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Biológiai úton
■ A  tudomány különbö
ző területeit érintő szá
mos előadás-sorozat zajlik 
csaknem egy hónapon át.

N yíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  A megszerzett tudás köztu
lajdon, a tudomány képvise
lőinek, az alkotó értelm iség 
feladata, hogy terjessze ezt a 
tudást. Ezzel a gondolattal 
nyitotta meg Helmeczy Balázs 
egyetemi tanárba Hajdú-Bihar 
Megyei Tudományos Ismeret- 
terjesztő T ársulat elnöke a 
magyar tudomány ünnepének 
megyei rendezvénysorozatát 
november 8-án délután a nyír
ségi község könyvtárában. Ka
tona Gyula polgármester kö
szöntőjét követően a TIT me

gyei elnöke a reformkor haj
nalát, 1825. november 3-át, azt 
a napot idézte, am ikor gróf 
Széchenyi István birtokainak 
egyéves jövedelmét ajánlotta 
fel egy tudományos társu lat 
létrehozására. Ez volt az az 
esemény, melynek tiszteleté
re, emlékére november 3-át a 
magyar tudom ány napjává 
nyilvánították.

Helmeczy Balázs nyíracsá- 
di nyitóelőadásában a bioló
giai nitrogénkötésről, annak 
napjainkban fontos helyen ál
ló jelentőségéről beszélt. 
-  Már a 18-19. század fordu
lóján felvetődött a nitrogénkö
tés problémája, akkor azon
ban az emberek még nem is
m erték a biológiai nitrogén- 
kötés módszerét, lehetőségeit,
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vagyis azokat a bizonyos nö
vények gyökerével szimbiózis
ban élő baktérium okat, me
lyek képesek a nitrogén meg
kötésére. Napjaink fontos 
feladata, hogy kihasználjuk 
ezeknek a baktériumoknak a 
nagyszerűségét, a bennük rej
lő potenciális erőt, melyek je
lentősége, hogy a talajcsök

kenő nitrogén tartalm ának 
pótlását nem vegyi, hanem 
környezetkímélő, biológiai 
úton érhetjük  el -  mondta 
Helmeczy Balázs, aki a meg
nyitót követő kötetlen beszél
getés során még számos, a 
hallgatóság által felvetett kér
désben fogalmazta meg saját, 
s a tudomány álláspontját.


