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Közmeghallgatás 2018
Nem sokan jöttek el a 

tavaly év végi közmeg-
hallgatásra, ráadásul a 
képviselők közül is hár-
man lebetegedtek, így 
családias, ugyanakkor 
jó hangulatú légkörben 
zajlott az esemény a fa-
luházban. 

Ahogy azt már meg-
szokhattuk, legelőször a 
rendőrség beszámolóját 
hallgathatták meg a je-
lenlévők. A Balatonfüre-
di Rendőrkapitányságtól 
Kovács Kriszta cí�mzetes 
rendőr őrnagy számolt be 
Lovas közbiztonságáról. 
-Lovas település közbizton-
sági helyzete 2018. évben 
jónak mondható. Összesen 
6 esetben indult nyomozás 
bűncselekmény elkövetése 
miatt, melyek megoszlá-
sa a következő volt: 2 ma-
gánlaksértés, 1 személyes 
adattal visszaélés, 1 ron-
gálás, 2 lopás (nyaralóba 
ajtófeszítés módszerével, 
valamint lopás körbeke-
rített telekről). Ez az adat 
2017. évben a következő 
volt: összesen 4 esetben in-
dult nyomozás, az alábbiak 
szerint: 1 csalás, 1 zakla-
tás, 1 lopás, 1 foglalkozás 
körében elkövetett veszé-
lyeztetés. A közlekedési 
bűncselekmények száma 
2017-ben és 2018-ban is 2 
volt. A közlekedésbiztonsá-
gi helyzet is jónak mond-
ható. 2017. évben: 2 ittas 
járművezetés volt. 2018. 

évben: 1 közúti közlekedési 
baleset gondatlan okozása 
és 1 ittas járművezetés volt.  
A Rendőrség köszöni a he-
lyi polgárőr szervezet veze-
tőjének Szűcs József úrnak 
a munkáját. Nagyon sokat 
segítettek nemcsak a helyi, 
hanem az illetékességi te-
rületen lezajlott nagyobb 
rendezvények lebonyolítá-
sában is.

A rendőrségi beszámo-
ló után Ferenczy Gáborné 
polgármester tekintett 
vissza a 2018-as eszten-
dőre, mely sikeres volt. 
Büszkén emlí�tette, hogy 
Lovas, a Balaton-felvidék 
egyik ékszerdoboza, attól 
függetlenül, hogy nincsen 
tópartjuk, strandjuk, még-
is sokan felkeresik a ren-
dezett, nyugalmat árasztó 
községet Az elmúlt évek 
során több nagy fejlesztés 
is megvalósult, ráadásul a 
rendezvények is sokrétű-
ek voltak, melyek tovább 
öregbí�tették a település 
hí�rnevét. -A beruházása-
ink komfortosabbá, szebbé 
tették Lovast. Sikerült a 

Kövestetői utakat mart-
aszfalttal leburkolni, mely-
re már nagy igény volt az 
ott élők körében.  Több 
helyen is napelemes lám-
pákat helyeztünk ki, ezt 
tovább kívánjuk folytatni, 
mert ez a jövő útja. A Sa-
vanyúkút évek óta nagy 
szívfájdalma az állandó 
lakosoknak és nyaralótu-
lajdonosoknak. Mint is-
meretes, ez évekkel ezelőtt 
elfertőződött, tönkrement, 
részben sikerült most hely-
reállítanunk. A vizsgála-
tok azonban tovább foly-
tatódnak, eddig több mint 
1 millió forintba került a 
településnek. Célunk, hogy 
ismételten iható legyen 
a Savanyúkút vize Pályá-
zati pénzből a játszótér-
re sikerült árnyékolókat 
kihelyezni, hogy ezzel is 
gyermekbarátabbá tegyük 
azt, illetve a Malomvölgy 
utcában egy kis parkhelyet 
alakítottunk ki. Itt köszö-
netemet szeretném fejezni 
ki Polgárdy Imrének, a Me-
gyei Közgyűlés elnökének, 
aki végig támogatta és se-

gítette a pályázatot, illet-
ve Fabacsovics Zoltánnak, 
a megyei főépítésznek, aki 
szakmai munkájával hoz-
zájárult a beruházáshoz, 
mely Lovas tekintetében 
igen nagy jelentőségű, hi-
szen az önkormányzat, 
szerény, de racionálisan 
gazdálkodó költségvetés-
sel bír. 

A település első embere 
örömmel újságolta még, 
hogy a nagy esőzések mi-
att a Benke úton kialakult 
kaotikus állapotot önerő-
ből sikerült elhárí�tani. 
Ugyanakkor a Kishegyi 
útra vis maior pályázatot 
adtak be, bí�znak annak 
sikerességében, mert az 
ott élőknek mindennapos 
problémát jelent a köz-
lekedés. É� vek óta húzó-
dó problémának tettek a 
végére pontot azzal, hogy 
a falunapok előtt a lovas 
akadálypályán felújí�tot-
ták a tribünt, í�gy a bí�rák a 
különféle lovasversenye-
ken méltó körülmények 
között tudnak dolgozni. 
Hamarosan a Balaton 
Fejlesztési Tanácshoz be-
nyújtanak egy pályázatot, 
amelynek pozití�v elbí�rá-
lása esetén, a régi teme-
tőt kőkerí�téssel tudják 
szebbé tenni. A polgár-
mester beszámolója után 
néhány lakossági kérdés 
merült fel az utcák álla-
potáról, a sebességtúllé-
pésről a faluban. 

Szendi Péter
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Húsz évig volt a lovasi polgárőrség vezetője 
Szűcs József

Húsz évig irányítot-
ta a helyi polgárőrséget 
Szűcs József, de tavaly 
decemberben az elnök-
ségi ülésen lemondott.  A 
váltás saját döntése volt, 
korára és elfoglaltságá-
ra való tekintettel. Az új 
vezetésnek sikereket, és 
megújulni tudást kíván a 
továbbiakban.

– 1997-ben költöztünk 
Veszprémből Lovasra. Ek-
kor több polgárőrség is 
alakult a környéken, és 
úgy gondoltam, hogy én is 
szeretnék tenni valamit a 
településért, ezért megala-
kítottuk a helyi civil szerve-
zetet. Épp a napokban ke-
rült a kezembe, hogy 1998 
őszén kaptam egy köszö-
nőlevelet az akkori almádi 
rendőrkapitánytól, hogy 
megalakult Lovason a pol-
gárőrség. Hivatalosan be-
jegyezve azonban 2004 áp-

rilisától vagyunk – kezdi a 
beszélgetést Szűcs József, 
miközben egy korábbi 
Napló cikket mutat, mely 
az alakulásokról í�ródott. 

Szí�vesen tekint visz-
sza az elmúlt húsz évre, 
ugyanakkor nagyon nehéz 
volt megszervezni, hogy 
az emberek szabadidejü-
ket feláldozva, tegyenek a 
községért, a köz ügyeiért. 
A szervezet munkájára 
mindig számí�thatott az 
önkormányzat a különféle 
eseményeken. Ilyen volt 
például a falunapok, a Lo-
vasi esték, illetve a nemzeti 
ünnepeken való részvétel. 
József büszke arra, hogy év-
ről-évre csökken a bűnese-
tek száma a településen, és 
ez nyilvánvaló betudható 
annak, hogy aktí�van műkö-
dik a polgárőrség. Mindig 
is jó kapcsolatot tartottak 
a rendőrséggel, kezdetben 

az almádi körzethez tartoz-
tak, most pedig a füredihez. 

Az elmúlt évek során 
több fejlesztést is maguk 
mögött tudhatnak. Vá-
sároltak kerékpárokat, 
egyenruhákat, olyat is, 
melyet télen is tudnak 
használni. Drónt is vettek, 
üzemeltetésével kapcso-

latban jelenleg is gyűjtik a 
tapasztalatokat a célszerű 
használatához. – Sok té-
nyező közrejátszott abban, 
hogy én decemberben le-
mondtam. Úgy érzem, hogy 
most jött el az idő, hogy a fi-
ataloknak átadjam a stafé-
tabotot. Természetesen, ha 
kívánják, hasznos tanácsa-
immal továbbra is ellátom 
a szervezetet, de már nem 
igazán szeretnék a polgár-
őrség életében közremű-
ködni – fejezte be a be-
szélgetést Szűcs József, aki 
elmondta, hogy megnőtt 
az elmúlt évben a támoga-
tási összeg. A növekedés-
be belejátszott az is, hogy 
többen támogatni szeret-
nék az önkormányzatot a 
település bekamerázása 
érdekében, ez mások ta-
pasztalata alapján növeli a 
közbiztonságot.

Szendi Péter

Vannak olyan adakozó kedvű 
embertársink, akik önzetle-
nül másoknak akarnak örö-
möt szerezni. Karácsony előtt 
felkeresett Tóth Péter lovasi 
autószervíz tulajdonos, hogy 
felajánl egy új, nagy értékű 
mobiltelefon készüléket, egy 
lovasi fiatalnak, aki igazán méltó az ajándékra. Ezt 
örömmel adtuk tovább Volford-Hull Zita alpolgármes-
ter asszonnyal egy ilyen személynek. A felajánló példa 
értéket képvisel és köszönet illeti.

Ferenczy Gáborné
polgármester
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A Balaton Riviéra arcai: 
Legnagyobb kincsünk

Különleges látnivalóival a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park a mi legnagyobb kin-
csünk. Izgalmasan sokszínű 
Lovas, Alsóörs, Felsőörs, Pa-
loznak és Csopak környéke, 
ebből következően sokféle 
élőhely alakult itt ki számos 
védett, ritka növénnyel és 
állattal. Ez a geológiai sokfé-
leség a turisztikai kínálatunk 
alapja, ettől vagyunk különle-
gesek. 

A sziklák, barlangok, for-
rások, patakok, erdők-mezők 
bejárására különösen alkal-
masak a nyaralási szezonon 
kí�vüli, őszi, tavaszi, sőt a téli 
időszakok. Ajánlott szakveze-
téssel megismerni a táj értéke-
it. A csopaki székhelyű Nem-
zeti Park idén is több mint 110 
programot tervez, ennek jelen-
tős része vezetett túra.

–Jól megfér a turizmus a Nem-
zeti Parkkal – erősí�ti meg Pus-
kás Zoltán, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park igazgatója kér-
désünkre. – É�vről-évre többen 
keresik fel a látogatóhelyeinket, 
azonban optimálisan kezelhető 
méretben. Tavaly 450 ezer láto-
gatót regisztráltunk, ami egyér-
telmű siker és a programjaink, 
erdei iskoláink népszerűségét 
jelzi. 

Jelenleg ezzel párhuzamosan 
rekord számú, 18 nyertes uni-
ós pályázat megvalósí�tásán is 

dolgozik a Nemzeti Park mun-
kaközössége. Ö� sszességében 5 
milliárd forint értékű beruhá-
zásról van szó, amelynek zajla-
nak a közbeszerzési pályázatai, 
illetve van, ahol már az épí�tke-
zés is elkezdődött – tudtuk meg 
Puskás Zoltántól.

– Legnagyobb beruházásunk 
a Kis-Balatonnál zajlik jelenleg: 
korszerű látogatóközpontot ala-
kítunk ki, ami hiánypótlónak ne-
vezhető, hiszen sok érdeklődőt 
vonz a Fekete István népszerű 
ifjúsági regényéből, a Tüske-
várból is ismert ottani élővilág, 
továbbá a Diás-sziget. Túl va-
gyunk a régészeti feltárásokon, 
az első kapavágás megtörtént, 
már betonozzák az alapot. Kör-
nyezetbe simuló, zöldtetős, át-
járható, mindkét oldalról üveg-
gel nyitott látogató központot 
építünk mozi teremmel, minden 
korosztály számára játszótérrel. 
Egyben logisztikai bázis lesz ez 
az épület a legkülönfélébb tú-
rákhoz például a Diás-szigetre, 
vagy kenutúrához – részletezi 
az igazgató. – A nyertes pályá-
zati helyszínek közül hozzánk 
legközelebb a balatonfüredi 
Lóczy-barlang látogatóközpont 
áll, amely szintén a kor köve-
telményeinek megfelelően lesz 
kialakí�tva a környék geológiai 
bemutatására. Megújulnak to-
vábbá a Tihanyi Levendula Ház 
programjai, illetve külső kör-
nyezete. Fűszernövénykertet, 

udvart alakí�tunk ki körülötte 
játszótéri elemekkel, fotósar-
kokkal. Aki a Balaton Riviérán 
nyaral, nagy valószí�nűséggel fel 
fogja keresni a Tihanyi-félszige-
tet is, s ha már kijön a Levendu-
la Házhoz, megnézi az ürgéket 
is a Belső-tónál, – a gyerekek-
nek óriási élmény, – továbbá 
parkunk jelképes állatát, a leg-
elésző szürkemarhát. Azt szok-
tuk mondani, hogy a nemzeti 
park fűnyí�rói a szürkemarhák 

és a bivalyok, jelenleg 800 da-
rab az állományszámuk, Csopa-
kon a Kerekedi-öbölben is látha-
tók a bicikli út mellett.

Puskás Zoltán kiemelte, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
egyik jelentős érdeme többek 
között, hogy visszahozta a köz-
tudatba a környék emblema-
tikus növényét, a levendulát, 
a Tihanyi-félsziget őslevendu-
lásának a kitisztí�tásával, meg-
újí�tásával. A tihanyi levendula 
szedd-magad akció olyan nem-
zetközi eseménnyé vált, ami 
20-30 ezer turistát vonz egy 
hét alatt. Hatása Lovason is 
egyértelmű, hiszen vendégház 
és pincészet is viseli ennek az 
illatos lila növénynek a nevét. 
Arról nem is beszélve, hogy a 
környékbeli kiskertekben, utak 
mentén is egyre több levendula 
bokor illatozik.

A Nemzeti Park egyik felada-
ta éppen az, hogy példát mu-
tasson környezetalakí�tásból és 
a környezet megóvásából, sza-
bályozva a civilizált dialógust a 
természettel, ami mindenkép-
pen embert próbáló feladat. Az, 
hogy tudunk-e élni a jövő lehe-
tőségeivel, nagyban függ attól, 
hogy miként viszonyulunk a 
környék vizeihez, erdeihez és 
élővilágához – akár itteni lakos-
ként, akár turistaként.

Bartuc Gabriella

Puskás Zoltán, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park igazga-
tója: - Jól megfér a turizmus 
a Nemzeti Parkkal
 (Fotó: Korbély Barnabás)

A Lovas Jövőjéért Egyesület 2018-ban 
Ismételten eljött az előző év mérle-

gelésének és az új évi teendők felméré-
sének ideje. Ha egy mondatban kellene 
értékelnem az elmúlt évet, akkor annyit 
mondanék, hogy „Nagyon büszke vagyok 
az Égyesület munkájára és a rendezvé-
nyeinkre”. Éz a büszkeségem abból fakad, 
hogy tudom, szinte csak egy maroknyian 
vagyunk, de mégis elkötelezettek, hogy 
időt szakí�tsunk a mindennapi rohanás és 
teendők mellett arra, hogy ne a magunk 
javára, hanem az általunk tisztelt és sze-
retett falunk érdekében és felvirágozta-
tásában vállaljunk apró, de nem csekély 
szerepet. A 2018-as évben is mint eddig 
mindig, figyeltünk arra, hogy aktí�v sze-
repet vállaljunk a közösségi programok 

szervezésében, létrehozásában és lebo-
nyolí�tásában. Tavaly is megrendeztük a 
gyermekfarsangot, a húsvéti játszóházat, 
a tök faragást, de emellett volt még rajz-
pályázat, társasjáték délután, karácsonyi 
kézműves délután. Mindezeken felül tag-
jaink és önkénteseink az előző évekhez 
hasonlóan, jelentősen hozzájárultak az 
önkormányzat által szervezett rendez-
vények – Lovasi Napok, szüreti fesztivál, 
mikulás és karácsonyi ünnepség – szí�n-
vonalához. Égyesületünk továbbra is 
kizárólag önkéntes alapon, a falu egész 
lakosságának szervez rendezvényeket és 
végez önkéntes tevékenységet. 

2019-es céljaink között szerepel, hogy 
a többi lovasi Égyesülettel karöltve, kö-

zös programokkal tovább szí�nesí�tsük a 
falunk életét és gazdagí�tsuk lakóit.

Köszönetünket szeretnénk még kife-
jezni anyagi és erkölcsi támogatóinknak. 
Továbbra is igyekezni fogunk hasznos cé-
lokra felhasználni a támogatásukat.

Honlapunkon tájékozódhatnak egye-
sületünk és programjaink felől: www.
lovas-je.info.

Adószámunk:
19384878-1-19

Bankszámlaszámunk:
K & H Bank

10401220-50515753-55781009.

Vellai János
elnök
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Lovas Polgárőrség Egyesület 
2018. évi beszámolója

Az alaprendeltetésünknek 
megfelelően a 2018. évben is 
sikerült a falu rendezvényei-
nek zavartalanságát biztosí�-
tani, hozzájárulni a bűnesetek 
számának mérsékléséhez. 
Pályázatokról, támogatások-
ról: Az önkormányzat a 2018. 
évre 50 ezer forintot bizto-
sí�tott szervezetünknek, ez 
20 ezer forinttal több, mint a 
korábbi években volt. Tudom, 
ez nem az én érdemem, de 
a falu í�gy működik. A pénzt 
köszönöm az egyesület nevé-
ben. Valószí�nű ezt az összeget 
fogjuk az idei évben is a köny-
velési költségekre költeni. Az 
egyéb pályázati lehetőségeket 
kihasználva, kétszer is 107 
ezer 500 forinthoz jutottunk. 
Vásároltunk különböző lám-
pákat, és ruházatot a tagja-
inknak, hogy a különböző 
időjárási viszonyok között is 
formaruhában teljesí�tsék  fel-
adatukat, ha úgy szükséges. 

A drón üzemeltetésével 
kapcsolatban jelenleg is 
gyűjtjük a tapasztalatokat a 
célszerű használatához. Az 
adó 1 százaléka a tavalyi év-
ben 54.336 forint volt, amit 

én reálisnak gondolok. Támo-
gatóink létszáma és a támo-
gatás összege az elmúlt év-
hez képest növekedett, tehát 
akik ismernek minket, azok 
továbbra is bí�znak bennünk, 
de új területekről is vannak 
megbí�zásaink. A támogatás 
növekedésébe belejátszott, 
hogy támogatni szeretnék az 
önkormányzatot, a település 
kamerázása érdekében, amik 
mások tapasztalata alapján 
növeli a közbiztonságot.

Felettes szervezetünk által 
rendezett mindenfajta to-
vábbképzésen és megmoz-
duláson igyekeztünk részt 
venni. A rendőrséghez való 
kapcsolódásunk, a Balatonfü-
redi Rendőrkapitánysághoz 
tartozásunk nem vált a falu 
kárára. A munkakapcsolatunk 
a rendőrükkel és a kapitány-
sággal jó. Égyüttműködünk a 
körzeti megbí�zottal, akinek 
jó a hozzáállása, és igényli a 
közös munkát.  A régió pol-
gárőrségeivel a kapcsolatunk 
jó, bár a szervezettség a tér-
ségben sokkal kisebb, mint 
az almádi térségben volt. Na-
gyon sok az olyan település, 

ahol megszűnt a polgárőrség, 
ami a civiltörvénnyel is össze-
függésben lehet. Polgárőreink 
munkájukat felelősségtelje-
sen végzik. 

A munkamegosztás alap-
ját továbbra is a bevált fel-
osztásos módszer képezi. A 
külterületeken élő tagjaink 
segí�tségével szinte állandó 
a felügyelet a külső területe-
ken is. Ma 16 fő a tagságunk, 
ebből 14 fő rendelkezik az új 
tí�pusú igazolvánnyal, vannak 
tagjaink, akik az igazolványt 
nem csináltatták meg, de to-
vábbra is segí�tik a munkán-
kat. Ú� j tagok felvétele elől 
nem zárkózunk el, hiszen 
munka van bőven, felvétel is 
van folyamatban. Természe-
ti kár esetén átlagosan 8-10 
fő mozgósí�tható az igénybe-
vételi időszak és a helyzet 
függvényében. Működésünk a 
ránk vonatkozó törvényeknek 
megfelelően történik. Biztosí�-
tással rendelkezünk, hivatalos 
könyvelő végzi könyvelésün-
ket. A biztosí�tás a továbbiak-
ban megoldódott, a megyei 
szövetség a teljes megyét egy-
ben biztosí�tja. 

A különböző jellegű szolgá-
latokban eltöltött idő a múlt 
évihez hasonlóan alakult, bár 
annál kicsivel több, mivel a 
rendőrök sokat voltak egyéb 
szolgálati elfoglaltságon, távol 
a településünktől, í�gy a biz-
tonságunk érdekében többet 
voltunk kint. A rendőrséggel 
közösen 46 órát, önállóan 
3022 órát töltöttünk a köz ér-
dekében. 

Az elmúlt évben is megtar-
tottuk a már hagyományos-
nak számí�tó, ismétlő életmen-
tő foglalkozást, melyen sajnos 
a lakók továbbra sem érezték 
szükségesnek a részvételt. 
Az előadótól kaptunk lehető-
séget egy nyár eleji, bővebb 
előadás megtartására. Éz már 
az új vezetőség dolga lesz, én 
a december 14-i ülésen le-
mondtam, és a teljes vezetés 
változott. Ú� j elnök: Simon Ró-
bert, helyettese: Sárdi Máté, 
elnökségi tag: Kovács Károly. 
Kí�vánok az új vezetésnek si-
kereket, és megújulni tudást 
a továbbiakban. A váltás saját 
döntésem volt, koromra és 
elfoglaltságomra való tekin-
tettel.

Szűcs József
elnök

Ismét színvonalas előadások 
lesznek januártól Lovason

Január közepétől, március 
elejéig, a már megszokott, 
szí�nvonalas előadássoroza-
tok lesznek a településen. Az 
elmúlt években hatalmas ér-
deklődés kí�sérte a Lovasi es-
téket, remélhetőleg most sem 
lesz ez másképp.

Január 23-án Dr. Gelencsér 
András levegőkémikus, egye-
temi tanár, a globális éghaj-

latváltozásról tart előadást, 
mely napjainkban népszerű 
téma, sokszor kerül a média 
érdeklődésének középpont-
jába. Megtalálták az össze-
esküvés elméletek is, megha-
tározó politikai szereplők és 
érdekcsoportok pedig még a 
létezését is kétségbe vonják. 
Az éghajlatváltozás nem a 
jövő, hanem már a közelmúlt 

és a jelen, és a nemcsak az 
északi sarkvidéken, hanem 
nálunk Magyarországon is. 

Február elején, Dr. Hajdu 
Zsanett biológus és gyógy-
növénykutató, a gyógynö-
vények hagyományos és 
modern alkalmazásairól 
folytatja a népszerű előadás-
sorozatot. Még hallgató korá-
ban önálló kutatóutat szer-

vezett két társával Bolí�viába, 
ahol két évig élt, andoki és 
amazóniai indiánok között.  
Égy amazóniai faluban vég-
zett egy gyógynövénykuta-
tást, amiből a diplomamun-
káját is szerezte. Tizenkét 
éve rendszeresen tart elő-
adásokat minden korosztály 
számára, 2015-ben Nemzeti 
Kiválóság Dí�jat kapott, tudo-
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mányos és tudománykom-
munikációs munkája elisme-
réseként.

Február közepén Dr. Fre-
und Tamás akadémikus, 
egyetemi tanár, a művésze-
tek által gazdagí�tott belső 
világ szerepéről, a kreatí�v 
gondolkodó képesség ki-
alakulásában tart előadást. 
– Legelőször a tanulási és me-
mória folyamatokban szere-
pet játszó idegsejt hálózatok 
működése kerül bemutatásra. 
Az agyi hullámtevékenység 
keletkezése, szerepe az em-
léknyomok beégetésében, és 
ennek szabályozása olyan 
pályák által, amelyek érzel-
mekről, motivációról, azaz 
belső világunkról szállítanak 
impulzusokat. Az előadás má-
sodik részében az információ-
robbanás következményeiről 
lesz szó, a tanulásra, a belső 
világra, érzelemgazdagsá-
gunk alakulására gyakorolt 
hatásairól, illetve ebből követ-
kezően társadalmi fejlődésünk 
egy-két zsákutcájáról, a bioló-
giai evolúcióból vett analógiák 
alapján – folytatja a Lovasi 

esték ismertetését Ferenczy 
Gáborné polgármester, aki 
elmondta, hogy idén is töre-
kedtek arra, hogy népszerű 
előadókat hí�vjanak meg. 

Az előadássorozat március 
elején zárul, Dr. Kondorosi 
É� va Balzan-dí�jas akadémi-
kussal. A 21. század számos 
kihí�vás elé állí�tja az emberi-
séget. A Föld lakosságának 
robbanásszerű növekedése 
a mezőgazdasági termelés 
rendkí�vüli fokozását igényli, 
amelyet a meglévő területe-
ken kell elérni, a klí�mavál-
tozást figyelembe véve és a 
legkevésbé károsí�tva a kör-
nyezetet. Kérdés, hogy mit 
tehetünk, hogyan védhetjük 
meg Földünk egészséget, 
hogyan táplálhatunk rövi-
desen 9 milliárd embert és 
óvhatjuk meg az emberiséget 
a fertőző baktériumoktól és 
gombáktól? Ézekre a kérdé-
sekre próbál az előadás vá-
laszokat adni a szimbiotikus 
nitrogénkötésből kiindulva, 
a tudományterület legújabb 
eredményei alapján.  

Szendi Péter

Hasznos orvosi tanácsok a télre
Itt a tél, az új év, az új influ-

enzajárvány, vagy legalább-
is közelí�t. Aki megkapta a 
védőoltást, nyugodtabban 
várhatja, mert nagy valószí�-
nűséggel védett lesz. Aki még 
nem kapta meg, még kérheti, 
még időben vagyunk, az oltás 
védő hatása ugyanis körül-
belül két hét alatt alakul ki.

Most is vannak persze inf-
luenzaszerű ví�rusos megbe-
tegedések, főleg közösség-
ben, óvodában, iskolában. 
Fejfájás, torokfájás, láz, orr-
folyás jellemzi ezeket, gyógy-
szer ellene nincs, meg kell 
adni az esélyt a szervezetnek, 
hogy leküzdje a kórokozót, 
ezért a lázat sem kell 38 fok 
alatt csillapí�tani. Pihenni kell, 
sok folyadékot fogyasztani 
(2-2,5 liter naponta), lehet 
nagy adag C-vitamint beven-
ni, orvoshoz csak akkor kell 

fordulni, ha a láz még 4-5 nap 
után sem csillapodik. Gyako-
ri a heveny tünetek után pár 
hétig is eltartó köhögés, erre 
a gyógyszertárban vény nél-
kül kapható köptetők jók.

Ha elindult az igazi járvány, 
legjobb, ha kerüljük a töme-
get, aki megteheti, inkább 
maradjon otthon. Ú� jabb ada-
tok szerint véd az influenza 
ellen is a D-vitamin, téli hó-

napokban érdemes szedni. 
Ö� ltözködjünk rétegesen, 
figyeljük az időjárás előre-
jelzést, ha fagyot jósol, vagy 
ónos esőt, megfelelő lábbelit 
válasszunk, illetve már lehet 
kapni elfogadható áron csú-
szásgátló rátétet, bármilyen 
cipőre, ez nagyon hasznos 
lehet, ha mégis el kell menni 
valahová.

Mozogjunk télen is, ha jó 
az idő, nem csúszós az út, egy 
kiadós séta sokat számí�t! Fi-
gyeljünk a diétára is, téli idő-
szakban az anyagcsere las-
sul, igyekezzünk könnyebb 
ételeket, sok gyümölcsöt 
fogyasztani, ma már ez sem 
elérhetetlen.

Megtisztelő figyelmüket 
köszönöm:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Forraltbor-főző versennyel köszöntötték
az új évet Lovason

Voltak, akik táncra is perdültek
Tizenhatodik alkalommal rendezte meg az önkormány-

zat és a Csopak Környéki Borút Egyesület a Templom té-
ren a forraltbor-főző versenyt és az újévi pohárköszön-
tőt. Idén kilenc csapat nevezett, a győztes Csikász József 
lovasi lakos lett.

Még mondja valaki, hogy 
január 1-jén nem lehet ren-
dezvényt szervezni, mert 
úgysem érdekli az embere-
ket. Bebizonyosodott, hogy 
szilveszter másnapján igen 
is van igény forralt bor főző 
versenyre, nagyon sokan 
jöttek el a környező tele-
pülésekről is. Lovason már 
hagyomány, hogy 2002 óta 
megrendezik ezt a nem min-
dennapos eseményt, mely-
nek ötletgazdája Both Gábor 
volt. Idén kilenc csapat ne-
vezett, de nemcsak Lovasról, 
hanem Alsóörsről, Csopak-
ról, Felsőörsről és Nemes-
vámosról is. Végül a győztes, 
a zsűri által – Csiszár Péter 
elnök, Both Gábor és Énglert 
Dezső – Csikász József lett, 
megelőzve a nemesvámosi 
Papp Ferencet és az alsóörsi 
önkormányzat csapatát, akik 
tavaly diadalmaskodtak.  A 
közönségdí�jat a lovasi Korai 
János és Tolnai Gábor páros 
nyerte meg. A jó hangulatról 
idén is Titz Tibor népi 
kikiáltó gondoskodott, aki 
táncházba is invitálta az ér-
deklődőket.

Az újévi pohárköszöntőn 
a faluház nagytermében Fe-
renczy Gáborné polgármes-

ter megköszönte a szervezők 
munkáját, egyben visszate-
kintett az elmúlt évre. - Nagy 
szeretettel köszöntök min-
den kedves megjelentet  itt 
Lovason a Balaton-part  ék-
szerdobozának is nevezhető 
kis településen, ahol nagyon 
kedves vendégszerető em-
berek élnek. Köszönetemet 
fejezem ki először annak a 
kilenc főzőnek, akik részt 
vállaltak a versenyben és fi-
nomabbnál finomabb forralt 
borokat készítettek, majd 
kínáltak. A szervezőket sze-
retném megdicsérni a kitartó 
lelkes munkájukért, itt külön 
kiemelném Vajda Kálmán 
urat. Továbbá a zsűri tagjait 
is köszönet illeti,  név szerint 
Englert Dezsőt, Csiszár Péter 
hegybírót és Both Gábort. 
Ma tizenhatodik alkalommal 
rendezett a település újévi 
forralt bor főző versenyt. Az 
élet vetítővásznán, melyen 
az idő megállás nélkül pe-
reg, nagyon gyorsan  követik 
egymást az események. Szin-
te most voltunk itt az előző 
újév köszöntőn és már újra 
itt vagyunk a 2019. év első 
napján. Mit is kívánhatnék 
mindenkinek?  Legfontosabb 
az egészség, a békesség  az 

összetartás, a  hit, a remény. 
Ha ezek megvannak a jó Is-
ten segítségével, akkor már 
csak rajtunk múlik, hogy 
boldogan élhessünk. Közös-
ségépí�tés szempontjából 
óriási szükség van az ilyen  
rendezvényekre. Végül egy 
Szent Ágoston bölcsességé-
vel zárnám gondolataimat: 
„Szeressük embertársunkat, 
vagy azért mert  jó, vagy 
azért, hogy jó legyen!” Kí-
vánom mindenkinek, hogy 
adjon az Isten boldog új esz-
tendőt!

Both Gábor a verseny öt-
letgazdája és a zsűri tagja 

hangsúlyozta, hogy a forralt 
bor alapanyaga elsősorban 
a fehér bor. A cukron kí�vül a 
kondérba citromhéjat, szeg-
fűszeget és fahéjat kell be-
letenni, de voltak ánizsos és 
birsalmás í�zesí�tésű nedűk is. 
Felhí�vták a csapatok figyel-
mét arra, hogy ne legyen túl 
fűszeres, maradjon meg a 
bornak a kellemes aromája, 
melyet igenis fel kell forral-
ni, nem elég felmelegí�teni. 
A rendezvény baráti beszél-
getéssel és borozgatással 
zárult. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata köszönetet szeretne 
mondani Gerbelné Magdi néninek a finom pogácsáért 
valamint a teáért, mely nagy népszerűségnek örven-
dett a vendégek körében, így a gyerekek sem szomjaz-
tak a rendezvény ideje alatt.
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„Számomra ez a szimbiózis
maga a csoda”

A Nobel-díj után az egyik 
legmagasabb tudományos 
kitüntetést, a Balzan-díjat 
2018-ban egy magyar ku-
tató, Kondorosi Éva ve-
hette át a kémiai ökológia 
területén elért eredmé-
nyeiért. Felfedezése hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy 
az emberiség élelmezése 
évtizedek múlva is meg-
oldható legyen a műtrá-
gyázás okozta környezeti 
károk nélkül, sőt segítsé-
gével új rákellenes gyógy-
szerek vagy antibiotiku-
mok készülhetnek.

A Nemzetközi Balzan-dí�j 
Alapí�tvány célja a kultúra, 
a tudományok és azon kez-
deményezések támogatása, 
amelyek az emberiséget 
szolgálják az egész világon a 
béke és a testvériség jegyé-
ben. A Nobel-dí�jhoz hason-
lí�tható presztí�zsű elisme-
rést 2018. november 23-án 
Sergio Mattarella olasz ál-
lamfő adta át Rómában. 
Kondorosi É� va (Tarnai É� va 
néni lánya) Budapesten szü-
letett. Az Éötvös Loránd Tu-
dományegyetemen végzett 
biológusként, majd a gene-
tika és biokémia területén 
szerzett PhD-fokozatot. 
Szakterülete a növényi mo-
lekuláris fejlődésbiológia, a 
növény-baktérium szim-
biózis és a genomika. Nevét 
nagyon fiatalon, már a 80-a 
évek közepétől ismerte a 
nemzetközi tudományos vi-
lág. Széchenyi-dí�jas kutató, 
a valaha élt legsikeresebb 
hazai kutatók egyike, aki-
nek cikkeit a legjelentősebb 
nemzetközi tudományos la-
pok közölték. Szerény, halk 
szavú, de akire odafigyel-
nek és véleménye döntő fon-
tosságú.
“Amikor a kutatómunkát 
elkezdtem, nekem az tö-

kéletesen megfelelt, hogy 
a férjem (Kondorosi A� dám 
genetikus professzor) mun-
káját segí�tsem és együtt 
oldjuk meg a legégetőbb bi-
ológiai kérdéseket a terüle-
tünkön. Ha nem A� dámmal 
dolgoztam volna, talán sose 

lett volna belőlem igazán 
sikeres kutató, mert ő egy 
iskolát teremtett, eredeti 
és maximális igényű kuta-
tásra sarkalva munkatár-
sait. Akkor kezdtem el azon 
gondolkodni, hogy a karri-
eremmel kezdenem kellene 
valamit, amikor A� dám sú-
lyos betegsége elkezdődött, 
amikor helyt kellett állnom 
helyette is, folytatni a kö-
zös munkánkat. Hét éven át 
nem láttam az alagút végén 
pislákolni a fényt. Ézek-
ben a keserves években a 
munka mentett meg, ekkor 
fedeztem fel a bacilusok 
differenciálódását.” – idézi 
fel életének legnehezebb, 
ugyanakkor szakmájának 
legsikeresebb időszakát. 
A mezőgazdaságban nagyon 
nagy mennyiségű nitrogén 

műtrágyázással biztosí�t-
ják a növénytermesztést. 
A nitrogén műtrágya elő-
állí�tása elég költséges és 
ugyanakkor nagyon kör-
nyezetszennyező. A talajba 
bevitt nitrogénnek csak egy 
részét veszik fel a növények, 

a nagy része benne marad 
a talajban, bemosódik a vi-
zekbe, bekerül a levegőbe 
és rendkí�vüli módon ká-
rosí�tja a környezetet és az 
egészségre is nagyon rossz 
hatással van.
A Magyar Tudományos Aka-
démia Szegedi Biológiai 
Kutatóközpontjának pro-
fesszora munkatársaival a 
szimbiózis kialakulását, a 
baktériumok és a pillangós-
virágú növények (pl. borsó, 
lucerna, bab, szója) kémiai 
kommunikációját vizsgálja, 
amelynek eredményeként 
a baktériumok képesek 
megkötni a levegőben lévő 
nitrogént, amelyet a nö-
vénynek átadva biztosí�tják 
a növekedésükhöz elenged-
hetetlen nitrogénforrást.  
Felfedezték, hogy a lucerna 

esetében a gazdanövény kö-
zel 1000 kis fehérje, peptid 
segí�tségével irányí�tja a bak-
tériumok átalakulását nit-
rogénkötő formává. Fran-
ciaországban 20 évet át, egy 
kutatócsoportot irányí�tva 
kezdte el ezeket a kutatá-
sokat, melyeket most már 
itthon végez. Felfedezéseik-
nek nagyon nagy jelentősé-
ge van a szimbiózis terüle-
tén és ezen túlmenően még 
sok mindenre felhasználha-
tók, például orvosi kutatás-
ban is.
Kondorosi É� va kitüntetése 
azért is különleges, mert 
nőként jóval nehezebb tu-
dományos karriert befutni, 
nemcsak Magyarországon, 
de az egész világon, hiszen 
nem csak a munkahelyén a 
családban is helyt kell áll-
nia. Szerinte a nők a szerve-
zésben és a gyakorlati prob-
lémák megoldásában talán 
jobbak és találékonyabbak, 
mint a férfiak.  Csak támo-
gatni és ösztönözni tudja a 
fiatal nőket abban, hogy a 
családban és a kutatásban 
való helytállás megoldható. 
A kiemelkedő eredmények-
hez kitartás kell és az, hogy 
az ember tényleg szeresse a 
munkáját.
Szí�vből gratulálunk neki a 
Balzan-dí�jhoz, köszönjük, 
hogy életét arra tette fel, 
hogy munkájával az embe-
riséget szolgálja. Kí�vánunk 
neki jó egészséget, kitartást 
és sok sikert! Büszkék va-
gyunk arra, hogy Lovas fon-
tos helyet foglal el szí�vében.

Volford-Hull Zita

Források: www.21no.hu; “Az 
É� v Embere”; Forbes Next; 
Magyar Idők 
h t t p :// r t l . h u / r t l k l u b/
m a g y a r u l b a l o v a l /
kondorosi-eva-portre 

Akinek ez a cikk felkeltette az érdeklődését a 
természet eme csodájának mélyebb megis-
merésére: március 6-án (szerdán) 18 órakor a 
Lovasi Esték keretében Dr. Kondorosi Éva tart 
előadást Lovason a faluház nagytermében.
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December 23. már 2000. karácsonya óta 
igen fontos dátum Lovas életében

Minden évben ezen a napon 17 órakor a Templom 
téren összegyűlik a falu apraja-nagyja, hogy áldott, 
békés ünnepeket kívánjanak egymásnak. 

A rendezvény 2018-ban is a 
lovasi gyerekek műsorával 
kezdődött. Élőször regőlést 
adtak elő, melyet Király 
Dávid kí�sért dudán. A prog-
ram dunántúli betlehemes  
műsorral folytatódott. Éz a 
kedves előadás minden év-
ben nagy sikert arat, olyan 
jó látni a sok gyermeket, 
ahogy ezzel a karácsonyhoz 
kötődő magyar népszokás-
sal bemutatják a közönség-
nek, miért is ünnepeljük ezt 
a csodálatos dátumot. (Az 
erről készült videófelvételt 
itt tekinthetik meg: http://
w w w. lov a s . hu/v ide ok /

betlehemes-jatek-lovason-
2018-december-23). Gye-
nis Katalin és Caussanel 
Izabelle gyönyörű ének-
hangjukkal emelték az ün-
nep hangulatát, majd Feren-
czy Gáborné polgármester 
asszony lépett szí�npadra. 
Miután köszönetét fejezte 
ki a szereplőknek és felké-
szí�tőjüknek a szí�nvonalas 
előadásért, örömét fejezte 
ki, hogy ilyen sokan eljöt-
tek megtekinteni az ünnepi 
műsort.  Beszélt a szeretet-
ről, a Megváltóról, a hitről, 
reményről, majd egy Má-
rai Sándor idézettel kí�vánt 

Mindenkinek áldott, békés 
meghitt karáconyt: “Néha 
azt hiszem, a szeretetre vá-
rok. Valószínűleg csillapít-
hatatlan ez az éhség: aki 
egyszer belekóstolt, holtáig 
í�zlelni szeretné. Közben már 
megtudtam, hogy szeretetet 
kapni nem lehet, mindig csak 
adni kell, ez a módja. Megtud-
tam azt is, hogy semmi nem 
nehezebb, mint a szeretetet 
kifejezni.”. Az ünnepi műsor 
Gergácz Szabolcs előadá-
sával zárult, aki “Rudolf a 
rénszarvas” dalát énekelte 
el, ezzel kí�vánva boldog ka-
rácsonyt a megjelenteknek. 
Idén is Tóth János és csa-
ládja kí�nálta jó szí�vvel for-
ralt borát. Magdi néni friss 

pogácsája és Szabó Anita 
finom teája is nagyon kapós 
volt. Köszönet mindenki-
nek, aki karácsony ünnepén 
meleg szí�vvel kí�nálta saját 
sütésű finomságait.
A betlehemes műsor szerep-
lői voltak és köszönet illeti 
őket: Benedek Dénes, Bene-
dek Janka, Császár Gábor, 
Császár Karolina, Fazekas 
Gergő,  Göncz Tamás, Kiss 
Janka, Kovács Dániel, Maász 
Márton, Márffy Gáspár, 
Márrfy Pál, Márffy Róza, 
Pintér Huba, Pintér Villő, 
Pintér Zselyke, Úrvölgyi 
László, valamint felkészí�tő-
jük Márffyné Éredics Észter.

Volford-Hull Zita
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„Szállást keres a Szent Család…”
Advent időszakában Lovason folytatódott  a néphagyomány , 2018. december 14 – 22. között vitéz Ajtós Jó-

zsef László prépost, esperes-plébános atya és Wutzel Emília, az összevont egyházközségek világi elnökének 
vezetésével ismét megrendezésre került a „Szállást keres a Szent Család”  ájtatosság sorozatot.

A népi vallásosságban gyökeredző népszokás szerint kilenc kiválasztott család esténként egyik családi 
otthonból a másikba viszi a templomban előzetesen megáldott Szent Család  képet, amely előtt együtt imád-
koznak és énekelnek.

A befogadó család a Szentképet egy napig őrzi, otthonának középpontjában helyezi el, majd másnap átadja 
a következő családnak.  

2018.december 14-én Márffy Bence, 15-én Gerbel Ferencné, 16-án Nesztinger Péter, 17-én Magyar Pálné, 
18-án Fenyvesi Ottó,  19-én Mecsériné Róka Erzsébet, 20-án a Szűz Má-ria Szent Neve tiszteletére szentelt 
templom hívő közössége, 21-én vitéz Pintér Kornél, 22-én pedig Kemenes Dénes és családjaik fogadták be 
otthonaikba Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézus Krisztust, megemlékezve a Szent Család betlehe-
mi szállás kereséséről.

vitéz Pintér Kornél

Méltó módon emlékeztek meg Lovason 
a Don-kanyarban elesett hősökről

Hetvenhat éve, 1943. ja-
nuár 12-én indította meg 
támadását a szovjet Vörös 
Hadsereg a Don-kanyar-
ban, melynek következté-
ben a több mint 200 ezer 
fős 2. magyar hadsereg 
mintegy százezer kato-
nája vesztette életét, vált 
hőssé. A településen már 
hagyomány, hogy minden 
évben megemlékeznek ró-
luk.

Főtisztelendő vitéz Ajtós 
József László prépost, espe-
res plébános, a Szűz Mária 
Szent neve tiszteletére szen-
telt, XIII. századi római ka-
tolikus templomban tartott 
szentmisét, megemlékezvén 
a katonai hősökre. Gondo-
latait a Magyar Fórumban 
megjelent cikkből merí�tet-
te. - A doni áttörés napja a 

honvédség fekete napjaként 
íródott be a magyar törté-
nelembe. A lehetőségeikhez 
mérten a legjobban felszerel-
ték a magyar haderőt, de év-
tizedeken keresztül úgy tar-
tották, hiányos felszereléssel 
valójában meghalni küldték 
a magyar katonákat a Don-
kanyarhoz. A szovjet haderőt 
a leghidegebb éjszakán az-
zal a céllal küldték, hogy az 
utolsó emberig felszámolja 
a magyar haderőt. A magyar 
katonák vélhetően nem akar-
tak hősi halált halni, mégis, 
esküjükhöz híven küzdöttek 
a végsőkig, s életüket adták a 
magyar haderő kötelekében. 
A doni áttöréshez kötődik a 
magyar hadtörténelem egyik 
legnagyobb embervesztesé-
ge, a magyar katonák egyik 
legnagyobb véráldozata. 

A Magyar Vidék Örszágos 
56-os Szervezet elnöke, vi-
téz Pintér Kornél lapunk-
nak elmondta, hogy Lova-
son kilencvenes évek eleje 
óta megemlékeznek a hő-
sökről. Énnek tiszteletére, 
az akkori önkormányzat a 
II. világháborúban elesett 
lovasi emberek tiszteleté-
re emlékművet épí�tetett a 
Templom téren, melynek 
egyik szorgalmazója, édes-
anyja, néhai Pintér Gézáné 
volt, a család érintettsége 
jogán, hiszen az ő édesapja 
Holczhauser János is a Don-
kanyarban hunyt el. Lova-
son nemcsak a doni áttö-
rés napján, hanem a Hősök 
napján, május utolsó vasár-
napján is megemlékeznek 
a világháborúkban elesett 
lovasi katonákról. 

A szentmise után a hí�vők 
együtt imádkoztak az el-
esett katonákért, majd vitéz 
Juhász Antal, Veress Gusz-
táv: Magyar honvédek cí�mű 
versét mondta el.  Ézután 
az önkormányzat nevében 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester, a Lovasi Római Ka-
tolikus Égyházközségtől 
vitéz Ajtós József László 
prépost, esperes plébános, 
melyet Pintér Huba vitte ki 
a koszorúzás alatt az éneket 
vezető prépost atya koszo-
rúját, mí�g a Magyar Vidék 
Örszágos 56-os Szervezet-
től pedig vitéz Pintér Kornél 
elnök és Pintér Huba helyez-
ték el az emlékezés koszo-
rúját. Végül a hí�vők közösen 
elénekelték a Himnuszt és a 
Szózatot. 

Szendi Péter
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Dr. Hajdu Zsanett biológus és gyógynövénykutató:  
                          Hit és hatóanyag: A gyógynövények hagyományos és modern alkalmazásai 

Hogyan lesz a gyógynövényből gyógyszer, hagyományos növényi gyógyszer vagy étrend-
kiegészítő, s melyiktől milyen hatást várhatunk? Mire figyeljünk, amikor gyógynövény  
tartalmú készítményeket vásárolunk a patikában vagy a herbáriában?  

Helyszín: Lovas, faluház nagyterme ( Lovas, Fő u. 8. ) 

Dr. Gelencsér András levegőkémikus, egyetemi tanár:   
                                          Globális éghajlatváltozás – Tények és tévhitek 

„A globális éghajlatváltozás napjainkban népszerű téma, sokszor kerül a média érdeklődésének 
középpontjába. Megtalálták az összeesküvés elméletek is, meghatározó politikai szereplők és 
érdekcsoportok pedig még a létezését is kétségbe vonják. Az átlagember számára úgy tűnik, 
hogy az éghajlatváltozás létezésében a tudomány képviselői sem mindig értenek egyet. Az 
éghajlatváltozás nem a jövő, hanem már a közelmúlt és a jelen, és a nemcsak az északi 
sarkvidéken, hanem nálunk Magyarországon is.” 

 

Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár: A művészetek által gazdagított belső világ  
                                                             szerepe a kreatív gondolkodó képesség kialakulásában  
 

Az előadás folyamán szó lesz többek között az információrobbanás következményeiről a 
tanulásra, a belső világra, érzelemgazdagságunk alakulására gyakorolt hatásairól, illetve ebből 
következően társadalmi fejlődésünk egy-két zsákutcájáról, az értékteremtés fontosságáról.                                

2019 január 23. /szerda/ 18 óra 

2019. február 6. /szerda/ 18 óra 

2019. február 15. /PÉNTEK/ 18 óra 

A belépés díjtalan. 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata 

Honlap: www.lovas.hu   
Információ: 87/575-083 

20/323-9797 vagy konyvtar@lovas.hu 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Dr. Kondorosi Éva Balzan-díjas akadémikus: 
                                  Az emberiség élelmezése műtrágyázás okozta környezeti károk nélkül? 

Mit tehetünk, hogyan védhetjük meg Földünk egészségét, hogyan táplálhatunk rövidesen  
9 milliárd embert és óvhatjuk meg az emberiséget a fertőző baktériumoktól és gombáktól? 
Ezekre a kérdésekre próbál az előadás válaszokat adni a szimbiotikus nitrogénkötésből 
kiindulva, a tudományterület legújabb eredményei alapján.                          

2019. március 6. /szerda/ 18 óra 


