
Amikor e sorokat írom, „még nyílnak a völgyben a kerti virágok”, és napközben él-
vezhetjük a kora őszi napsugárzás kellemes melegét. Az előrejelzések szerint ugyan-
akkor napokon belül nagyot fordul időjárásunk, jönnek a borongós, esős napok és je-
lentősen csökkenni fog a levegő hőmérséklete is. Mire mostani lapszámunk az olva-
só kezébe kerül, valószínűleg már a tél első megnyilvánulásaival is találkozott. 

Az utóbbi időben mind gyakrabban szembesülünk az időjárás szélsőséges alaku-
lásának megannyi, esetenként egyre nagyobb „amplitúdójú” jelével. E témakörhöz
kapcsolódó hír: idén szeptember 23-án New Yorkban rendezték meg az ENSZ tizen-
harmadik klímakonferenciáját. Ezen minden részt vevő ország felvázolta, hogy ép-

pen mit tesz, valamint a közeljövőben mit kíván tenni a 2015-ös párizsi klímaegyezményben vállalt fel-
adatainak betartásáért, többek között a szélsőséges időjárási jelenségek kiváltó okainak csökkentéséért.
Amint várható volt, a világot ugyan nem váltották meg a klímacsúcson részt vevő politikusok, de érde-
mi elhatározásokat azért bejelentettek. A leglényegesebb történés kétségkívül az volt, hogy több ország
növelte pénzügyi hozzájárulását az úgynevezett Zöld Éghajlati Alaphoz. Magyarország is ide tartozik, mi
napelemeket és elektromos buszokat ígértünk a klímavédelem érdekében. A klímacsúcson 66 ország fo-
gadta meg, hogy szigorúbban veszi a 2050-es határidőre meghatározott klímasemlegességet és 59 ország
mindenképpen szigorít a klímacéljain már 2020-ra is. Ugyanerre a határidőre India, Kína és az Euró-
pai Unió is új, hatékonyabb terveket dolgoz ki a témában. Tizennégy magas emissziót produkáló, a kibo-
csátások 26%-áért felelős ország, köztük az USA, azonban nem kívánja módosítani eddigi célkitűzéseit.
Nem sikerült például elérni, hogy 2020 után már ne épüljön több szénerőmű, pedig ez nagyon fontos len-
ne a 2050-re betervezett karbonsemleges célok eléréséhez. A kép tehát felemás. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy Földünk jövőjét nem bízhatjuk kizárólag politikusokra, a nagy cégek
vezetőire, vagy éppen az ENSZ-re; mindannyiunknak megvan a maga felelőssége ez ügyben. Mindenki
hozzájárulhat a változáshoz, anélkül, hogy a másikra várna. Jó hír, hogy egyre többen felismerjük, felis-
merik ennek jelentőségét: mindaz, amit ma a világban a környezettudatosság növekedése, a fiatal ge-
nerációk ez irányú, nagyon tudatos és határozott fellépése kapcsán tapasztalunk, mindenképpen biztató,
pozitív fejleménynek tekinthető. 

Ahhoz, hogy változást kezdeményezzünk környezetünkben, elengedhetetlen tágabb és szűkebb világunk
minél alaposabb megismerése és megértése. Az MKL egyik fő célkitűzése éppen e megismerés támogatása.
Mostani lapszámunkat is ennek jegyében állítottuk össze. Az olvasó találkozhat analitikai és szerves ké-
miai tárgyú közleményekkel, általánosabb kémiai vonatkozású cikkekkel, az ezerjófüvek rejtélyeivel, be-
pillanthat a mindig sok érdekességet felvonultató Vegyészleletekbe, és interjút közlünk az SZTE Gábor
Dénes-díjjal kitüntetett professzorával is. 

Kérem, forgassák érdeklődéssel mostani lapszámunkat. Remélem, sikerül néhány kellemesen és hasz-
nosan eltöltött percet szereznünk Önöknek.
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