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A testületi ülésről jelentjük…
Ferenczy Gáborné polá-

gármester tájékoztatta 
a Képviselő-testületet, 
hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Törvé-
nyességi Felügyelete fel-
hí�vta a Hivatal figyelmét 
arra, hogy Lovas Község 
Helyi É� pí�tési Szabályza-
tában több helyen olyan 
intézményeket tartalmaz, 
melyek már nem létez-
nek, í�gy kéri ezekben a 
pontokban a szabályzat 
mielőbbi módosí�tását. A 

kérésnek az Ö� nkormány-
zat eleget tett. 

Égyhangúlag elfogadta a 
Képviselő-testület a 2019. 
évi költségvetést. Az 
Ö� nkormányzat a 2019. évi 
költségvetésének bevételi 
főösszegét 85.663.363 fo-
rintban, kiadási főössze-
gét 85.663.363 forintban 
állapí�totta meg. A Képvi-
selő-testület költségvetési 
hiányt nem tervez a 2019. 
évben, hitelállománya 
nincs. 

Gerbel Marianna védő-
nő benyújtotta a 2018. évi 
beszámolóját, melyet elfo-
gadott az Ö� nkormányzat. 
A külterületi helyi közutak 
fejlesztése tárgyában lét-
rejött konzorciumi pályá-
zathoz szükséges önerő 
biztosí�tásának emelését 
jóváhagyta a Képviselő-
testület. Ferenczy Gábor-
né polgármester ismerte-
tette a képviselőkkel, hogy 
Alsóörs és Paloznak köz-
ségekkel közösen benyúj-

tott konzorciumi pályázat-
tal kapcsolatban az a rossz 
hí�r érkezett a pályázatot 
koordináló Alsóörs Község 
Ö� nkormányzatától, hogy 
a beszerzendő eszközök 
vételárainak jelentős mér-
tékű emelkedése miatt az 
önerőt is meg kell emelni. 
A korábban határozattal 
biztosí�tott 251.460 forin-
tot, további 85.090 forint-
tal kell az Ö� nkormányzat-
nak kiegészí�tenie. 

Szendi Péter

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 
2019-es terveiről

A Lovasi Napok alkalmából 2019. július 5-én 18 órakor, Fenyve-
si Öttó költő-í�ró- képzőművész alkotásainak a bemutatása lesz. 
2019 augusztusában, Tűz cí�mmel a már bemutatott kortárs 
művészcsoport negyedik közös kiállí�tását tervezzük. A Nagy 
Gyula Művészeti Alapí�tvány Várpalota Város Ö� nkormányzatával 
összefogva, 2019 nyarán a 101 éves, még mindig aktí�v Veszely 
Jelena szobrásznak tervez kiállí�tást Várpalotán a Thury Várban. 
Szervezés alatt álló programok még a nyár folyamán: Kortárs 
művészek kiállí�tása aukcióval egybekötve. Közös programok a 
Lovas Kikötővel a környék eseményeihez kapcsolódva, például: 
Jazz Piknik. Ézt az évet új kapcsolatok kiépí�tésére is szánjuk, 
és programjainkat ezek szerint alakí�tjuk. Ézáltal a Nagy Gyula 
Művészeti Alapí�tvány működésének hatékonyságát szeretnénk 
javí�tani, és az eredeti célokat jobban megvalósí�tani.

Nagy Mária

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
2018-as programjairól

Céljaink között szerepel Nagy Gyula kortársainak bemu-
tatása is. Az első ilyen kiállí�tás, a Lovasi Napok alkalmából, 
2018. június 29-én, pénteken 18 órakor volt. Tallós Ilona 
festőművész: Születési centenáriumi emlékkiállí�tásának me-
gnyitója. A tárlatot megnyitotta: Feledy Balázs művészeti í�ró. 
A kiállí�tás kurátora: a Nagy Gyula Művészeti Alapí�tvány.

Másik célunk a kortárs művészek bemutatása. Énnek a 
kiállí�tás sorozatnak a harmadik részeként, a Kert és a ví�z 
cí�mű közös kiállí�tás után, 2018. augusztus 10-án pénteken 
17 órakor a Föld cí�mű tárlat megnyitója volt. Kiállí�tók: Gábos 
József, Géczi János, Húber András, Kelemen Katalin, Kováts 
Borbála, Láng Észter, Mózes Katalin, Székelyi Kati, Szuromi 
Imre. A kiállí�tás berendezte: S. Nagy Katalin, megnyitotta: 
Zsubori Érvin.

Nagy Mária
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Egy újabb nap a biztonságért

Társszervek együttműködésével szervezett 
programot Alsóörsön a Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság.

Az „Égy nap a biz-
tonságért - egy nap az 
iskolában” elnevezésű 
komplex programjának 
idei soron következő 
állomása február 19-én, 
Alsóörsön volt, ahol 9 
órától a helyi általános 
iskolában a gyermekek 
felvilágosí�tást kaptak 
a személyes bizton-
ságukat, egészséges 
fejlődésüket elősegí�tő 
szabályokról és lehető-

ségekről.
A rendőrök a társ-

szervekkel együttmű-
ködve több szemszög-
ből mutatták meg a 
veszélyhelyzeteket, és 
játékos formában meg-
oldási lehetőségeket is 
nyújtottak a gyerekek-
nek. A rendőrségi bűn- 
és baleset-megelőzésen 
túl katasztrófavédelmi, 
mentési, egészséges 
életmód, egészségügyi, 

környezetvédelmi, hon-
védelmi szakterületek-
ről szóló előadásokon 
vettek részt.

A rövid, de célirányos, 
interaktí�v beszélgetése-
ken betekintést nyertek 
a diákok a résztvevő 
szervek, szervezetek 
munkájába. Az udvaron 

felállí�tott kerékpáros 
akadálypályán gyakor-
lati tudásukat is meg-
mutathatták a tanulók, 
a foglalkozáson játékos 
formában ismerkedtek 
a gyalogos és kerékpá-
ros közlekedés szabá-

lyaival és a kertékpárok 
kötelező felszerelései-
vel.         A résztvevőknek 
és a legügyesebb nebu-
lóknak apró láthatósági 
ajándékokkal kedves-
kedtek kollégáink. A 
mintegy 80 diák és pe-
dagógusaik, valamint az 
előadók számára is vi-

dáman és élményekkel 
tarkí�tottan zárult ez a 
szép tavaszias nap.

Szabó Zoltán  
kormánytisztviselő 

Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság
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Agyhullámok, memória kreativitás
Belső világunk és az információ-robbanás hatásai

DR. FREUND TAMÁS akadémikus, egyetemi tanár a Lovasi 
esték harmadik előadójaként bemutatta a tanulási és me-
mória folyamatokban szerepet játszó idegsejt hálózatok 
működését. Szó esett az információrobbanás tanulásra és 
belső világunkra gyakorolt hatásaira, valamint a kreatív 
gondolkodó képesség kialakulásáról is említést tett a Szé-
chenyi-díjas neurobiológus. 
Dr. Freund Tamás nevét az 
ország számos pontján jól is-
merik. Fő kutatási területe, 
az agykéreg szerkezete és 
működése, a tanulási és 
memória folyamatok alap-
jául szolgáló agyi aktivitás-
mintázatok keletkezési módja, 
a szorongás, az epilepszia, az 
Alzheimer-kór patogenezise. 
Jelenleg a Magyar Tudo-
mányos Akademia élettu-
dományi alelnöke, az MTA 
Kí�sérleti Örvostudományi 
Kutatóintézet igazgatója, és 
a Pázmány Péter Katolikus 
Égyetem tanszékvezető egye-
temi tanára. A népszerű tudós 
előadására nagyon sokan vol-
tak kí�váncsiak Lovason.
A rendezvény első részében 
a tanulási és memória folya-
matokban szerepet játszó 
idegsejt hálózatok működése 
került bemutatásra. Az agyi 
hullámtevékenység keletkezé-
se, szerepe az emléknyomok 
beégetésében, és ennek sza-
bályozása olyan pályák által, 
amelyek érzelmekről, motivá-
cióról, azaz belső világunkról 
szállí�tanak impulzusokat. Dr. 
Freund Tamás először némi 
neurobiológiai alapozást tar-
tott a résztvevőknek, hiszen 
korunk egyik legnagyobb ki-
hí�vása az agy működésének 
kutatása, megismerése. Az agy 
az evolúció csúcsa, az anyag az 
emberi agy működésében éb-
redt tudatára. Hozzátette, hogy 
az evolúciótól a hí�vő katolikus 
embernek sem kell megrémül-
nie, hiszen azt felfoghatjuk úgy 
is, mint a teremtés eszközét. 
Az emberi agykéreg kiterí�tve 
körülbelül másfél négyzet-
méteres felületet adna, mí�g a 
főemlősöké csupán mintegy 
másfél négyzetdeciméter len-
ne. A magasabb rendű ideg-
működések, például a tanulás, 

a memória, eredeti gondolat 
keletkezése, a kreativitás, 
érzelmek itt társulnak az ér-
zékszervi információkkal. Dr. 
Freund Tamás illusztrációkkal 
mutatta be, miként képes az 
agyban található százmilliárd 
idegsejt hálózatot alkotva, eze-
ket a funkciókat ellátni, végső 
soron agyhullámokat keltve. 
Az előadás második részében 
az információrobbanás kö-
vetkezményeiről tett emlí�tést, 
különösképpen a tanulásra, a 
belső világunkra, érzelemgaz-
dagságunk alakulására gya-
korolt hatásairól, illetve ebből 
következően társadalmi fejlő-
désünk egy-két zsákutcájáról, 
a biológiai evolúcióból vett 
analógiák alapján. Digitális 
világunknak rengeteg előnye, 
de számtalan hátránya is van. 
Az a hihetetlen mennyiségű 
hí�ranyag, amivel nap mint nap 
elárasztanak bennünket az 
internetes oldalak, felületessé 
tettek bennünket az informá-
ció befogadásával kapcsolat-
ban. Az agy ép ésszel szinte 
felfoghatatlan mennyiségű 
tudnivaló tárolására képes, a 
probléma ezek előhí�vásával 
van. A rengeteg felületesen 
szemlélt információ nem nyújt 
nekünk kapaszkodót abban, 
hogy szükség esetén előhí�vjuk 
azt. Ézért is sokkal jobb a me-
móriánk olyan információkkal 
kapcsolatban, melyekhez ér-
zelmi kötődés is fűz bennün-
ket.  Itt lép be a képbe az, hogy 
mennyire fontosak a szemé-
lyes kapcsolatok; amikor hall-
juk, látjuk, érezzük is azt, aki-
vel kommunikálunk. Ilyenkor 
az agyunk sokkal befogadóbb, 
nyitottabb, érzékenyebb, 
elevenebb. Az ilyen találko-
zásokra, kommunikációkra, 
az ezek alatt elhangzottakra 
sokkal jobban emlékezünk 

majd hosszabb idő távlatából 
is, mint arra, amire pár nappal 
ezelőtt az Internetet böngész-
ve rákerestünk vagy láthatat -
lan Facebook ismerőseinkkel 
osztottunk meg. 
Aztán szóba került az önzés 
is. Itt egy nagyon érdekes pél-
dát hozott fel nekünk Freund 
Tamás, mégpedig a dél-ame-
rikai őserdőkben élő vérszopó 
denevéreket. Ézek az állatok 
30-40 fős kolóniákban élnek, 
éjjek vadásznak, nappal pedig 
azzal foglalatoskodnak, hogy 
egymás hasát tapogatják. A 
rőt vérszopó denevér ugyanis 
csak két napig bí�rja vér nél-
kül, és nem mindig adódik 
számukra lehetőség az élelem 
pótlására. Amikor nem talál 
ételt, akkor gyakran elmegy 
„könyörögni” egy másikhoz, 
aki í�gy egy kis mennyiségű 
vért öklendez fel. Nem túl ét-
vágygerjesztő történet, mégis 
nagyon tanulságos, amikor az 
önzésről és a kis közösségek 
fontosságáról beszélünk. Ku-
tatásokból kiderült, hogy ezek 
a denevérek azért élnek 30-40 
fős kolóniákban, mert eny-
nyi egyednél még meg tudják 
jegyezni, melyik az, amelyik 
adott nekik enni. Szükség ese-
tén ezeknek az egyedeknek ők 
is adnak majd, ha rászorulnak. 
De amelyik nem adott nekik, 
annak ők sem fognak. Tehát 
nem érdemes önzőnek lenni-
ük, mert pórul járhatnak, va-

lamint a kis közösségek tagjai 
ismerik egymást annyira, hogy 
átlássák a viszonyokat, tudják, 
hogy kinél mire számí�thatnak.
A kisebb közösségekre, ne-
künk embereknek is óriási 
szükségünk van. A kisebb csa-
lád, a tágabb család, a barátok, 
a klubtársak, a szakkörök tag-
jai, a kórustársak, az alkotó kö-
zösségek tagjai, a különböző 
egyesületek, a 100-200 főnél 
nem nagyobb kisközösségek - 
mind segí�tenek bennünket ab-
ban, hogy ne magányosodjunk 
el, hogy érjenek bennünket 
pozití�v impulzusok. Fontos, 
hogy érezzük, szükség van 
ránk, hogy mi is hozzáadhatjuk 
tudásunkat, időnket, kreati-
vitásunkat egy közös célhoz, 
ahhoz, hogy jobbá tegyük kör-
nyezetünket, segí�tsük ember-
társainkat és ezáltal élményt 
nyújtsunk nekik is és magunk-
nak is.
A harmadik rész tárgya volt, a 
kreatí�v gondolkodó képesség 
kialakulásában, alapvető bel-
ső világunk gazdagí�tásának 
módjai. Ébben szóba került 
a művészeti nevelés, a zene 
kiemelkedő szerepe, a pasz-
szí�v befogadás mellett, az ak-
tí�v részvétel jelentősége az 
értékteremtésben. Az előadó 
itt nagy hangsúlyt fektetett a 
közösségi alkotómunkára, a 
kamarazenére és a kórusmu-
zsikára. De persze nem csak 
a zene nyújthat katartikus él-
ményt, van akinek az í�rás, az 
olvasás, a festészet, a termé-
szetben való barangolás, új 
tájak felfedezése, különböző 
kézimunkák, szí�nház, kiállí�-
tások. A lényeg, hogy örömöt 
szerezzen nekünk. 
Az idei Lovasi esték utolsó 
előadója, Dr. Kondorosi É�va 
Balzan-dí�jas akadémikus lesz. 
Ö�  az emberiség élelmezése, 
műtrágyázás okozta környeze-
ti károk nélkül cí�mmel tart elő-
adást március 6-án 18 órától a 
faluház nagytermében. 

Szendi Péter
és Volford-Hull Zita

DR. FRÉUND TAMA� S
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Globális éghajlatváltozás
– tények és tévhitek

A globális éghajlatváltozás napjainkban népszerű téma, sok-
szor kerül a média érdeklődésének középpontjába. Megta-
lálták az összeesküvés elméletek is, meghatározó politikai 
szereplők és érdekcsoportok pedig még a létezését is két-
ségbe vonják – kezdte a Lovasi esték idei első előadója, DR. 
GELENCSÉR ANDRÁS levegőkémikus, egyetemi tanár. 
Az átlagember számára úgy 
tűnik, hogy az éghajlatválto-
zás létezésében a tudomány 
képviselői sem mindig ér-
tenek egyet. Az éghajlatot 
azonban a róla alkotott vé-
leményünk egyáltalán nem 
érdekli, azt szigorúan termé-
szeti törvények alakí�tják. Az 
a közkeletű vélekedés a glo-
bális felmelegedésről, hogy 
azt leginkább a szén-dioxid 
kibocsátás szabályozza az 
üvegházhatás fokozásán ke-
resztül, egyelőre csak távoli 
régiókban érzékelhető és a 

jövő generációk életét fogja 
befolyásolni, már amennyi-
ben létezik. A politika is azt 
sulykolja, hogy az emberi-
ség még rajta tartja a kezét a 
Föld hőmérsékletszabályozó 
gombján, amivel felmelege-
dést +1,5 °C-on belül lehet 
tartani. 

A rossz hí�r, ami az előadásból 
kiderült az érdeklődők szá-
mára, hogy az éghajlati rend-
szer működése ennél sokkal 
bonyolultabb, nem létezik 
ilyen gomb, és legfőképpen 

mi emberek már nem tudjuk 
a beindult gigantikus léptékű 
természeti folyamatokat meg-
szelí�dí�teni. Az éghajlatválto-

zás nem a jövő, hanem már a 
közelmúlt és a jelen, és nem-
csak az északi sarkvidéken, 
hanem nálunk Magyarorszá-
gon is. 

A jövőbeni éghajlatváltozással 
és annak ütemével kapcsolat-
ban pedig még várhatnak ránk 
további kellemetlen megle-
petések, mert a Föld légkör 
rendszer működésére vonat-
kozó ismereteink hiányosak. 
A jelen kor emberének pedig 
csak az a kétes dicsőség ma-
rad, hogy geológiai léptékű 
és földtörténetileg példátlan 
sebességű természeti válto-
zásokat, saját életében online 
követhesse nyomon.

Szendi Péter

DR. GÉLÉNCSÉ� R ANDRA� S

Nyílt nap
a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon

A balatonfüredi rendőrök 
nyílt napot tartottak a helyi 
rendészeti középiskolások 
számára
A Balatonfüredi Rendőrkapit-
tányság munkatársai január 
30-án délelőtt a helyi középis-
kolák diákjait látták vendégül. 
Bognár É�va rendőr főhadnagy 
hivatalvezető köszöntötte a 
megjelenteket, majd a jelenleg 
Magyarországon folyó rendé-
szeti képzésekről és a határ-
vadász szolgálati ágról tájé-
koztatta a fiatalokat, valamint 
rövid felvilágosí�tást adott a 
jelentkezés feltételeiről.

Ézt követően a diákok tájé-
koztatást kaptak a rendőrök 
mindennapi munkájáról, 
majd közösen megnéztek egy, 
a rendőri pályát bemutató 
kisfilmet. A tanulók megte-
kinthették a rendőrség által 
használt fegyvereket, illetve 
a szolgálati gépjárműveket és 
lehetőségük nyí�lt az ujjlenyo-
matuk elkészí�tésére. A ren-
dezvény zárásaként pedig egy 
kutyás bemutatót is láthattak.

Szekeres Kornél c.r.őrgy. 
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó

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

2019. március 6. /szerda/ 18 óra 

 

Dr. Kondorosi Éva  
Balzan-díjas akadémikus:       

Az emberiség élelmezése műtrágyázás okozta  környezeti károk nélkül?   

A 21. század számos kihívás elé állítja az emberiséget. A Föld lakosságának 
robbanásszerű növekedése a mezőgazdasági termelés rendkívüli fokozását igényli, 
amelyet a meglévő területeken kell elérni, a klímaváltozást figyelembe véve és  
a legkevésbé károsítva a környezetet. Egy további veszély az antibiotikumokra 
rezisztens mikrobák terjedése és az újabb, eddig ismeretlen vagy újra megjelenő fertőző 
betegségek terjedése, amelyek megoldások híján az emberiség jelentős pusztulásához 
vezethetnek.  

Kérdés, hogy mit tehetünk, hogyan védhetjük meg Földünk egészséget, 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.   

2018. november 23-án Kondorosi Éva munkásságát a világ egyik legnagyobb presztízsű 
tudományos elismerésével, a Balzan díjjal jutalmazták. Ebből az alkalomból szó lesz 
arról is, hogyan tud egy magyar kutató ilyen karriert elérni, mi kell a sikerhez, miben 
lehet példát mutatni és segíteni a fiatalokat.   
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szervező: Lovas Község Önkormányzata  |  Honlap: www.lovas.hu   
Információ: 87/575-083, 20/323-9797 vagy konyvtar@lovas.hu 

A belépés díjtalan.  A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
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Hit és hatóanyag
A gyógynövények hagyományos és modern alkalmazásai

DR. HAJDU ZSANETT biológus és gyógynövénykutató volt 
a népszerű Lovasi esték második előadója. Tizenkét éve 
rendszeresen tart előadásokat minden korosztály szá-
mára. 2015-ben Nemzeti Kiválóság Díjat kapott, tudo-
mányos és tudománykommunikációs munkája elismeré-
seként.
– Biológusként végeztem 
neurobiológia szakirányon, 
majd idegrendszerre ható 
gyógynövények hatóanya-
gainak kutatásából dokto-
ráltam a szegedi Gyógysze-
résztudományi karon. M ég 
hallgató koromban önálló 
kutatóutat szerveztünk két 
társammal Bolíviába, ahol 
két évig éltem andoki és ama-
zóniai indiánok között. Egy 
amazóniai faluban végeztem 
egy gyógynövénykutatást, 
amiből a diplomamunká-
mat is elkészítettem. 2016-
ban egy Costa Rica-i őserdei 
kutató-oktatóközpontban 
tanítottam egyetemistákat. 
Majd  megjelent a fiatalok-
nak szánt ismeretterjesztő 
regényem, A trópusok aján-
dékai címmel. Szerencsére 
a könyv a megjelenése óta 
sikernek örvend. Olvasói 
kérésre készítettem el a Ho-
gyan valósítsunk meg ku-
tatóutat a Föld túloldalán? 
című online kurzust. 2018 ta-
vaszán az Amerikai Egyesült 
Államok, „Rejtőzködés nél-
kül: Nők vezető szerepének 
megerősítése tudományos 
pályán” program magyaror-
szági jelöltje lettem, ősszel 
pedig a hazai latin-amerikai 
nagykövetségek,„Híd Latin-
Amerika és Magyarország 
között” című pályázatán, a 
munkásságomról szóló esszé 
különdíjas lett – kezdte egy 
rövid bemutatkozással Dr. 
Hajdu Zsanett. 
Az előadásban Latin-
Amerika-i és Kárpát-me-
dencei utazásai mentén kör-
bejártuk a gyógynövények 
hagyományos és mai modern 
alkalmazásának világát. Be-

szélt arról, hogy miként tesz 
szert tudására egy gyógyí�tó, 
és általa a népe, melynek a 
gyógyí�tója. Miként jut el ez 
a tudás a kutatókhoz, és ők 
mi mindenhez kezdhetnek 
vele. Az érdeklődők választ 
kaptak arra is, hogy lesz 
a gyógynövényből gyógy-
szer, hagyományos növényi 
gyógyszer vagy étrend-ki-
egészí�tő, és hogy melyiktől 
milyen hatást várhatunk. Dr. 
Hajdu Zsanett beszélt arról 
is, hogy egészségünk, gyógy-
ulásunk érdekében mire 
figyeljünk, amikor gyógy-
növény tartalmú készí�tmé-
nyeket vásárolunk a patiká-
ban vagy a herbáriában. Az 
előadás utolsó részében a 
közönséget bevonva, meg-
néztük, megszagoltuk a 
leghasznosabb gyógynövé-
nyeinket és hasznos infor-
mációt kaptunk a konyha-
szekrényekben előforduló 
fűszerek jótékony hatásairól 
is. Például a fahéj serkenti az 
emésztést és cukorbetegség 
megelőzésére is használják. 
A szegfűszegnek fájdalom-
csillapí�tó hatása van (pl. 
fogfájás), a kurkumának rák 
megelőző hatása, továbbá 
hasznos lehet a 2-es tí�pusú 
cukorbetegség megelőzé-
sében vagy kezelésében. Az 
őrölt kurkumát szórhatjuk 
rántottára, tehetünk be-
lőle a levesbe, a tepsiben 
sült zöldségekre, joghurt-
ba, napi 1 teáskanállal so-
kat teszünk az egészségünk 
megőrzéséért. A kömény 
remek légúti betegségek 
ellen. A káposzta és a brok-
koli bizonyí�tottan hatásos 
a daganatok megelőzésére, 

de csak enyhén pároltan/
sütve fogyasszuk, nem sza-
bad agyon főzni, mert akkor 
elveszí�ti jótékony hatását. 
A csalángyökér a prosztata 
megnagyobbodás tüneteire 
kiváló (kapszula formájá-
ban, gyári kiszerelésben és 
patikában vásároljuk, í�gy fej-
ti ki legjobban a hatását). Az 
édeskömény tea felső légúti 
gyulladásban, hörghurutban 
köptető, köhögés csillapí�tó, 
valamint a kismamáknak és 
a babáknak is nagy segí�tség: 
a kismamáknál tejfokozó 
hatása van, a piciknél pedig 
csökkenti a gyomorfájást. A 
fokhagyma rendszeres fo-
gyasztása bizonyí�tottan jó 
hatással van a koleszterin-
szintre, segí�thet beállí�tani a 
vérnyomást, és egyes vizsgá-
latok szerint a vércukorszint 

stabilizálásában is szerepet 
játszik. A narancs illóolaj jó-
kedvre derí�ti az embert, az 
erdei fenyő illóolaj felső lég-
úti betegségek, hörghurut 
ellen fejti ki hatását: inhalál-
va, forró fürdőbe csepegtet-
ve nyákoldó hatású. Reuma, 
neuralgia esetén bedörzsöl-
ve helyi vérbőséget okoz. 
Hasznos Internetes cí�meket 
is kaptunk az előadás folya-
mán:
www.kodpiszkalo.blog.hu
www.gyogynovenylap.hu
www.novenyigyogyszer.hu
www.haziorvosblog.hu
www.alimento.blog.hu
Gyógyszer, növényi gyógy-
szer és étrend-kiegészítő 
adatbázis:
https://ogyei.gov.hu/

Szendi Péter
és Volford-Hull Zita

DR. HAJDU ZSANÉTT
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A szép házak mellett és a jetski ellen
emelte fel a szavát

a Nők a Balatonért Egyesület
Beszélgetés Szauer Rózsával a civil szervezet elnökével

Mintha csak tegnap történt volna, hogy 1995. január 22-én 
Alsóörsön, Simonné Zákonyi Tünde vezetésével megala-
kult a Nők a Balatonért Egyesület, azzal a céllal, hogy a Ba-
laton környezeti, természeti és kulturális értékeit őrizze, 
védje.  SZAUER RÓZSA elnök szerint a NABE feladatai nem 
csökkennek, sőt, újabban egyre sokasodnak.
Tavaly ősszel érkezett a 
sajtóhí�r, hogy elektromos 
jetskit terveznek új közle-
kedési eszközként beve-
zetni a Balatonon, holott 
ma tilos a motorcsónak-
ázás és a jetskizés, né-
hány fontos közcélt kivéve 
(mentők és rendőrség). 
Törvény tiltja, évtizedek 
óta. Ézért is lett napjaink-
ra a Balaton a szezonban a 
strandolóké, a vitorlázóké 
és a horgászoké, valamint 
egész évben a szép tájban 
gyönyörködő, nyugalmat 
kereső pihenni vágyóké. 
Ha megjelennének a szá-
guldozó „sportolók”, ha-
mar elüldöznék a mostani 
vendégkör nagy részét. 
É� vtizedekkel ezelőtt, ami-
kor a tiltás született, nem 
gondoltak arra, hogy egy-

szer majd lehetővé válik 
a benzinmotor helyett az 
elektromos meghajtás. A 
jogászkodók ezért máris 
megtalálták a kiskaput, 
szerintük az elektromo-
torral felszerelt csónak és 
a jetski használatát a Ba-
laton-törvény nem tiltja. - 
Nyílt levelet fogalmaztunk, 
és aláírásgyűjtésbe kezd-
tünk a jetski engedélyezése 
ellen. A majd ezer támo-
gató aláíróval együtt, azt 
kérjük a törvényalkotóktól, 
hogy módosítsák a Bala-
ton-törvényt, egyértelművé 
téve, hogy a tavon a motor-
csónak és a jetski használa-
ta tilos. Maradjon a Bala-
ton „családi paradicsom”. 
Kérésünket balatoni civil 
szervezetek is támogatják, 
köztük a Balaton Szövetség 

is – kezdi a beszélgetést 
Szauer Rózsa. 
De „evezzünk” inkább 
nyugodtabb vizekre! Közel 
két éve a Veszprém Megyei 
Ö� nkormányzattól indult el 
a Balatoni Szövetséghez 
„Az É� v Balatoni Háza” pá-
lyázat ötlete. Tavaly zajlott 
az első pályázat, az egye-
sület közreműködésével. 
A projekt lebonyolí�tását 
a Miniszterelnökség É� pí�-
tészeti és É� pí�tésügyi He-
lyettes A� llamtitkársága 
támogatta. – Három kate-
góriában lehetett nevezni. 
Az év balatoni lakóháza, az 
év balatoni középülete és 
az év balatoni üdülő vagy 
gazdasági épülete. A felhí-
vás célja a minőségi építé-
szet népszerűsítése, meg-
ismertetése a tágabb kö-
zönséggel, figyelemfelhívás 
a Balaton környezetében 
épített példaértékű épüle-
tekre. A bíráló bizottság-
ban a Magyar Építész Ka-
mara, a Magyar Építőmű-
vészek Szövetsége, a három 
érintett megye építész ka-
marája, a NABE és a Bala-
toni Szövetség képviselője 
kapott helyet. A bizottság 
elnöke Füleky Zsolt építé-
szeti és építésügyi helyettes 
államtitkár volt – folytatta 
tovább a beszélgetést Sza-
uer Rózsa. A pályaművek 
előminősí�tését követően a 
zsűri tizenegy épületet vá-
lasztott ki helyszí�ni szem-
lére, és ezek alapján hozta 

meg a döntését. A középü-
let kategória nyertese az 
alsóörsi Marina kikötő-
épület és hotel lett. A Bala-
toni Szövetség különdí�ját 
a csopaki Schieszl-pince 
gazdasági épülete kapta, 
mí�g a lakóépület kategó-
ria nyertese a dörgicsei 
Portushome lett. Égy fo-
nyódi nyaraló lett az üdü-
lőépület kategória győzte-
se, mí�g a Nők a Balatonért 
Égyesület különdí�ját egy 
pusztaszemesi lakóház 
kapta meg. A Magyar É� pí�-
tőművészek Szövetsége 
különdí�ját a Tihanyi Vitor-
lás Iskola szerezte meg. 
Az épí�tészeti minőség nép-
szerűsí�téséért, a pályázat 
utómunkájaként a szerve-
zők felvállalták, hogy egy 
vándorkiállí�tást indí�ta-
nak el a Balaton körül. Az 
anyagot először a Veszp-
rémi Megyeházán szak-
embereknek mutatták be, 
majd következett Alsóörs, 
Csopak, hamarosan pedig 
Tihany. Márciusban Dör-
gicsén lesz látható a nem 
mindennapos tárlat,  ahol 
az érdeklődők megtekint-
hetik a dí�jazott épületek-
ről készült fotókat.  Más 
településekkel is történtek 
már egyeztetések, Bala-
tonalmádi, Balatonfűzfő és 
Balatonkenese polgármes-
tere is jelezte, hogy szí�ve-
sen fogadja a kiállí�tást. 

Szendi Péter

SZAUÉR RÖ� ZSA


