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Rácz László vegyészmérnök, mérnök-közgazdász. Pályafutását a Dunai
Finomítóban kezdte, ahol vezetői pozíciót is betöltött csakúgy, mint az
Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztben és a Mol különböző üzletágaiban;
Mol-beli pályafutása utolsó évtizedében tanácsadói feladatokat látott el,
és több nemzetközi szervezetben képviselte a céget. A Nemzeti Energia-
stratégia (2008–2030) tanulmányainak (közlekedési célú üzemanyagok
és környezeti kihívások témában) társszerzője, a Műegyetem oktatója. A
2000-es évek elején szőlész-borász mérnöki diplomát is szerzett.

* * *
2000 eleje és 2008 májusa között voltam az MKL felelős szerkesztője – visz-
szaemlékezésem szerint izgalmas időszakban. 2000-től, az IB döntésé-
vel, az Egyesület tagjai az MKL-t térítésmentesen kapták, és a lap elekt-
ronikus szerkesztésre állt át. Szétvált a szerkesztőbizottsági elnöki és a
felelős szerkesztői pozíció, az előbbit azóta is Szépvölgyi János tölti be.
Az akkori szerkesztőségben Süli Erika titkárként, néhai Gál Miklós pe-
dig olvasószerkesztőként végzett odaadó munkát.

Néhány honfitársunkat Nobel-díjra jelölték, ketten külföldön lettek ké-
mikus egyesületek vezetői (munkásságukról közleményekben emlékez-
tünk meg). A 2019 júniusában, 77 évesen elhunyt Fráter György profesz-
szor a Svájci Kémikusok Egyesületének elnöke volt 2004 és 2010 között.
Tisztelettel őrizzük emlékét.

2020 márciusában töltötte be 90. életévét Pavláth Attila kutatópro-
fesszor, aki az Amerikai Kémiai Társaság (ACS) elnöke volt 2001-ben. AZ
MTA külső tagja 2004-től, az MKE örökös tagja, 2009. évi Fabinyi Ru-
dolf-érmese, az Amerikai Kémiai Társaság magyar tagozatának tiszte-
letbeli örökös elnöke. Bő fél évszázados ACS-munkásságát – amelynek
egyik eleme a kémia népszerűsítése, például a majdnem negyven nyelv-
re lefordított A kémia mérföldkövei című poszterkiállítás révén – az ACS
2019-ben az általában kétévente adományozott Charles Lathrop Parsons-
éremmel ismerte el. Jó egészséget, sok örömet kívánva tesszük ismét
közzé az ACS-elnökké választása alkalmából készült korábbi interjút.

R. L.

A változások évtizede

A Periódusos Rendszer Nemzetközi Évében Pavláth Attila kezdeményezésére a Szegedi Tudományegyetemen jött létre
újabb, szintén több nyelvre lefordított poszterkiállítás. 
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