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Meghívó
Ezúton meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2013. évi Balatonrendesi
Péter-Pál Falunapi rendezvényre
Helyszín: Kultúrház melletti rendezvénysátor
Június 28. péntek
14.00 óra
17.00 – 19.00 óráig

Gulyásfőző verseny
Gulyás elfogyasztása

19.30 órától
Galgagyörki Harangvirág Citera Zenekar
és a Csihaj Banda Műsora
20.30 órától
Romungro Gipsy Band
Zene – Tánc
Június 29. szombat
10 – 17 óráig Bolhapiac a Rozmaring-ág
Balatonrendes Jövőjéért Egyesület szervezésében
19.30 órától
Tapolcai Basic Táncstúdió „Táncvarázs” című műsora
„Thereza varázskalapja” produkció
”Drágakövek” Tánccsoport műsora
Zene: FRB Együttes
Zene

Tánc

Tombola

A rendezvény ideje alatt büfé áll rendelkezésre vendégeink
kiszolgálása érdekében.

A Rozmaring-ág Balatonrendes
Jövőjéért Egyesület
és Balatonrendes Önkormányzata
szeretettel hívja és várja a
2013. június 29-én a FALUNAPI
sátorban rendezendő
BOLHAPIACRA 10:00-17:00-ig.
Várunk minden balatonrendesi állandó lakost
és üdülőt, hogy felesleges holmijait, saját
készítésű finomságait értékesítse.
Legyen a bolhapiac is része az igazi falunapi
hangulatnak!
HARMADIK LEKVÁRFŐZŐ VERSENY
Balatonrendesen
2013.
Főzzünk egészséges, illatos, valódi házi
lekvárt!
Itt a tavasz, illatozik már a bodza, érik az eper,
zöldellnek a fűszer- és gyógynövények, ismét
elkezdődhet a befőzés!
Egész nyáron készülhet mindenki!
Ha van idő, ötlet, no meg hozzávaló, a régi, jól
bevált és új receptjeik mérhetik össze ízeiket!
Fedezze fel ízesítésre kertje kincseit is!
Változatlan feltétel, hogy csak magyar
gyümölcsöket,
vagy
zöldségeket
lehet
használni.
Egy versenyző többféle lekvárral, dzsemmel is
indulhat.
A versenyre benevezett minden lekvárból két
üveg készüljön:
egy 2 dl-es, vagy 5 dl-es
egy 1 dl-es
Az üvegeket fel kell címkézni, de CSAK a
lekvár fajtáját, megnevezését kell ráírni.
A kisebbiket kóstolja a zsűri, a nagyobbik üveg
aukcióban vesz részt, elárverezzük a szüreti
mulatságunk keretében, jótékonysági céllal.
Leadás a Balatonrendes Önkormányzat
nagytermében: 2013. szeptember 20. pénteken:
16-18 óra között és. szeptember 21. szombat:
16-18 óra között.
Zsűrizés szeptember 27-én, Kalla Kálmán
mesterszakács, a Forum, majd Intercontinental
Szálloda, valamint a Gundel étterem volt
konyhafőnöke vezetésével.
Eredményhirdetés és a díjak átadása a 2013.
szeptember 28-án megrendezendő szüreti
mulatság után.
De addig is jó főzést kívánunk!
Izgalmas
nyereményekre számíthatnak!

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Szabó Jolán
06 30 2024347, 06 87 464138

Újra Jótékonysági koncert a
templomban!
2013. július 13-án 19:00 órakor
koncertet adnak Schöck Atala
operaénekes és Barátai a
balatonrendesi templomban
jótékonysági céllal.
Mindenkit szeretettel várunk!
Húsvét Hétfői Játékok, 2013.
Hagyományainkhoz
híven
idén
is
megrendezésre kerültek a Húsvéti Játékok az
Önkormányzat szervezésében.
Tíz felnőtt és három 10 éven aluli gyermek
jelentkezett a versenyre, amit az idén a rossz
idő
miatt
a
Kultúrházban
kellett
lebonyolítanunk. A felnőtteknél három
számban indulhattak a részt vevők, darts,
tojásba dobás és célba dobásban.
A gyerekeknél kosárba dobás ping-pong
labdával, kanálban piros tojás egyensúlyozás
időre és karikával célbadobás volt a feladat.
Helyezettek:
Darts:
I.Kiss Bors Máté
II.Csaba Kálmán „Berci”
III.Lenner István
Célbadobó verseny:
I.Kiss Bors Máté
II.Herceg János
III.Kiss Zoltán
Az összetett versenyben I. Kiss Bors Máté,
aki az idén a vándorkupát is elnyerte, és a jövő
évi Húsvéti Játékokig őrizheti.
II.Csaba Kálmán „Berci”
III.Lenner István.
A 10 éven aluli gyermekeknél az összetett
versenyben:
I.Gáspár Levente,
II.-III. Helyezett holtversenyben: Gáspár Lara
és Csaba Lili.
Az ördöglakat játékhoz párokat választottunk,
sokan
bizonyíthatták
akrobatikus
képességeiket. Az esemény jó hangulatban
zajlott, mindenki nagyon jól érezte magát.

Március 15.
Balatonrendes
Község
Önkormányzata
követve a hagyományt az idén is
megemlékezett az 1848/49-es forra-dalomról.
A hóakadályok miatt sajnos a fellépők nem
érkeztek meg. Ezért a jelenlévők családias
hangulatban rögtönzött műsorral emlékeztek
meg az eseményről .

Kivonat: BalatonrendesKözség Önkormányzat
rendeletéből: „......Az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése
22. §. (3) Kerti hulladék kizárólag október
1-től a következő év április 30-ig terjedő
időszakban
égethető,
az
ingatlanok
területén belül hétfőn és szerdán 16.00 –
22.00 óra és szombaton 8.00-12.00 óra
között.
(8) Nem égethető kerti hulladék:
a. május 1. és szeptember 30.
nap közötti időszakban,
b. szeles vagy ködös, erősen
párás időben,
c. ünnepnapokon, ha az hétfő,

szerda vagy
esik......”

szombatra

Könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő
szabadnap
Kedd
10.00 – 14.00 óráig
Szerda
15.00 – 16.30 óráig
Csütörtök
10.00 – 14.00 óráig
Péntek
15.00 – 18.00 óráig
Szombat páros hét: 15.30 – 20.00 óráig
páratlan hét: szabadnap
Vasárnap
szabadnap
A könyvtárban leselejtezett könyvek továbbra
is vásárolhatók 100 Ft/db áron.
Játszótér
Balatonrendes
Község
Önkormányzata
megköszönve
eddigi
támogatásukat
tájékoztatja Önöket, hogy ezidáig nem sikerült
a
tervezett
játszótér,
szabadidőpark
megépítésére pályázatot benyújtani a helyi
Leader csoportnál,
mivel ezen célterület
forráshiányos. Az önkormányzat várja a
további lehetőségeket, melyről tájékoztatjuk
Önöket,
továbbra
is
várjuk
szíves
támogatásukat.
SZENTMISÉK RENDJE
BALATONRENDES
JÚNIUS 29.
17.30 ÓRA
JÚLIUS 13.
17.30 ÓRA
JÚLIUS 27.
17.30 ÓRA
AUGUSZTUS 10.
17.30 ÓRA
AUGUSZTUS 24.
17.30 ÓRA
SZEPTEMBER 7.
17.30 ÓRA
SZEPTEMBER 21.
17.30 ÓRA
OKTÓBER 5.
17.30 ÓRA
OKTÓBER 19.
17.30 ÓRA
NOVEMBER 2.
16.30 ÓRA
DECEMBER 7.
16.30 ÓRA
DECEMBER 26.
8.30 ÓRA

Szüretbúcsúztató fesztivál
Balatonrendes Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott rendezvény terv
alapján a hagyományos szüretbúcsúztató
fesztivál 2013. szeptember 28-án 14.00 órától
kerül megrendezésre. Mindenkit sok szeretettel
várunk !
80 évesek tiszteletére
A civil szervezetek és az önkormányzat közös
szervezésében a hagyományoknak megfelelően
2012. évben Karner Alfred
80. életévét
betöltött balatonrendesi lakó részére ültettünk
mandulafát a templomkertben. Az idei évben is
folytatódik ez a szép hagyomány, 80. életévét
tölti be ebben az évben Rédli Ferencné és
Sebestyén Sándorné. November hónap
folyamán az ő tiszteletükre ültetünk
mandulafát.
Újra megnyitott
Újra
megnyitott
a
balatonrendesi
vendéglátó egység és élelmiszerbolt, mely
folyamatosan bővülő árukészlettel várja
kedves vendégeit.
Akikre büszkék vagyunk
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett országos képző- és iparművészeti
tanulmányi verseny kétnapos döntőjén a Színvonal Művészeti Iskola diákjai rendkívül
eredményesen szerepeltek. A zománcműves
versenyen a 14-16 éves korcsoportban Epres
Virág I. helyezést ért el, Péringer Martina
pedig „különdíjban részesült. Gratulálunk
sikeres eredményeikhez !
Közös Önkormányzati Hivatalról
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje 2013. április 1-jétől az
alábbiak szerint alakul:
A hivatal székhelyén (8254 Kővágóörs, Petőfi
u. 2.), az Ábrahámhegyi Kirendeltségen (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.), valamint a
Révfülöpi Kirendeltségen (8253 Révfülöp,
Villa Filip tér 8.):
- hétfő 8: 00 – 12: 00 és 13: 00 – 15: 30
- szerda 8: 00 – 12: 00 és 13: 00 - 15: 30
- péntek 8: 00 – 12: 00
Dr. Szabó Tímea jegyző ügyfélfogadási
ideje: hétfő 9: 00 – 11: 00
helye: - a Hivatal székhelye, kivéve:
- páros heteken: a Révfülöpi
Kirendeltség
- április 1-jétől szeptember 30-áig
tartó időszakban minden hónap első
páratlan hetére eső hétfőjén az
Ábrahámhegyi Kirendeltség

Tóthné Titz Éva aljegyző ügyfélfogadási
ideje:
- a Hivatal székhelyén szerda 8: 00 -12: 00
- a Révfülöpi Kirendeltségen páratlan heteken
hétfő 9:00- 11: 00
Polgármester fogadóórája és az ábrahámhegyi
kirendeltség kihelyezett ügyfélfogadása a
községben minden szerdán 14-15 óráig a

balatonrendesi könyvtárban.
Telefonos elérhetőségek
A hivatal székhelyén
87/464-017
Ábrahámhegyi Kirendeltség 87/471-506
Révfülöpi Kirendeltség
87/464-244
Jegyző, aljegyző
87/464-017
Pénzügy:
87/563-001
Adóügy:
87/563-002
Kereskedelem, szálláshely: 87/464-017
műszaki ügyek
87/571-108
hagyaték,munkaügy,anyakönyv 571-109
Hulladékszállítási számlázással kapcsolatos problémákat kérjük, hogy a
Tapolcai Remondis Kft 87/321-567
telefonszámán jelezzék.
NABE HÍREK
2013. 02. 01-én dr. Jánosik Zsuzsa
előadása Női agy – Férfi agy címmel.
Érdekes összehasonlítások nők és férfiak
gondolkodásáról
és
cselekedéseikről.
Minden résztvevő ajándékba kapott
könyvet Georg Ottó Elektromosság és
egészség címmel, a sugárzás hatása az
emberi szervezetre.
2013. 02. 16-án Balatonrendes NABE
csapata a badacsonytördemici VII.
Kocsonya
Szépségversenyen
arany
helyezést ért el. Az alkotás a NABE
csoportokat szimbolizálta a Balaton
partján.
2013. 02. 23-án VI. Balatonrendesi
Kocsonya Kavalkádot rendeztük meg a
jelenlévők nagy örömére. A téli finomság
szépségét és ízét élvezhették a jelenlévők.
Köszönjük támogatóink felajánlásait és
személyes részvételüket, mellyel megtisztelték szervezetünket. A hangulat
családias és felemelő volt a zord időjárás
ellenére.
2013. 04. 07-én ünnepeltük a Víz
világnapját hatodik alkalommal a pálkövei
strandon. Megemlékeztünk a víz jelentőségéről, kóstolgattuk a kékkúti ásványvizeket, csipegettünk kalácsot és pogácsát,
csokit a felnőttek és a gyerekek is kaptak.

Megkoszorúztuk a Balatont. A gyerekek
élvezték a horgászatot és labdajátékot, de
a legjobb a zsákba ugrálás volt. A Balatoni
teszttel a felnőttek és kipróbálhatták
tudásukat
Nagykarácsonyból
még
vendégeink is voltak, akik velünk élvezték
a játékot, beszélgetést és az együtt töltött
2-3 órát. Koszorúnk szép lassan lebegett
Fonyód felé.
A temetői padok felújítása folyamatban
van már a faanyagot és festéket megvásároltuk Csaba Kálmán felajánlása az összeszerelés és csiszolás, a festést a NABE tagok végzik.
Kalász Istvánné
NABE csoportvezető
Tegyünk együtt a Balaton jövőjéért !
A NABE képviseletében kettő alkalommal
vettünk részt Csopakon, majd Siófokon a
napokban
a
Balatonnal
kapcsolatos
konferenciákon, amelynek 2014-es év végéig
lesz folyamata, majd a zárása. Az első a
Balaton vízvilága, környezete, óvása és
rendezése, a második pedig a további információk tükrében a Sió csatorna 150. éves
megnyitása alkalmából történt. Téma: Sió csatorna, jelentősége a Balaton vízgazdálkodásában. Mindkét helyen olyan szakemberek
előadásait hallgathattuk meg, akik ismerik,
féltik, óvják a tavat és nemzetközi példák
alapján részletes beszámolót tartottak a tavak
rehabilitációja témakörben. Felkészültek a 21.
század
kihívásaira,
az
üzemeltetés
módosítására, amelyhez a törvényt is
módosítani kell. Szóba került a vízszint
emelése, a minőség, a víz tisztasága, minden
cseppjére vigyázni kell és a legoptimálisabb
költségek mellett tartani . A Balatoni Fejlesztési
Tanács feladatai kiszélesedtek, hiszen 20 éve
nem foglalkoznak érdemben, vagy nagyon
perifériálisan a vízgazdálkodással kapcsolatban. Mindkét helyen lehetőség nyílott kérdéseket feltenni, a kérdezők saját lakóhelyükkel
kapcsolatban szerettek volna megoldásokat találni. Szó volt a Balaton világörökségbe történő
helyezéséről, mint nemzeti kincsünk. De ez a
fórum nem az a fórum volt, ahol megválaszolják. Végül megtekintettük a csatornát, ahol a
vezető elmondta a működését.
Kalász Istvánné
NABE csoportvezető

A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím:
8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

