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M E G H Í V Ó 
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 

 Balatonrendesi Péter-Pál Falunapokra
2018. június 29-30. (péntek, szombat)

Pénteki programok
14:00 óra Gulyásfőző verseny                
18:00 óra Gulyás, palacsinta elfogyasztása

(támogató jegy vásárlásával)
19:00 óra Batsányi Népdalkör népdalcsokra
19:30 óra  Pappa Pia !  

 Tapolcai Musical  Színpad  előadásában
21:00 óra Zenés Mulatság: Fair Együttes és a Rolling Band
                              közreműködésével
 Szombati programok
19:00 óra    Hemo Winner Versenytánc Egyesület műsora
20:00 óra     Vásári komédia 
20:30 óra     Tombola
21:30 óra   Bál  Retro Voice Együttes

A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel!
Pénteken a Nők a Balatonért Egyesület 

Balatonrendesi Csoportjának tagjai által készített palacsinta kapható!
Az önkormányzat az időpont- és műsorváltoztatás 

jogát fenntartja!  A műsorkezdési időpontok tájékoztató jellegűek. 
A rendezvényt a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer  (KSZR) támogatja. 

http://www.balatonrendes.hu/


Környezetünk tisztasága

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell
a  közterületet  a  magántulajdonban  lévő
ingatlanok előtt gondozni, hiszen benne van
a nevében, hogy „közterület”? Miért nem az
önkormányzat  végzi  el  a  karbantartási  és
gondozási ápolási  feladatokat? A közterület
mai fogalma régen a közösség által használt,
ezért  a  közösség  által  közösen  rendben
tartott  területeket  jelentette,  amelyet
leginkább a szokásjog alapján használtak, és
tartottak  rendben.  A  közterület  mai  jogi
fogalom,  amelynek  használati  rendjét  helyi
rendeletben  szabályozza  a  törvény,  vagy
helyi  rendelet.  Jó  régen  tehát  természetes
emberi  logika  és  viselkedés  alapján
működött  a  rendszer,  habár  erre  utaló
egyértelmű  szabályozás  már  szerepelt  a
római  jogban  is!  A  mai  szabályok
kialakításának  nagyon  egyszerű  okai
vannak.  Azt  ugyanis  a  világon  sehol  sem
lehet  költséghatékonyan  megvalósítani,
hogy  egy  adott  terület,  település  teljes
közösségi célokat szolgáló közterületeit egy
időben,  egyforma  minőségben  takarítani,
gondozni,  havat  lapátolni,  síkosság
mentesíteni,  kaszálni  stb.  lehessen.  A
költséghatékonyság  alatt  itt  azt  kell  érteni,
hogy  ennek  megvalósítására  olyan  emberi
létszámot  és  technikát  kellene  állandóan
biztosítani, aminek finanszírozása lehetetlen.
Ezért  alakult  úgy a  történelem folyamán  a
törvények  és  szabályok  megalkotása,  hogy
ezt  a  nagy  mennyiségű,  magántulajdonok
előtt  lévő közterületet  a  tulajdonosnak kell
gondozni.  Az  elmúlt  időszakban  számos
bejelentés is érkezett arra vonatkozóan, hogy
az  ingatlanokról  kinyúló  növények  ágai
akadályozzák  az  arra  haladó  gyalogosok,
gépjárművek  közlekedését. Több  közút
esetében tapasztaltuk,  hogy a benyúló ágak
vagy  kihelyezett  akadályok  miatt  annyira
leszűkült a közutak (belterület és külterület,
illetve  a  hegyi  utak)  közlekedési  területe,
hogy  nagyobb  gépjárművek  pl.
hulladékgyűjtő  autó   stb.  már  nem fér  el.
Ezzel  kapcsolatban  tájékoztatjuk  Önöket,
hogy  jogszabályi  előírások  alapján  az
ingatlan  tulajdonosának,  használójának

kötelessége: A fás szárú növényzet ápolása,
gondozása,  valamint  a  szomszéd  telekre
átnyúló,  járdára,  gyalogjáróra,  közútra,
közterületre kinyúló ágak levágása. A fával
rendelkezni jogosult aki a fát ültette, illetve
amennyiben annak kiléte  nem ismert,  azon
ingatlan tulajdonos akinek az ingatlana elött
a fa található. Az ingatlan előtti járda, járda
hiányában  az  ingatlan  mentén  két  méter
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv  is  van,  az  úttestig  terjedő  teljes
terület  rendszeres  gondozása,  kaszálása,
tisztán  tartása,  télen  hótól,  jégtől  való
megtisztítása,  síkosságmentesítése.  Az
ingatlanok előtti  nyílt  árok tisztántartása,  a
csapadékvíz  zavartalan  elfolyását
akadályozó  anyagok  eltávolítása.  Felhívjuk
figyelmüket,  hogy  ha  a  fenti
rendelkezésekben  foglaltakat  felszólítást
követően sem végzi el az ingatlantulajdonos
vagy  az  ingatlan  használója,  abban  az
esetben  a  gondozatlan  járdaterület  tisztán
tartását,  a járda mellett  nővő fű kaszálását,
járdára  nyúló  fák,  bokrok  nyesését  az
önkormányzat  a  kötelezettek  költségére
elrendelheti.  Felhívjuk  a  figyelmet  a
továbbiakban  arra  is,  hogy közterületre  fát
ne  ültessenek,  kisebb  bokor,  virág
elhelyezése megengedett, de csak úgy, hogy
a forgalmat, illetve az arra közlekedőket ne
zavarja és akadályozza. 

                                      Cs.T./F.H.

Lomtalanítás kérdése

A 2018. évi lomtalanítás az NHSZ Tapolca
Nonprofit  Kft  (szolgáltató)  által  javasolt
időpontban  történő  megvalósítása
meghiúsult,  mivel  az  egyeztetési  folyamat
során  a  szolgáltató  nem  fogadta  el  az
önkormányzat  által  javasolt  feltételeket
(terület  átvétel,  őrzés,  illegális
hulladéklerakás  megakadályozása  stb.)  
A  2017.  évi  lomtalanítás  súlyos  anyagi
terhet  rótt  az  önkormányzatra,  ezért  ebből
okulva  csak  a   szolgáltatóval  történő
egyezség  létrejötte  után  várható  időpont
kijelölés,  melyről  az ingatlantulajdonosokat
az önkormányzat értesíti. 
                                 Cs.T./F.H.



Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 

Nem lehet  elégszer  hangsúlyozni,  hogy az
önkormányzat  rendelete  értelmében  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.  Ezt  a  szabályt
többen,  többször  megsértik  és  füstben
„úszik”  az  egész  település.  Nyomatékosan
felhívjuk a figyelmet a rendelet betartására. 

Cs.T./F.H.

Sport siker

Arról  értesültünk,  hogy  Péringer  Márk,
balatonrendesi fiatal, a Veszprémi Egyetemi
és  Diák  Atlétikai  Club  (VEDAC)
diszkoszvetője   a  szombathelyi  Savaria
Kupán  ért  el   legjobb eredményt    (53.60
méter)  korosztályában,  megdobta  a  győri
ifjúsági  Európa-bajnokság  kiküldetési
szintjét.  Márk  nemcsak  diszkoszvetésben,
hanem  súlylökésben  is  jeleskedik.
Gratulálunk  eredményéhez  és  további
sikereket kívánunk!

Cs.T./F.H.

Március 15. 

Szeretettel  vártuk  idén  is  az  ünnepségre
Balatonrendes  lakóit  és  üdülőtulajdonosait
és  azok  ismerőseit.  Nagy  örömömre  szép
számmal megjelentek. A megemlékezésen a
falu  legidősebb  lakójának  Gelencsér
Jánosné,  Mariska  Néninek  is  örülhettünk.
Már-már hagyománnyá válik, hogy 1848/49-
es éveket nemcsak a történelem könyvekből
tanultak szerint mutatjuk be, hanem egy-egy
akkori  alak,  vagy  csoport  tevékenysége
révén  is.  
Az  idén  az  „Aradi  tizenhárom”
szemszögéből mutattuk be az eseményeket,
az  azt  követő  megtorlásokat,  új  szigorúan
betartandó  szabályokat,  törvényeket.
Mészáros  Gézáné  is  bekapcsolódott  az
előadásba  és  így  bátorítva  a  közönséget
egyre  többen  szóltak  hozzá  az  előadáshoz.
Egy nagyon kellemes történelmi beszélgetés
alakult  ki,  melyet  tetézett  a  falusi
disznóvágásból  felszolgált  sonka,  kolbász,

szalonna  és  mellé  egy  kis  borocska.
Köszönjük, hogy itt voltak és velünk együtt
emlékeztek. 

Csabáné V. Anikó

Húsvét Hétfői Játékok

Nagy örömünkre sikeres volt a felhívásunk a
Húsvét  Hétfői  Játékokra.  Jöttek  is  a
gyerekek  szülőkkel,  nagyszülőkkel,  a
nagyobbak  egyedül.  Mindenki  izgatottan
várta  a  verseny  kezdetét.  Volt  futball
mérkőzés,  tojásba  dobás,  célba  dobás
karikákkal,  „tojás  sétáltatás”  kanálban
egyensúlyozva.  
Az  egész  kicsi  apróságokat  még  itt-ott
segíteni  kellett,  de  nagyon  ügyesek  és
kitartóak  voltak.  A  nagyobbak  boldogan
vették át a helyezésekért kapott ajándékokat
és  okleveleket,  de  a  kicsik  sem  maradtak
ajándékok nélkül. Legvégén a terített asztal
mellett  „koccintottunk” gyerekpezsgővel  és
minden  ifjú  résztvevőnek  gratuláltunk.
Szerencsénk volt az időjárással is, kellemes
délutánt  töltöttünk  el  együtt  a  szabadban  
sok-sok  nevetéssel.  Jó  volt  veletek,  jövőre
visszavárunk titeket!

Csabáné V. Anikó 

Megemlékezés hősi halottakról 

A  Magyar  Köztársaság  Országgyűlése  a
magyar  nemzet  soha  el  nem  múló  hálája
jeléül,  a  ma  élő  és  a  jövő  nemzedékek
okulására,  a  hősök  dicsőségére   2001-ben
minden  esztendő  május  hónapjának  utolsó
vasárnapját  a  Magyar  Hősök
Emlékünnepévé  nyilvánította,  ezért  a
korábbi  évek  novemberi  időpontjától
eltérően  idén  először  a  Hősök  Napjához
igazítottuk  megemlékezésünket.  Szűk
körben emlékeztünk ezen a napon és helyen
azokra a  katona hősökre, akiknek nevei  az
emléktáblán  szerepelnek,  de  egyúttal
emlékeztünk  azokra  a  hősökre  és
áldozatokra  is,  akik  a  haza,  a  szülőföld,  a
család  védelmébe  érdekében  hősi  halált
haltak, vagy áldozatul estek.

Cs.T./F.H.



NABE HÍREK

A NŐK  A BALATONÉRT  EGYESÜLET
BALATONRENDESI  Csoportja  2018.  feb-
ruár  10-én  soraiból  új  vezetőt  választott
Schöck  Ferencné  személyében.  Ennek  oka
az  volt,  hogy  Kalász  Istvánné  Piroska  le-
mondott a csoportvezetői tisztségről. Piroska
14 éve állt a csoport élén és fáradhatatlanul
szervezett  emlékezetes  programokat,  kiállí-
tásokat. Oroszlán része volt számos rendez-
vény  lebonyolításában,  színessé  tételében.
Tette  ezt  lokálpatriotizmusból,  emberszere-
tetből, vagy talán azért, hogy mindenki érez-
ze jól magát itt a Balaton part legkisebb tele-
pülésén. Ezáltal  közelebb hozta egymáshoz
a  Rendesieket:  az  állandó  lakosokat  és  a
nyaralókat,  a  fiatalabbakat  és  az  idősebbe-
ket.   Örömet  szerzett  másoknak,  mosolyt,
elégedettséget csalt az emberek arcára.  Kö-
szönjük Neked Piroska! Köszönjük, hogy to-
vábbra is  velünk maradsz és tapasztalatod-
dal, helyettesként segítségünkre leszel.  Saj-
nos  négyen  elhagyták  sorainkat.  Nekik  is
köszönjük sok-sok fáradozásukat, munkáju-
kat. Végleg elhagyott, az égiekhez költözött
Bóna Gézáné Irénke, akinek a verseket kö-
szönhetjük. Ám máris két új taggal bővültek
soraink. 

A NABE  Csoport  továbbra  is  lehetőséget
biztosít mindenkinek, aki szívén viseli a falu
sorsát.  Várjuk tagjaink sorába a faluért tenni
akaró asszonyokat, lányokat. Természetesen
várjuk a pártoló tagok sorában a segítő férfi-
akat is,  hisz így kerek a világ.  Az idei né-
hány hónapban megrendeztük a VÍZ NAPI
BALCSI PARTYT, és az előadással egybe-
kötött  színvonalas  kiállítást  a  Balaton  nem
őshonos növény és állatfajairól. Egy kis cso-
portunk kirándult a Balatonakarattyai ZÖLD
FESZTIVÁLRA. Ezekre a nagy 

NABE rendezvényekre mindig hívjuk,  vár-
juk tagjainkat.  Az általunk  telepített  rózsa-

ágyásokat  gyomláltuk,  permeteztük.  Havi
rendszerességgel  találkozunk,  hogy megbe-
széljük  az  aktualitásokat  és  együtt  készül-
hessünk a következő eseményre.  Idén nyá-
ron is várom az egészséges testmozgás híve-
it  tornára csütörtökönként  du.  17:30-kor.  A
FALU  Napra  palacsintasütéssel  kedveske-
dünk a résztvevőknek. A Szüreti Felvonulás
napjára, amikor a falu lakói kitelepülnek há-
zuk elé és vendégül látnak minden éhes és
szomjas vendéget,  mi is  házias ízekkel  ké-
szülünk. A Téli Esték előadást idén is beter-
veztük. Segítjük az Önkormányzat által ha-
gyományosan  megrendezésre  kerülő  Miku-
lás,  adventi  és  karácsonyi  rendezvényeket,
és ismét megszervezzük a Kocsonya Kaval-
kádot.  Megköszönve  az  Önkormányzat
anyagi  támogatását,  szeretnénk együtt  gon-
dolkodni  a  polgármesteri  vezetéssel,  illesz-
kedve  céljaihoz,  feladataihoz,  hogy  még
szebb, kellemesebb és élhetőbb legyen a mi
falunk, e „kedves kis Rendes”.   

                                     Schöck Ferencné  

 

Ha  elektronikusan  szeretne  értesülni
rendezvényekről,  települést  érintő  fontosabb
információkról  kérjük,  hogy  adja  meg
elérhetőségét:  
onkormanyzat@balatonrendes. hu 

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