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Köszöntő
Egy lap indításakor köszönteni illik az Olvasót,
s hogy ez a köszöntés gyakorlatias is legyen,
érdemes a szándékokat előre bocsátani.
Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntjük!
E lap indításának legfőbb indítéka abbéli
meggyőződésünk, hogy az ipari ökológia
tudománya terminológiájának, eszközeinek,
szemléletének, az ipari ökorendszerek
kialakításának és gyakorlatának bemutatása
képes gondolatokat ihletni. Ezek kielégítő
megoldást kínálnak majd a világ jelen
nagy kihívásai közül néhányra, melyeket
a fenntarthatóság esernyője alatt szoktunk
összefoglalni.
Tudjuk, léteznek szakfolyóiratok és magazinok,
amelyek küldetése hasonló. Ezeken rajta
tartjuk szemünket, és tájékoztatást adunk a
külföldi eseményekről, eredményekről. Sőt,
megidézzük az ipar ökológia klasszikusait is. Mi
itt azonban elsősorban a magyarországi kutatási
eredményekre, alkalmazásokra összpontosítunk,
a magyar nyelven olvasók közösségének
kívánunk üzenni. Egyúttal fontosnak tekintjük
a hazai eredmények bemutatása mellett a
magyar szaknyelv ápolását is.
… scripta manent - ez az ismert régi latin
közmondás második fele. Manapság ezt lehet
egy új folyóirat indítása további indokának is
tekinteni. Úgy gondoljuk, hogy amit egyszer
papírra nyomtattak, az változatlanul és tovább
marad meg, mint az illékony-képlékeny
– egyébként dinamikusnak nevezett –
weboldalakon megjelenő művek.
Reményeink szerint a Magyar Ipari Ökológiai
Társaság is megszilárdul és ismertebbé válik
folyóiratunk által, és növekszik az ipariökológia-hitűek tábora … mert a megoldásként
kínált működési modell helyessége Földünkön
évmilliárdok folyamán már bebizonyosodott.
Budapest, 2012
Dr. Bezegh András, elnök
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