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Magas rangú állami kitüntetést vehetett át
vitéz Pintér Kornél

Nemzeti ünnepünk március 15. alkalmából a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrtól vitéz Pintér 
Kornél. Az állami kitüntetések ünnepélyes átadására 
a Budai Várban, az egykori Karmelita Kolostorban, a 
Miniszterelnökség dísztermében került sor.

A dí�szoklevélben, me-
lyet A� der János köztársa-
sági elnök í�rt alá, ez áll: 
„az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékének 
ápolását fáradhatatlanul 
szolgáló munkája elisme-
réseként”. Kornélt váratla-
nul érte a kitüntetés. – Kö-
rülbelül egy hónappal az 
átadás előtt jött az értesí�tés 
e-mailben. Bevallom őszin-
tén először azt hittem, 
hogy valaki szórakozik ve-

lem. Nagyon diszkréten a 
megadott telefonszámon 
felhí�vtam egy hölgyet, aki 
biztosí�tott arról, hogy va-
lóban állami kitüntetésben 
részesülök. Miután a tele-
font letettem, bevallom el-
érzékenyültem. Ez az elis-
merés egybeesik a közéleti 
pályafutásom kezdetének 
harmincadik évforduló-
jával, hiszen éppen a 18. 
születésnapomon, 1989. 
szeptember 18-án léptem 

be a Független Kisgazda-, 
Földmunkás- és Polgári 
Pártba. Ráadásul tavaly 
ünnepelte a Magyar Vidék 
Országos 56-os Szervezet 
fennállásának huszonötö-
dik évfordulóját. Ebből 
tizenöt éve én vezetem a 
közösséget – kezdi a be-
szélgetést vitéz Pintér Kor-
nél, aki pátoszi hangulatba 
került a rangos elismerés 
átadásának szí�nvonalától, 
lelkiségétől, kedélyállapo-
tát tovább fokozta az állami 
ünnepség helyszí�ne is. 

Köszönettel tartozik 
mindazoknak, akik sze-
mélyesen, telefonon, 
e-mailben vagy éppen a 
közösségi hálón keresz-

tül osztoztak örömében. 
Nem tagadja, hogy egy idő 
után le kellett halkí�tania a 
telefont, mert nem győzte 
fogadni az elismeréseket. 
Kornél számára felemelő 
érzés volt az is, hogy olyan 
emberek társaságában 
kapta meg a dí�jat, akiket ő 
nagyon tisztel. Többségük 
egyházi személy, de voltak 
ott Erdélyből, Délvidékről, 
Felvidékről, Kárpátaljáról, 
tehát az elcsatolt országré-
szekből is. 

Amikor belépett a Füg-
getlen Kisgazdapártba 
nagyon sok 1956 előtti és 
utáni politikai elí�télttel is-
merkedett meg, akik kü-
lönböző koholt vádakkal 
kerültek börtönbe, interná-
ló és kényszermunkatábo-
rokba. Számára mindig is 
fontos volt az 1956-os for-
radalom és szabadságharc, 
valamint a kommunista 
diktatúra áldozatává váltak 
emlékének ápolása. Ú� gy 
érzi, anyai és apai felmenő-
inek kommunizmus alatti 
szenvedései miatt ennyivel 
ő is tartozik családjának, 
szeretett hazájának. Nem 
győzi meghálálni továbbá 
feleségének és gyermeke-
inek sem azt a mérhetet-
len segí�tséget, támogatást, 
akik nélkül ezt a nemes 
dí�jat sem kapta volna meg. 

Szendi Péter
Fotó: www.kormany.hu   
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NABE – most a balatoniak feladata lesz 
a Red Bull Air Race elleni tiltakozás

A Nők a Balatonért álN-
lásfoglalást tett közzé a 
Facebook oldalán, amely-
ből kiderül, hogy a Bala-
ton egyik legrégebbi és 
legaktívabb civil szerve-
zete szerint, a budapesti 
lakosság után, most a 
balatoniak feladata lesz 
a Red Bull Air Race elleni 
tiltakozás. 

Több kérdést is feltettek, 
amelyekre a hatóságoktól 
várnak sürgős választ. „Amí�g 
ezek a válaszok nem ismer-
tek, addig – az Alaptörvényre 
és más jogforrásokra alapoz-
va – az egyetlen lehetséges 
jogkövető magatartás a légi 
parádé elleni tiltakozás” – 
fogalmaz az alább olvasható 
közlemény.

ÁLLÁSFOGLALÁS
– a balatoni Red Bull Air 
Race világbajnokságról

2010-ben nagy megköny-
nyebbüléssel vette tudomá-
sul a főváros lakossága, hogy 
a sok kellemetlenséggel járó 
Red Bull légi parádét meg-
szüntette az új kormány. A 
rendezvény ugyanis jelen-
tős zaj- és légszennyezéssel, 
valamint balesetveszéllyel 

jár, í�gy különösen aggályos 
a megrendezése Budapest 
felett. A zöld ombudsman 
állásfoglalása szerint: „A Red 
Bull Air Race repülőrendez-
vény által jelentett környeze-
ti terhelések következtében 
a rendezvény a belvárosban, 
ilyen sűrűn beépí�tett lakott 
területen való megtartása 
az egészséges környezethez 
való joggal nem egyeztethető 
össze”.
A budapesti Red Bull ren-
dezvények 2011-től azután 
folytatódtak, csakúgy, mint a 
lakosság kitartó tiltakozása 
ellene. Idénre érték el, hogy 
Budapesten már nem lesz 
több légi parádé. Zamárdi 
fogadta be. I�gy a rendezvény 
elleni tiltakozás ezentúl a 
balatoniak feladata lesz. Mi-
előtt tiltakoznánk, próbál-
junk meg választ találni a 
kérdésre: O� rüljünk a rendez-
vénynek, vagy tegyünk elle-
ne? A tisztánlátáshoz tudni 
kell, milyen érvek szólnak a 
rendezvény mellett és ellen. 
Mellette szól a bevétel, ami 
Zamárdi önkormányzatáé és 
a helyi szálláskiadóké lesz. 
Továbbá „180 országban 300 
millióan nézik a légi verseny 
közvetí�tését, ami az országi -
mázs szempontjából felben-

csülhetetlen értékű ” – állí�t-
ják a rendezők.
Ellene szól, hogy nagy zaj 
lesz. E� s nemcsak Zamárdi-
ban, mert ott nincs repülőtér. 
A gépeknek valahonnan föl 
kell szállnia, és oda vissza is 
térnie. Zaj nemcsak a verseny 
időtartamában lesz, hanem 
előtte is napokig, amikor 
a versenyzők edzenek. Mit 
gondolnak erről az érintett 
balatoni települések lakói, 
akik a zajon kí�vül nem kap-
nak mást a rendezvénytől? 
Egyáltalán, mely települések 
lesznek érintettek? Biztosan 
szennyeződik a levegő és 
vele a Balaton. Milyen mér-
tékben? Ellentétben a Duná-
val, a tóba jutó szennyeződés 
természetes úton nem távo-
zik el. Ki fog gondoskodni a 
Balaton megtisztí�tásáról a 
verseny után?
A feltett kérdésekre a ható-
ságoktól várjuk a sürgős vá-
laszt. Amí�g ezek a válaszok 
nem ismertek, addig – az 
Alaptörvényre és más jogfor-
rásokra alapozva – az egyet-
len lehetséges jogkövető ma-
gatartás a légi parádé elleni 
tiltakozás. A nagyszámú ma-
gyar és nemzetközi előí�rás 
közül elegendő a Legfelsőbb 
Bí�róság 1999. május 13-i í�té-

letére hivatkozni. Ha a napo-
kon át, ismeretlen mértékű 
zaj-, lég- és ví�zszennyezéssel 
járó rendezvény veszélyte-
lenségét nem bizonyí�tják 
előre, akkor a gazdasági elő-
nyök és érvek nem mérlegel-
hetők. Vagyis se a bevétel, 
se az országimázs növelése 
nem érv a környezeti veszé-
lyeztetés ellenében.
A Nők a Balatonért Egyesület 
– a Balaton védelmében és 
a turizmus érdekében – fe-
lelős magatartást vár a ren-
dezőktől és a hatóságoktól. 
Nem mindegy, hogy milyen 
hí�r kapcsán kerül a Balaton a 
nemzetközi médiába: egyál-
talán nem biztos, hogy a re-
pülés, vagy egy nemzetközi 
élénkí�tő szer márkájának a 
hí�re hiányzik a Balatonnak. 
Sokkal fontosabb a magas 
szí�nvonalú vendéglátás, az 
ápolt kulturális emlékek, a 
jól karban tartott közterüle-
tek, a kevesebb zaj- és lég-
szennyezés, az itt élők kultu-
rált, barátságos magatartása. 
A helyiek, köztük a NABE, 
ezért dolgoznak már évtize-
dek óta. Azt szeretnénk, ha a 
Balaton „családi paradicsom” 
maradhatna.

Nők a Balatonért
Egyesület
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MARADJON GYANAKVÓ!
Nem életszerű, hogy ide-

gen személyek pénzt akar-
nának bárkinek is átadni. 
Ha az idegen arra hivatko-
zik, hogy valamelyik köz-
műszolgáltatónál (pl.: ví�z-, 
vagy gázművek) O� nnek túl-
fizetése van, jusson eszébe, 
hogy ezeket az összegeket 
a szolgáltatók mindig a 
Magyar Postával küldetik 
lakcí�mre, vagy egy későbbi 
csekkjének az összegéből 
vonják le! De semmi esetre 
sem küldik házhoz egy ide-
gennel, sőt a saját munka-
társaikkal sem! Úgyanez a 
helyzet bármilyen szociális 
pénzbeli juttatással! Eze-
ket ismegszokottpostása 
fogja O� nnek házhoz vinni!

Előfordulhat, hogy az 
idegen rendőrnek adja ki 
magát, és í�gy akar O� nnek 
pénzt átadni! Rendőrök 
SOHA nem visznek kész-
pénzt senkinek! A legtöbb 
bűnelkövető általában az 

O� n valamelyik hozzátarto-
zójára hivatkozva próbál 
indokot találni, hogy be-
jusson O� nhöz és O� nt meg-
tévesztve, vagy kihasználva 
figyelmetlenségét, a lakás-
ban található készpénzt 
elvegye O� ntől. Nincs olyan 
élethelyzet, amikor egy 
balesetnél, vagy betegség 
esetén egy hozzátartozója 
bárkit arra kérne, hogy az 
keresse fel O� nt és hozzon 
neki pénzt. Az elkövető az 
O� n érzelmeire próbál hat-
ni azzal, hogy gyermekére, 
vagy unokájára hivatkozik. 
Ilyen esetekben azonnal, 
bátran hí�vja fel gyermekét, 
unokáját és győződjön meg 
a kérés valódiságáról!

NE ADJON ESÉLYT
A CSALÓKNAK!

Legtöbbször pénzváltás 
trükkel próbálkoznak az 
idegenek, általában nagy-

cí�mletű, jellemzően egy 20 
ezer forintost szeretnének 
felváltatni O� nnel. A pénz 
felváltása során figyelik ki a 
pénz „rejtekhelyét” és vagy 
erőszakkal, vagy a figyel-
mét elterelve az elkövető 
társa veszi azt el! Ne en-
gedjen be idegeneket a la-
kásába, családi házába, de 
még az udvarra se! Pénzt 
ne váltson senkinek se 
közterületen, de főleg nem 
lakásban, ahol az idegen 
egyszerűen kifigyelheti, 
hogy hol tartja megtakarí�-
tott pénzét.

Nem szerencsés a lakás-
ban nagyobb mennyiségű 
készpénzt tartani, de ha 
nincs rá más mód, akkor 
inkább tartsa a lakásban 
több helyen elosztva, soha 
ne egy helyen tárolja!

LEGYEN GYANÚ� S, ha va-
laki a következő indokok-
kal próbálna mindenáron 
bejutni az O� n lakásába:

– pénzt szeretne fel-
váltatni, mert az O� n 
valamelyik hozzátar-
tozójának í�gy tudja 
visszaadni a tartozá-
sát,

– pénzt hozott az O� n szá-
mára (szociális ellátás-
ra; váratlan ünnepek 
előtti pénzbeli juttatás-
ra hivatkozva; rendőr-
nek adja ki magát)

A LEGFONTOSABB, 
HOGY SOHA NE NYÚL-
JON A MEGTAKARÍTOTT, 
LAKÁSBAN ELREJTETT 
PÉNZÉHEZ IDEGENEK 
ELŐTT! ŐK CSAK ERRE 
VÁRNAK, ELTERELIK AZ 
ÖN FIGYELMÉT ÉS MÁR 
KI IS FOSZTOTTÁK!

Szabó Zoltán  
bűn- és balesetmegelőzési

előadó 
Balatonfüredi

Rendőrkapitányság
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Megemlékezés

Március 15-én szer-
te a világon kokárdát 
tűznek a magyarok a 
szívük fölé, így emlé-
keznek a 1848-49-es 
forradalom és szabad-
ságharc hőseire.

A himnusz eléneklé-
se után Mészároly Ká-
roly az Endődi Sándor 
Református A� ltalános 
Iskola és Kézilabda-
Útánpótlásközpont igaz-
gatója tartott ünnepi 
beszédet, melyet az új-
ságban teljes terjedelmé-
ben elolvashatnak.

Az ünnepi beszéd után 
a lovasi gyerekek mű-
sorát tekinthettük meg. 
Pintér Huba Pósa Lajos: 
Magyar vagyok cí�mű 
versét szavalta el, majd 
Kovács Dániel, Benedek 
Dénes, Márffy Pál, Márffy 
Róza és Fazekas Gergő 
Petőfi Sándor: Csatadal 
cí�mű költeményét ad-
ták elő. Pintér Zselykétől 
Blaskó Mária: Piros, fe-

hér, zöld cí�mű vesét hall-
hattuk. Végül a gyerekek 
részleteket énekeltek a 
“Huszárgyerek, huszár-
gyerek szereti a táncot” 
és a “Tavaszi szél vizet 
áraszt” cí�mű dalokból.

Ezután került sor a 
koszorúzásokra. Az ön-
kormányzat nevében Fe-
renczy Gáborné polgár-
mester és Volford-Hull 

Zita alpolgármester, az 
Alsóörs-Lovas Reformá-
tus Társegyházközség 
nevében Nagytiszteletű 
dr. Kálmán Csaba lelki-
pásztor és Dienes Károly 
gondnok, a Magyar Vidék 
Országos 56-os Szerve-
zet és a Történelmi Vité-
zi Rend nevében Pintér 
Huba helyezték el a meg-
emlékezés koszúit. 

A régi temetőnél az 
önkormányzat nevé-
ben Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony 
és Volford-Hull Zita, a 
Magyar Vidék Orszá-
gos 56-os Szervezet és a 
Történelmi Vitézi Rend 
nevében vitéz Pintér Kor-
nél, Pintér Huba és Pintér 
Villő helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit. 

A rendezvény végén 
közösen elénekeltük a 
Szózatot.

Az önkormányzat ne-
vében köszönetemet 
fejezem ki a lovasi gye-
rekeknek és felkészí�tő-
jüknek Márffyné Eredics 
Eszternek, hogy műso-
rukkal szí�nesebbé, meg-
hatóbbá tették az ünne-
pélyt. A fellépő gyerekek 
névsora: Benedek Dénes, 
Benedek Janka, Faze-
kas Gergő, Kovács Dá-
niel, Márffy Pál, Márffy 
Róza, Pintér Huba, Pintér 
Zselyke.

Volford-Hull Zita
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Kedves Lovasiak, kedves Megemlékezők!
A világ magyarsága ezen 

a napon együtt ünnepel. 
1848. március 15. kimagas-
lik az időből, kiemelkedik 
az oly sok viszontagságot 
megélt magyarok történel-
mi múltjából. Ú� nneplésünk 
egyszerre szól a 48-as 
eszméknek és a hazáért 
áldozatot hozó millióknak. 
170 esztendő telt el ama 
sorsfordí�tó két év óta, ame-
lynek eszméit napjainkban 
lassan megvalósulni látjuk. 
Nem volt tehát értelme-
tlen azok áldozata, akik a 
nehéz életet vállaltak ma-
gukra értünk, kései utó-
dokért. Az elmúlt 170 év-
ben kicsit hányatott sorsú 
ünnep volt március 15. 
1860 óta emlékezünk meg 
az 1848-49 forradalom és 
szabadságharc kezdetének 
napjáról. Aztán rendszerek, 
rezsimek hol engedélyezték, 
hol betiltották, hol kisajátí�-
tották. De 1991 óta a Mag-
yar Országgyűlés határozata 
értelmében hivatalosan is a 
Magyar Köztársaság nemzeti 
ünnepe, csupa piros betűvel.

A 19. század a forradalmak 
százada volt, 1848 február-
jában Párizsban kitört a 
forradalom, a nép elűzte a 
királyt és kikiáltotta a köz-
társaságot. A hí�r futótűz-
ként terjedt és végigsöpört 
Európán. Először Bécsben, 
majd Pest-Budán is kitört 
a forradalom. Mit is akar-
tak? Fejlődést, jogokat, jobb 
életet, szabadságot. Nemze-
ti önrendelkezést, jobbá-
gyrendszer felszámolását, 
közteherviselés bevezetését, 
a népek politikai jogokban 
való részesí�tését, a gazdasá-
gi fejlődés előremozdí�tását, 
az országgyűlésnek felelős 
független nemzeti kormányt. 
Előtérbe kerültek a nemze-
ti érzelmek. Az emberek 
ráébredtek arra, hogy a 
közös nyelv, a közös keresz-
tény kultúra, a közös történ-
elmi hagyományok alapján 
egy nagy közösséghez, a 
magyar nemzethez tar-
toznak. A hazájukról pedig 
úgy gondolkodtak, az a 

földrajzi hely, ahol megvaló-
sul az összetartozás, ahol 
megvalósul az emberek 
boldogulása.

Kölcsey szavaival össze-
gezve: „Jelszavaink valának 
haza és haladás.”

A forradalmat megelőző 
reformkorban politiku-
saink megpróbálták mind-
ezt törvényi keretek között 
megvalósí�tani, de Bécs el-
lenállása miatt ez elbukott.

Az események március 
15-én reggel fél 9 tájban in-
dultak a Pilvax kávéházból 
az egyetem felé. Kinyomtat-
ták a 12 pontot, lefoglalva 
Landerer nyomtatóját, ezzel 
megteremtve a magyar sz-
abad sajtót. 

Mi is áll a 12 pont előtt? 
Ez: „Mit kí�ván a magyar 
nemzet”. Legyen béke, sz-
abadság és egyetértéses 
magyar nemzet. Az össz-
es pont a legnagyobb 
egyetértésben született. A 
közös cél a feudális, úrbéli 
viszonyok megszűntetése, 
helyette nemzeti, alkotmán-
yos, polgári Magyarország 
megteremtése volt. A mag-
yar történelem ritka pilla-
nata volt, amikor nem volt 
széthúzás, öreg és fiatal, nő 
és férfi, jobbágy és földesúr, 
szegény és gazdag egyet 
akart, magyar nemzetet 
és jobb, élhetőbb Mag-
yarországot.

Március 15-én délutánra 
tí�zezres tömeg gyűlt össze 
a Múzeum térre. Petőfi itt 
szavalta el a Nemzeti dalt. 
A vers első változata már 
14-én elkészült. Este Petőfi 

felolvasta barátainak. A vers 
akkor még í�gy kezdődött: 
„Rajta magyar, hí� a haza”. 
Ekkor Petőfi egy barátja fi-
gyelmeztette a hiú hí�rében 
álló költőt, hogy először tal-
pra kellene állí�tani a hazát. 
Petőfi még 14-én este átí�rta 
talpra magyarra a Nemzeti 
dal kezdő sorait. 

Március 15-én küldöttség 
utazott Kossuth vezetésével 
Bécsbe, hogy a császárváros 

vezetői nevezzék ki Bat-
thyányit miniszterelnöknek. 
Március 15-én vér nélkül 
győzött a forradalom, a 12 
pont megvalósí�tása a füg-
getlen magyar kormányra 
várt. Megszülettek az ápr-
ilisi törvények. A kormány 
szembesült a felmerülő ne-
hézségekkel, többek közt a 
nemzetiségi mozgalmakkal, 
í�gy lemondásra kényszerült, 
helyette forradalmi kormány 
alakult Kossuth vezetésével. 
Az országot délről Jelasics 
csapataival, bécsi támogatás-
sal megtámadta. A betolako-
dók felett Pákozdnál győzel-
met arattak a magyar seregek. 
A császári csapatok Mag-
yarországra törtek. Katonai 
sikereket értek el. A kormány 
kénytelen volt Debrecen-
be költözni. Kossuth a fiatal 
vegyészmérnököt, Görgey 
Artúrt bí�zta meg a hadsereg 
fővezéri teendőivel. Kezdetét 
vette a dicsőséges tavaszi had-
járat, amely eredményeként a 
császári erők kiszorultak az 
ország határára. Kimondták a 
Habsburg-ház trónfosztását, 
Magyarország függetlenségét.

V. Ferdinánd császárt le-

mondatták, helyette a fia-
tal Ferenc Józsefet válasz-
tották császárrá. A fiatal 
császár belátta, hogy saját 
erejéből nem tudja leverni 
a szabadságharcot. I. Miklós 
orosz cártól kért segí�tséget, 
200.000 orosz dzsidás ka-
tonát. 

E� rdemes megemlí�teni, 
hogy Románia felől jöttek 
az oroszok és egy marok-
nyi székely feltartóztatta 
őket a nyerges tetői szoro-
son, ahol ma kopjafák őrzik 
hőstettüket, többek közt az 
alsóörsi kopjafa is.

Az ország egyedül maradt, 
a nyugat nem segí�tett, tar-
talékai kimerültek. Görgey 
Világosnál a túlerővel szem-
ben kényre és kegyre letette 
a fegyvert. Nem az osz-
trákoknak, hanem az oro-
szoknak tette le a fegyvert. 
Nem feltétel nélküli fegyver-
letétel volt. Kénytelen volt, 
mert látva az osztrák-orosz 
túlerőt, csak halálba küld-
hette volna a magyar hon-
védek tí�zezreit. Kegyre, 
mert kegyelmet kért a sz-
abadságharc valamennyi 
katonájára. Kénytelen volt 
és kegyelmet kért. Ezt nem 
kapta meg, közel 130 ember-
en hajtottak végre halálos 
í�téletet.

„Hol sí�rjaink domborul-
nak, unokáink leborulnak, s 
áldó imádság mellett mond-
ják el szent neveinket.”, í�rja 
Petőfi. Dicsőséges történelmi 
idő volt. Azt hinnénk, hogy 
egészen különleges emberek 
vitték végbe a nagy történel-
mi cselekedetet. E� s valóban 
voltak köztük kiemelkedő 
egyéniségek, a költőóriás 
Petőfi vagy Jókai, Kossuth 
és Széchenyi, Damjanich és 
Bem apó. De higgyék el, ők 
voltak a kevesebben. Sokan, 
nagyon sokan voltak olyan 
hétköznapi emberek, mint 
mi vagyunk. Te, meg te, meg 
én. Jussanak eszünkbe ezek 
a hétköznapi forradalmárok 
is. E� ljen a magyar haza! E� ljen 
Március 15.!

Mészáros Károly
iskolaigazgató



6 Lovasi Hírek

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület:
Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Aki betársul a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületbe, egyből öt 
település - Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak és Csopak – kínála-
tában jelenik meg. Az egyesület honlapján (www.balatonriviera.
hu), kiadványainkban és munkatársainknál egy helyen minden 
információ megtalálható a tagságról és erről a sokszínű, gyö-
nyörű vidékről. Így együtt, összefogásban,egyedi élményeket 
kínálhatunk a turistáknak: a szálláshelyek széles palettáját, 
sportos kihívásokat, szabadidős és gasztronómiai élményeket. 
Aki nyugalomra vágyik, számára is vannak ötleteink, ugyanakkor 
az adrenalinvadászok is találnak megfelelő programokat nálunk.
Az egyesület fő célja Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas, Paloznak 
községek közigazgatási területén támogatni a turisztikai vállalko-
zások tevékenységét, ellátni az idegenforgalomban érintett sze-
mélyek és cégek érdekképviseletét, közös marketing feladatait, 
összehangolni e gazdasági szereplők tevékenységét, fejleszteni a 
térségben meglévő turisztikai termékek kínálatát. Ennek a célnak 
érdekében az egyesület vállalja és ellátja a részes települések 
turisztikai marketingmunkáját, az egységes arculat kialakítását, 
működteti információs irodáit és a közös értékesítési rendszert. 
Alsóörsön éves nyitva tartással, Csopakon szezonálisan üzemel-
nek Turisztikai Információs Irodáink, a kettőben együttesen, éves 
szinten több mint 45.000 látogatót szolgálunk ki, tájékoztatunk a 
látnivalókról, szálláshelyekről, az egyesületi tagok szolgáltatásai-
ról, értékesítünk vonatjegyet, színház- és koncertjegyet, horgász-
jegyet, helyi kézművesek termékeit, stb.
Szakmai tevékenységeink között kiemelt feladat az egységes 
marketingre való törekvés, melynek révén az egyesület több ki-
adványt jelentet meg rendszeresen, valamint turisztikai honla-
pot, Facebook oldalt üzemeltet. Az egyesület rendszeresen meg-
jelenik utazási vásárokon, számos marketing kampányt bonyolít 
le. Tavasszal és ősszel rendezvények szervezésével részt veszünk 
a Nyitott Balaton akcióban, melynek célja a térség nyári szezo-
non kívüli látogatottságának és a vendégéjszakák számának nö-
velése. Ezek eredményeként a Balaton Riviéra, mint márka és a 
desztinációt alkotó települések neve, már egyre ismertebb.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület szolgáltatásait tagként 
a belépési nyilatkozat aláírásával lehet igénybe venni, szemé-
lyesen az alsóörsi Tourinform Irodában (Vasút u. 3., és telefon: 
70/3718501, info@balatonriviera.hu). Az éves tagdíj szimbolikus, 
ezért cserébe tagunk felkerül a honlapunkra, szállásadóként be-
kerül az internetes szálláshely közvetítésbe,szolgáltatóként te-
vékenységét kínáljuk a vendégeknek.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület része a Balaton Best tér-
ségnek, ami Balatonalmádi, Tihany,Veszprém háromszögében (de 
Eplényben, Herenden is) kínál kedvezményeket a vendégeknek. 
A Best-kártyát szállásadó partnereinken keresztül vehetik igény-
be a vendégek, szolgáltató partnereink kedvezményt adóként 
csatlakozhatnak a rendszerhez. Az igénybe vehető Best-kártya 
kedvezmények közül legjelentősebb a 40-100%-os strandbelé-
pő, és az ingyenes térségi közlekedés a buszjáratokon, valamint 
50%-os kedvezmény a MÁV vonatain. A Best-kedvezmény igény-
be vehető továbbá a térség kulturális rendezvényein, éttermek-
ben, kölcsönzőkben, vitorlázás alkalmával, kalandparkokban, Ep-
lényben, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyein, stb.
Várunk tehát minden turizmusban érdekelt személyt, céget, civil 
szervezetet, csatlakozzon hozzánk, hogy együtt építsük a térség 
kínálatát, közösen dolgozzuk ki és valósítsuk meg az „életre szóló 
élményt”, amiért a vendég a Balaton Riviérájára érkezik, amiről 
mesélni fog másoknak is, ami kihagyhatatlan.

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

Nagy éhínségek várhatóak
– 2050-re több mint kilencmilliárd

ember él majd a Földön
Kondorosi Éva Balzan-díjas akadémikus

előadást tartott a Lovasi esték keretén belül
A településen több mint 

húsz éve örvend nagy nép-
szerűségnek a Lovasi esték 
előadássorozat. Idén is ne-
ves előadókat sikerült meg-
hívniuk, akik különböző té-
makörökben szólaltak meg. 
Az utolsó előadást, Kondo-
rosi Éva Balzan-díjas aka-
démikus tartotta a faluház 
nagytermében, szépszámú 
közönség előtt.

A 21. század számos kihí�vás 
elé állí�tja az emberiséget. A 
Föld lakosságának robbanás-
szerű növekedése, a mező-
gazdasági termelés rendkí�vüli 
fokozását igényli, amelyet a 
meglévő területeken kell el-
érni, a klí�maváltozást figye-
lembe véve, és a legkevésbé 
károsí�tva a környezetet. - Az 
emberiség ilyen példátlan nö-
vekedése mellett hogyan tu-
dunk elegendő élelmet nyúj-
tani, és vajon fenntartható a 
világon egyáltalán, a kilenc 
vagy még több milliárdnyi em-
ber? Ez lesz az előadásomnak 
a kulcskérdése.  Az előrejelzé-
sek szerint ugyanis 2050-re 
9.6 milliárdan élünk majd a 
Földön. Az emberiség fejlő-
dése 200 ezer évvel ezelőtt 
kezdődött Afrikában, akkor 
pár százezer ember élt a boly-
gónkon. Majd megkezdődött 
a népvándorlás a kontinen-
sekre, ráadásul a Római Biro-
dalom, Kí�na, India, valamint a 
selyemút kialakulása tovább 
eredményezte a lakosság nö-
vekedését. A II. században 
í�gy is csak 2 millió ember élt 
a Földön, majd jöttek a nagy 
fertőző járványok, a himlő és a 
pestis, és azért voltak háborúk 
is, amelyek megakadályozták 
az emberiség robbanásszerű 
növekedését. Az ipari forra-
dalom és az orvostudomány 
fejlődése azonban nagyon 
megváltoztatta a világot, in-
nentől kezdve mérhetetlenül 
megnövekedett a Földön élő 
emberek száma – kezdte egy 
kis időutazással Kondorosi 
E� va, akit tavaly november 23-
án, Balzan-dí�jjal jutalmaztak. 
Az elismerést a pillangósvirá-
gúak és a velük szimbiózisban 
élő nitrogénkötő baktériumok 
közötti kapcsolat molekulá-

ris biológiájának feltárásáért 
í�télték oda az MTA Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont kuta-
tóprofesszorának, aki emellett 
az Európai Kutatási Tanács 
élettudományi alelnöke is. Az 
először 1961-ben kiosztott 
Balzan-dí�jat, 1978 óta minden 
évben négy kiemelkedő alko-
tó, illetve tudós kapja, ketten a 
humán tudományok és a mű-
vészetek, ketten a természet-
tudományok, a matematika és 
az orvostudomány területéről. 

Az előadás során még szó-
ba került egy további veszély, 
mégpedig az antibiotiku-
mokra rezisztens mikrobák 
terjedése, és az újabb, eddig 
ismeretlen vagy újra megje-
lenő fertőző betegségek ter-
jedése, amelyek megoldások 
hí�ján, az emberiség jelentős 
pusztulásához vezethetnek. 
Kérdés, hogy mit tehetünk, 
hogyan védhetjük meg Föl-
dünk egészségét, hogyan tápé-
lálhatunk rövidesen 9 milliárd 
embert és óvhatjuk meg az 
emberiséget a fertőző bakté-
riumoktól és gombáktól? Kon-
dorosi E� va nem remélte, hogy 
a Nobel-dí�jhoz hasonló rangos 
tudományos elismerést kap. 
Kutatásainak eredménye a 
nem túl távoli jövő legnagyobb 
problémáira kí�nálhat megol-
dást. A század közepére nagy 
éhí�nségnek nézhetünk elébe, 
ha nem tudjuk megduplázni a 
növénytermelést. 

Szendi Péter


