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6. előadás – Kiss Márton, Változó időjárás 

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat hatodik előadására 2012. 
február 14-én került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

Az előadást Kiss Márton meteorológus, a Soproni Meteorológiai Állomás vezetője 
tartotta, Változó időjárás címmel.  

Fiatalok hada várta izgatottan a tavaszi félév első előadását, Kiss Márton pedig 
mosolygós fellépésével, színes és vidám előadásmódjával teljes mértékben lekötötte 
a hallgatóság figyelmét. 

Az időjárás jelenlegi helyzetére nagy hangsúlyt fektetve mindenki epekedve várta 
előadónk előrejelzéseit, „jóslatait”. 2012 februárjában rendkívüli hideg napokkal 
számolhattunk. Ennél csak 1929-ben volt hidegebb, Sopronban idén -9,5 fokot 
mértek február első felében a hőmérők. Mindemellett igen napsütésesnek számított 
az ezt megelőző hónap, január, és átlagosan a 2011-es év is. 

A legcsapadékosabb év a mérések kezdete óta a 2010-es volt, mindemellett a 
legszárazabb időszak a 2011-es évben köszöntött be. Elgondolkodtató, hogy ezek a 
változások mennyire megviselik környezetünket és mi magunkat is, hiszen míg 
ruháinkat gyorsan tudjuk cserélgetni, környezetünk a lassú változásokhoz szokott. 

Kiss Márton megismertette velünk azon alapvető fogalmakat, mint idő, időjárás, 
éghajlat és segítségével betekinthettünk a múlt és jelenkor folyamataiba, 
lehetőségeibe, melyek alkalmazásával tudásunkat és ismereteinket pontosíthatjuk, 
látókörünket szélesíthetjük az időjárás vizsgálatával, változásának megismerésével 
kapcsolatosan. 

Az elmúlt évtizedekben jelentős változásokat figyelhettünk meg, mind a hőmérséklet, 
mind a csapadék tekintetében. Előadónk szemléletes grafikonok segítségével 
mutatta be ezen tendenciákat, mely látványosan hatott a diákokra, figyelmüket 
folyamatosan fenntartva a témára. 

S hogy mit hoz a jövő? A klímamodellek egyike szerint olvadó gleccsereket, olvadó 
jégtáblákat, emelkedő tengerszintet, erdőtüzeket Dél-Európában, Oroszországban, 
melyek nem csak a jegesmedvéket fenyegetik… De hogy mi várható hazánkban? 
Kiss Márton ennek előrejelzésében is a segítségünkre volt: „olyan lesz majd az idő, 
mint Rómában.” Keleten és délen erőteljes hőmérsékletnövekedés várható, 
északnyugaton mérsékelt lesz az emelkedés. A hőhullámok erősödnek, és a zord 



napok száma csökken vagy el is tűnik! Nyaraink szárazabbak lesznek, kissé 
csapadékosabb ősszel számolhatunk, illetve korábban beköszönt majd a tél. 

S végül, de nem utolsó sorban, mit érdemes tennünk… Előadónk többször is 
nyomatékosította és felhívta a figyelmet arra, hogy személyes szinten mi az, amit 
tudunk tenni jövőnk helyzetének javítása érdekében bolygónkért, magunkért és 
környezetünkért. Az éghajlatunk melegedése érzékelhető, bizonyított folyamat. 
Amennyiben valóban emberi hatások okozzák, ezeket csökkenteni kell! 
Alkalmazkodnunk kell az új klímához az élet minden területén: legyünk takarékos 
energiahasználók, válasszuk közlekedési eszköznek a biciklit, a tömegközlekedést, de 
gyalogosan is eljutunk városunkban szinte bárhová, válasszunk helyi, magyar 
termékeket. 

Lehet, hogy mindez kicsit körülményesnek tűnik, de takarékos és egészséges, hosszú 
távon sokat jelent környezetünk és magunk érdekében egyaránt. 

 
 

 


