének tartják. A Kommunikációs Akadémia mellett számos főiskola tanára, ahol 
filmrendezést, kreatív tervezést, reklámpszichológiát, médiaismereteket, 
kommunikációelméletet tanít. Több könyvet írt, a Reklám a jóért, a Reklám és 
pszichológia, Az ötletes reklám egyaránt bestseller lett. Legújabb könyve a Reklám és 
pszichológia a webkorszakban. Nem csak a Magyar Reklámért kitüntetéssel 
büszkélkedhet, reklámfilmjeiért Cannes-ban hét Bronz és egy Ezüst Oroszlán díjat kapott. 

 
 

STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.  


