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M e g h í v ó

Ezúton meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2014. évi  
Balatonrendesi Péter-Pál  Falunapi  rendezvényre 

Helyszín: Kultúrház melletti rendezvénysátor

Az idei évben az V. Rétes és Lakodalmas Fesztivál 
is a falunap keretein belül  kerül megrendezésre 

Június 27. péntek

14:00 óra Gulyásfőző verseny
17:00 óra Örömhír Foltforrók (Balatonlelle) kiállítás megnyitója a 

kultúrházban
17:30 óra Gulyás elfogyasztása (támogató jegy vásárlásával) 
19:00 órától Zalagyöngye Néptánc Együttes fellépése 

Platina Táncstúdió műsora
21:00 óra Élőzenés mulatság a Royal Band Zenekar közreműködésével

Június 28. szombat

16:00 órától Lakodalmas fesztivál lánykéréstől a 
menyasszony táncig......

A fesztivál keretein belül: 
19:00 órától Drágakövek Tánccsoport műsora 

Platina Táncstúdió műsora 

Andone Thereza Waltraut vezetésével: 
„Nagy mágus visszatér” 

                                               „3 Amigos és csapata” 

A nap folyamán a talpalávalót  hajnali kifulladásig a  Tatai & Társa biztosítja 

A rendezvény ideje alatt büfé áll rendelkezésre vendégeink 
kiszolgálása érdekében, illetve rétes vásárolható. 

http://www.balatonrendes.hu/


Életképek  a NABE életéből

2013.  december  21-én  Novák  László
Rendeshez kötődő fotóművész „Szülőföldem a
Káli-medence”  című  kiállítását  csodálhatták
meg  a  falu  lakói  és  hozzánk  látogató
vendégeink.  Nagy   érdeklődésre  tekintettel
február  22-ig  látogatható  volt  a  kiállítás.
Köszönjük,  hogy  megismerhettük  e  csodás
képeket és látásmódot, ami nem mindenkinek
adatik  meg,  csak  aki  meglátja  az  élet  apró
különleges pillanatait. 

Téli esték sorozatunk előadóinak köszönöm a
felkészülést,  aki  eljött  érdekes  dolgokról
értesült  és  elmondhatta  saját  véleményét,
közösségünk  így  formálódik,  kovácsolódik
falunk  érdekében.  (2014.  január  10-én
Kalászné, január 17-én Epresné, január 24-én
Pergerné, január 31-én Csabáné) 

A  VIII.  Badacsonytördemici  Kocsonya
Szépségversenyen  csapatunk  III.  helyezést
szerezte meg a profik és az amatőrök között. A
kocsonya a tapolcai medencét ábrázolta a tanú
hegyekkel. 

VII.  Balatonrendesi  Kocsonya-kavalkádot
rendeztük  meg  február  22-én  és   a  10  éves
NABE   csatlakozásunkat.  Az  ünnepünkre
eljöttek  az  északi  part  csoportvezetői  és
aktivistái, hogy köszöntsék tagjainkat. A Lábdi
csoporttól  a  Balatont  jelképező  dobos  tortát,
Perger Jánostól gyönyörű vörös rózsát, Katitól
díszoklevelet  vehetett  át  14  törzstagunk  e
csodás  megemlékezésen.  (NABE  tagok
Balatonrendesen 2004-2014: Péringer Tiborné,
Szabó  Istvánné,  Joó  Mihályné,  Tomori
Zoltánné,  Gyöngyösi  Lídia,  Lakos  Lászlóné,
Piros Lászlóné, Bódis Erzsébet Márta, Csabáné
Varga Anikó, Kuti Istvánné, Gáspár Istvánné,
Epresné  Goóz  Margit,  Bóna  Gézáné,  Kalász
Istvánné)  Vendégeink  finom  kocsonyákat
kóstolhattak. Bónáné vers csokrát, Rózsahegyi
Ádám zongora etüdjeit, Lőrincz András dalait
hallgathatták.  Köszönjük  támogatóink
ajándékait  a  tombolához,    segítséget  a
szervezésben és lebonyolításban, így mindenki
remekül érezte magát e szép ünnepen. 

A  víz  világnapján  március  23-án  sajnos  az
időjárás  nem  kedvezett  a  szabadtéri
játékokhoz, így a kultúrházban tartottuk meg a
megemlékezést.  Ünnepség  után  a  vihar  is
elvonult és még a Balatont is megkoszorúztuk
a pálkövei strandon. 

Április  12-én  Balatonkenesén  volt  a
közgyűlésünk  és  a  tátorján  termőhelyével
ismerkedtünk a kenesei löszparton. E védett 
növényünk  egyedül  csak itt  található,  eszmei
értéke 30.000 Ft. 

Május  30-án  a  Pajtás  hajó  60  éves
megemlékezését szervezte meg a balatonfüredi
csoport. Megszólaltak a túlélők az igazságról,
túlterhelték  a  hajót,  így  a  felborulás
elkerülhetetlen  volt.  Az  áldozatok  pontos
adatait  is  eltitkolták.  A  Balatoni  hajózás
legnagyobb tragédiája volt. 

Szeptember  17-én  Siófokon  Zichy  Zsófiának
állítunk emléktáblát. Két évenként emlékezünk
meg egy-egy asszonyról,  aki sokat fáradozott
szeretett Balatonunkért. 

Szeptembertől kezdődnek a vetélkedők a helyi
csoportoknál és 2015 tavaszán lesz a döntő, a
verseny a Balaton könyvére épül, hogy minél
több  gyermek  sajátítsa  el  a  Balatonnal
kapcsolatos  ismeretét  és  hasznosítani  tudja
családja és faluja érdekében. 

Decemberben  a  NABE  10  éves  életképeit
szeretnénk  kiállítani,  ehhez  kérem  a  tagság
segítségét. 

Zöldülő  háztartások,  apró  praktikák  a
Balatonért  4  előadáson  vettünk  részt.  Minél
kevesebb  vegyszert  használjunk  és
nagyanyáink  régi  jól  bevált  módszereit
alkalmazzuk saját és mindannyiunk érdekében.

Dr.  Horváth  Zsolt  elnök,  Veszprém  Megyei
Értéktár  Bizottság  kérése:  „Balatoni
Legendáriumi értékek, kincsek, hagyományok
a Magyar Tengernél” elnevezéssel elkészítjük
Veszprém megye  és a Balaton első tematikus
olvasókönyvét. Azt gondoljuk, hogy ebben az
összeállításban  minden  településről
megjelentetnénk  azokat  a  történteket,
legendákat  érdekes és híres emberekről  szóló
leírásokat,  melyek  itt  születtek  a  velünk  élő
történelem  részei.  Arra  kérem,  ha  támogatja
értékmentő  elképzelésünket,  akkor  segítse
annak megvalósulását. 

Tisztelettel: 
Kalász Istvánné     NABE csoportvezető 



A Rozmaring-Ág Balatonrendes
Jövőjéért Egyesület programjai 

2014. júliustól-decemberig

2014. június 26. 19 óra: Mojzer Antal
és  Mojzer  Áron  fagott  művészek
jótékonysági  kamarakoncertje  a
római katolikus templomban.

2014. július 19. 19 óra: Schöck Atala
operaénekes  5.  jótékonysági
koncertje  a  római  katolikus
templomban.

2014.  június  30-án,  július  2-án,  
4-én,  7-én,  9-én,  és  11-én  reggel,
torna az Önkormányzat épületében.
Az  augusztusi  időpontokat  a
későbbiekben pontosítjuk. A tornát
gyógytornász,  mozgásnevelő  tanár
végzettséggel  rendelkező  Schöck
Ferencné  /Aranka/,  a  Rozmaring-
Ág  Egyesület  tagja  tartja.  
A részvétel ingyenes.

2014. augusztusában 
BOLHAPIACOT tervezünk.

2014. augusztusában a Rozmaring-Ág
és  nyaralóink  találkozója  a
Balatonrendesi  Önkormányzat
épületében.

2014.szeptemberében hagyományos 
lekvárfőző verseny, eredmény-
hirdetés szeptember 27-én a szüreti 
fesztivál keretein belül 

2014. november: ez évben 80 évesek 
mandulafájának, ünnepséggel 
egybekötött elültetése a 
templomkertben. 

2014. decemberében: Adventi koszorú
készítése  és  négy  egymást  követő
vasárnapon gyertyagyújtás, meghitt
rövid  ünneplés  az  Önkormányzat
udvarán.

AZ ESEMÉNYEK RÉSZLETES
PROGRAMJÁT HAVONTA

RÉSZLETESEN KÖZZÉ TESSZÜK!
                

                          Szabó Jolán

Falusi disznóvágás

Február 08-án pár év kihagyás után ismét volt
községünkben  disznóvágás.  A  visszajelzések
azt bizonyítják, hogy szükség van ilyen jellegű
rendezvényre településünkön. 
A  disznótoros   vacsora  alkalmával  ismét
megtelt  a  kultúrház és  a  jelenlévők kellemes
estét töltöttek el. Köszönjük a rendezvényhez,
illetve  a  rendezvény   során  nyújtott
adományokat, támogatásokat. 

Március 15. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  a
hagyományoknak  megfelelően  az  idén  is
megemlékezett  az  1848/49-es
forradalomról. 

Húsvét Hétfői Játékok 2014. 
A  hagyományokhoz  híven  az  idén  is
megrendezte  az  Önkormányzat  a  Húsvét
Hétfői Játékokat. Tizennégy felnőtt induló
mérhette össze tudását, ki éri el a legjobb
helyezést  tojásba  dobásban,  dartsban,  és
kosárba  dobásban.  Amíg  ők
„megküzdöttek”  a  legkisebbeknek
játszóházat  működtetett  könyvtárosunk,
Kissné  Németh  Valéria.  Volt  tojásfestés,
tojáskészítés  különböző  technikákkal,
(zsinór  ragasztás,  gyurmázás,  agyagozás)
dobhattak  kosárba,  volt  célba  dobó
verseny, halászat, rajzolhattak, festhettek a
kicsik.  Felnőttek  és  gyermekek  jó
hangulatban  töltötték  el  a  délutánt.  Az
eredmény a következőképpen alakult: 
Darts

I.Horváth Zoltán (Zseni)
II.Szijártó Ferenc
III.Tomori Tibor

Tojásba dobás
I.Budai László
II.Tomori Tamás
III.Herceg János 

Kosárba dobás
I.Horváth Zoltán (Zseni)
II.Tomori Tamás
III.Budai László

Összetett versenyben: 
I.Horváth Zoltán (Zseni) 
II.Budai László
III.Tomori Tamás

Különdíjban Herceg Magdolna részesült. A
vándorkupát Tomori Tamás őrzi a jövő évi 
játékokig. Mindenkinek gratulálunk!



Balatonrendes élelmiszerbolt és
vendéglátó egység

Éppen  egy  éve  írtunk  arról,  hogy  újra
megnyitott.  Azóta  egyre  népszerűbb  lett  a
„Rendes”  Büfé.  Köszönhető  ez  a  büfét
üzemeltető Mártikának,  aki  mindent  megtesz,
hogy  a  vendégek  jól  érezzék  magukat.
Köszönjük kedvességét, és kívánunk még több
vendéget az elkövetkező években. 

Fogorvos

Dr. Pinterits Judit személyében új fogorvos áll
munkába Badacsonytomajon 2014. július 1-től,
rendelési idő az alábbiak szerint az alakul: 
Hétfő: 07:00 – 12: 00 óráig
Kedd 15:00 – 20:00 óráig 
Szerda 09:00 – 16:00 óráig
Csütörtök 12:00 – 19:00 óráig
Péntek 08:00 – 14:00 óráig

Rendelés helye:Badacsonytomaj,Kert u. 32. 
telefonszám: 87/471-689

Tűzgyújtásról 

Az  önkormányzat  köztisztasági  rendelete
alapján:  kerti  hulladék  kizárólag  október  1-től
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. Nem  égethető  kerti
hulladék:május 1. és szeptember 30. nap közötti
időszakban,  szeles  vagy  ködös,  erősen  párás
időben, ünnepnapokon, ha az hétfő, szerda vagy
szombatra esik.

Állattartásról

Az állattartók  figyelmét  az  alábbiakra  hívjuk
fel: az állattartó köteles gondoskodni, hogy az
eb közterületre felügyelet  nélkül ne juthasson
ki.  Közterületen  ebet  csak  pórázon  szabad
vezetni! 

Idegenforgalmi adóról 

Ezúton  tájékoztatjuk  a  szálláshely
üzemeltetőket,  hogy  Balatonrendes
Önkormányzata  2014.   január  1-től
idegenforgalmi adót vezetett be. 
Az   idegenforgalmi  adó alapja  a  megkezdett
vendégéjszakák száma.
Az  idegenforgalmi  adó  mértéke  200
Ft/fő/vendégéjszaka. 
Kérem,  hogy  fentiek  tükrében  fizetési
kötelezettségüknek  eleget  tenni
szíveskedjenek. 

Szelektív hulladékgyűjtésről

Hétről-hétre  probléma  a  szelektív
hulladékgyűjtőben  felhalmozott   egyéb
hulladék,  ezért  kérjük  az  alábbiak
figyelembevételét és betartását: 

-   Műanyag (sárga edény): 
Bedobható  : ásványvizes  PET  palack,
kimosott  háztartási  flakonok  és  azok
lecsavart
kupakjai  (samponos,  habfürdős,  étolajos,
tejes,  joghurtos,  margarinos  stb.),
háztartásban  előforduló  tiszta  fólia
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.),
italos doboz (tetrapak)
Tanácsok  : Kérjük, hogy fenti hulladékokat
mindenképpen  mossák  ki  bedobás  előtt.
Kérjük,  a  PET  palackokat  bedobás  előtt
tapossák  laposra,  hogy  minél  kevesebb
helyet  foglaljanak  el,  ezáltal  minél  több
műanyag  hulladék  férjen  a  tartályba.
NEM  dobható  bele  : a  nem kimosott  zsíros,
olajos,  háztartási  vegyi  anyaggal  szennyezett
flakon,  margarinos  doboz  stb.,  valamint
élelmiszer-maradványt  tartalmazó  műanyag,
hungarocell,  CD-lemez,  magnó-  és
videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék
(pl.  nylonharisnya),  mert  újrahasznosításuk
jelenleg nem megoldott!
- Papír (kék edény): 
Bedobhatók  : újságok,  könyvek,
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz
Tanácsok  : Kérjük,  a  dobozokat  hajtsák
össze,  hogy  minél  kevesebb  helyet
foglaljanak  el,  ezáltal  minél  több
papírhulladék  férjen  a  tartályba.
NEM  dobható  bele  higiéniás  okokból:
élelmiszer-maradványokat  és  egyéb
szennyeződéseket  tartalmazó  (pl.  olaj,  zsír,
oldószer) papírok, használt papír zsebkendő, 
szalvéta, stb.
- Üveg (zöld edény): 
Bedobható  : színes (zöld, barna, sárga) italos,
parfümös,  konzerves  üveg,  befőttes  üveg
Tanácsok  : Kérjük, az üveget mossák el, illetve
az  üvegekről  távolítsák  el  a  fémkupakot.
NEM dobható bele  : síküveg, ablaküveg, drót-
szövetes  üveg,  katedrálüveg,  kerámia,  porce-
lán.

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


