
Minden kémia, ami a világban körülvesz minket. Az elsőre talán túlzónak tűnő
megállapítás mégis bizonyítást nyer, ha arra gondolunk, hogy a kémia segítsége
nélkül lehetetlen lett volna feltárni a testek szerkezetét, felépítését, és nélküle arra
sem kaptunk volna választ, hogy az emberiség miképpen ismerte meg egyre pon-
tosabban az elemek és vegyületeik tulajdonságait az ókori természetfilozófusok-
tól kezdve a mai csúcstechnológiával rendelkező kutatókig.

Az elmúlt időszakban ez a szakterület egyre nagyobb fontosságra tett szert,
újabb és újabb tudományágak fejlődtek ki belőle, miközben nélkülözhetetlen sze-
repe vitathatatlan az új anyagok és technológiák kifejlesztésében, a gyógyszer-
gyártásban vagy akár a biotechnológia területén.

Úgy gondolom, az innovációs eredmények legfőbb motorja a jól képzett szakemberek teljesítménye,
mely eredendően a magyar kutatási, fejlesztési potenciál és nagymértékben a kémia oktatásának szín-
vonalán múlik. Ezért is nagyon fontos, hogy tegyünk a kémia mint tudományág elismeréséért és sikerei-
ért, hiszen csak így biztosíthatjuk a fenntartható fejlődést a következő generációk számára.

Nagy öröm, hogy olyan hazai cégnél dolgozhatom, ahol mindezt felismerve, az erkölcsi támogatáson,
valamint az igen széles körű szakmai együttműködéseken túl anyagilag is tesznek lépéseket ezen cél el-
érése érdekében. Kifejezetten a kémia iránt kevésbé érdeklődők körében talán kevesen tudják, hogy lé-
tezik egy igen nívós díj, mely évről évre azokat az általános és középiskolai tanárokat hivatott elismerni,
akik évtizedeken át tartó áldozatos munkájukkal nagymértékben járulnak hozzá a magas színvonalú
szakképzéshez, kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére, valamint a tehetsé-
ges diákok felkarolására. Ezért is tartom hiánypótló kezdeményezésnek a Magyar Kémiaoktatásért díjat,
melyet minden évben ősszel a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítél
oda és ad át az aktuális díjazottaknak. 

Annyi személyes vallomást talán megengednek nekem, hogy a díjátadó ünnepség alatt mindig emelke-
dett lélekállapotban vagyok. Ez az érzés minden évben átjár, nagy öröm számomra, hogy szervezőként év-
ről évre átélhetem. Mindig nagyon meghatódom, olyan pillanatokat élek itt meg, melyekből hetekig táp-
lálkozom. Nagy élmény részese lenni annak, ahogy a tanári életművek a szemünk előtt kibontakoznak,
ahogy tanítványaik elismerően beszélnek róluk a díjátadón. Öröm látni és átélni, hogy egy olyan nagy
gyógyszercég, mint a Richter, gondol arra, hogy hazánkban bizony számos kiváló pedagógus tanít, nagy
ívű szakmai életúttal, akiknek munkáját igenis elismerni és díjazni kell. Ez a fajta megbecsülés vélemé-
nyem szerint nagyon fontos dolog. Az ember sokszor úgy érzi, hogy leél egy életet, és közben nagyon kevés
dicséretet, visszaigazolást kap. Ez az ünnepélyes díjátadó ezért is értékes, mert itt a tanároknak igazi el-
ismerésben, megbecsülésben lehet részük, és ez számomra mindig nagyon felemelő és megható élmény.

Ezekkel a gondolatokkal várom az idei, októberben esedékes díjátadót, és csak reménykedem benne,
hogy a most nyáron született kisfiam is elmondhatja majd pár évtized múlva, hogy kiváló tanárai voltak
az iskolában, akik olyan tudást és szakmai szemléletet adtak a kezébe, melyek kifogyhatatlan muníció-
ként szolgáltak a sikeres karrierhez vezető úton.
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Címlapunkon:
Fémorganikus váz-
szerkezet (MOF) 
alkalmazása. 
A neutronszórási kép
megmutatja, 
hol kötődnek 
a hidrogénmolekulák 
(vörös/zöld körök) 
a hidrogéntárolásra
készített MOF-hoz. 
A MOF golyó-pálcika
modelljét rárajzolták
a szórási képre 
(Wikipédia, 
T. Yildirim/NIST)
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