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M e g h í v ó
Ezúton meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2012. évi  Balatonrendesi

Péter-Pál  Falunapi rendezvényre 
Helyszín: Kultúrház melletti rendezvénysátor

Június 29. péntek

    14.00 óra Gulyásfőző verseny
17.00 – 19.00 óráig Gulyás kóstolás

19.30 órától

Kővágóörsi Magyarhang Együttes
Rom-Ungro Együttes műsora

Zene – Tánc 

Június 30. szombat

19.30 órától

Révfülöpi Általános Iskola Kőtenger Táncegyüttese

Andone Thereza Waltraut vezetésével 
„Balatonrendesi szupersztárok produkciója”

”Drágakövek” Tánccsoport műsora

Bál:  Rock-Inger Együttes

Kb. 21.00 órától Tombola

A rendezvény ideje alatt büfé áll rendelkezésre vendégeink 
kiszolgálása érdekében.

http://www.balatonrendes.hu/


 

Szeretettel  meghívjuk  koncertünkre  a 
balatonrendesi katolikus templomba  
2012. július 14-én 19 órai kezdettel

Közreműködnek:
Schöck Atala – ének,

Dobozy Borbála – csembaló
a  Lutheránia Zenekar
karnagya,valamint a mű 

ismertetője:
Dr. Kamp Salamon

Műsoron:  J.S.BACH  BWV 54. 
szóló alt kantátája

______________________________________

SZENTMISÉK RENDJE
              BALATONRENDES

2012.
JÚNIUS 30. 17.30 ÓRA
JÚLIUS 14. 17.30 ÓRA
JÚLIUS 28. 17.30 ÓRA
AUGUSZTUS 11. 17.30 ÓRA
AUGUSZTUS 25. 17.30 ÓRA
SZEPTEMBER 8. 17.30 ÓRA
SZEPTEMBER 22. 17.30 ÓRA
OKTÓBER 6. 17.30 ÓRA
OKTÓBER 20. 17.30 ÓRA
NOVEMBER 3. 16.30 ÓRA
DECEMBER 1. 16.30 ÓRA
DECEMBER 26.   8.30 ÓRA

(a  szentmisék  időpontja  az  egyházi  év 
folyamán bármikor változhat)
Plébánia: 8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 1. 
87/471-250

Könyvtár – Kultúrház hírek

Lakos  Lászlóné  Pannika  2012.  április  30. 
napjával  nyugdíjba  vonult.  Balatonrendes 
Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
nevében  ezúton  köszönöm  meg  munkáját, 
továbbá  kívánok  hosszú,  boldog  és  tartalmas 
nyugdíjas éveket erőben, egészségben. 
Új  kultúrház  gondnokunk  és  könyvtárosunk: 
Kissné Németh Valéria. 
Nyitva tartás: 
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

   páros hét: szabadnap
Vasárnap          szabadnap

A  könyvtárban  leselejtezett  könyvek 
vásárolhatók 100 Ft/db áron. 

Pályázati hírek 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata 
megköszönve eddigi támogatásukat, tájékoztatja 
Önöket,  hogy  várhatóan  2012.  szeptemberétől 
újra nyílik lehetőség az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból   falumegújításra  és 
fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatásra, 
melynek keretében „szabadidőpark” kiépítésére 
szeretnénk pályázatot benyújtani a kultúrház és 
posta  épület  közötti  területen  pihenőpadok, 
ivókút,  tűzrakó  hely  és  játszótér  kialakítása 
céljából.   Továbbra  is  várjuk  szíves 
támogatásukat,  mely  összeget  a  pályázat 
benyújtásánál önerőként kívánunk felhasználni. 

Kivonat: 
Balatonrendes  Község  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  19/2010.  (XII.  23.) 
önkormányzati  rendeletéből,  mely  a 
köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági 
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételről,  a 
közterület  használatáról  és  üzemképtelen 
járművek elhelyezésének rendjéről szól: 

„......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 szombatra 
esik......”



VADKÁR FOGALMA ÉS ESETEI
a Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi
Közösség területén
A  vadon  élő  állatok  természeti  környezetünk  részei, 
melyek  közül  egyes  fajokkal  az  ember  természeti 
erőforrásként  gazdálkodik,  illetve  káros  mértékű 
túlszaporodásuk elkerülése
érdekében rájuk vadászik. Ilyen nagyvad fajok vidékünkön 
a  vaddisznó,  gímszarvas  és  őz,  jellemző  apróvadaink  a 
fácán  és  a  nyúl.  Említést  érdemel,  mint  apróvadaink 
ragadozója  a róka is.  Az ember  és vad élőhelye  átfedik 
egymást.  A  vad  táplálkozásával  és  szokásos 
élettevékenységével az emberi gazdálkodásban kárt okoz. 
A károkozás mértéke az aktuális vadállomány nagysággal 
arányosan  változik  és  időszakonként  jelentős  mértékű 
lehet.  Jelenleg  a  vaddisznók  túlszaporodásával  vannak 
problémák, mely – többek között  – az előző évek enyhe 
teleinek és erdeink jó makktermésének következménye.
Az  ember  a  vadállomány  nagyságát  mesterséges 
beavatkozásokkal  (pl.:  vadászattal,  a  vad  etetésével) 
befolyásolni tudja, de nem képes a haszonállatokhoz 
hasonlóan szabályozni. A Káli-medence Tapolca - Zánka 
főúttól  délre  eső  részén  és  a  Badacsonytól  –  Zánkáig 
húzódó  Balaton  parton  a  Kőtenger  Vadászati 
Földtulajdonosi  Közösség  a  vadászati  jog  gyakorlására 
létrejött szervezet, azaz a vadászatra jogosult. Vadászatra 
jogosultként  a  nekünk  adott  lehetőséggel élve 
szabályozzuk  vadászterületünk  vadállományát.  Nekünk 
vadászoknak  sem érdekünk  túlszaporodott  vadállományt 
fenntartani, mivel a vadkárok jelentős része a mi kárunk, 
azt  nekünk kell  megtérítenünk.  Helyes  vadgazdálkodási 
gyakorlatot  folytatva  mindent  megteszünk  a  vadkárok 
csökkentése  végett.  A  károsított  területeken  fokozzuk  a 
vadászatok  számát  és  szükség  szerint  növeljük  kilövési 
keret  igényünket  a  vadászati  hatóság  fele.  A  vadat 
etetéssel,  vadföldek  művelésével,  itatóhelyek,  dagonyák 
fenntartásával  próbáljuk  a  lakott  területektől  és 
mezőgazdasági kultúráktól távol tartani.
A  vadászat,  a  vad  tulajdonjoga  és  vadkár  kérdéseit  az 
1996. évi LV. törvény, illetve annak végrehajtási rendelete 
a  79/2004.  (V.  4.)  FVM  rendelet  (továbbiakban  Vtv.) 
szabályozza. A hivatkozott jogszabály szerint a vad állami 
tulajdon és csak az elejtéssel, elhullással kerül a helyi,
vagy  legközelebbi  vadászatra  jogosult  tulajdonába.  A 
vadászatra jogosult csak vadászterületén és
csak a jogszabályban írt  esetekben tartozik  a tulajdonos 
állam  helyett  kárfelelősséggel,  tehát  avadászok  nem 
felelnek a vad által okozott minden kártételért.
A vadászok kártérítési kötelezettsége:
–  Területileg lehatárolt,  csak a vadászterület  részeként 
vadászható külterületekre terjed ki.
Külterületen  is  csak  a  szántó,  gyümölcsös  és  erdő 
művelési  ágakra  vonatkozik,  gyepekre,  árkokra  egyéb 
művelési ágakra nem. Nem vadászható külterület továbbá 
a nem mező-, erdő vagy vadgazdálkodási célból bekerített 
hely; a lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi
ingatlan; a tanya, major, temető; a közút, továbbá vasút. – 
A  károsító  vad  fajaiban  és  kárformákban  korlátozott. 
Csak a gímszarvas, vaddisznó, őz
táplálkozása,  taposása,  túrása,  törése  és  a  nyúl  rágása 
által  okozott  kárra  vonatkozik.  Így  a  vadászok  nem 
térítenek vadkárt, a róka, a vadludak, varjak, seregély és 
egyéb  állatok  kártételei  után.  –  A  károsított 
növénykultúrák fajtáiban korlátozott. Csak gabonafélék, 
kukorica,  burgonya,  napraforgó,  borsó,  szója,  szőlő  és 
gyümölcsök terményeire igényelhető. Így pl. zöldségekre, 
eperre, babra nem.
–  Időben  behatárolt,  csak  a  termésidőszakban  lehet 
igényelni.
– Csak a terméskieséssel okozott kár mértékének 95%-
áig  terjedhet,  de  szőlőoltvány,  gyümölcsfák  és  erdészeti 
csemeték esetében a pótlási költségekre is vonatkozik.
– A tulajdonossal megosztott kárenyhítési kötelezettség 
alapján  általában  a  kártérítés  50%  mértékében  szokott 
teljesülni. A tulajdonostól minimálisan elvárt kárenyhítés a 
vadászati  tevékenység  tűrése  és  elősegítése,  a 
kárveszélyes növények vetésének előjelzése. A vadászok 
megtérítik  a mozgásukkal,  vad elejtéssel  okozott  károkat 
is,  amennyiben  ez  előfordul.  A  Vtv.  állapít  meg 
kárfelelősséget  a  mezőgazdálkodáson  és 
erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár esetében is 
a vadkár fejezete alatt a következők szerint: „A jogosult a 
Polgári Törvénykönyvnek  a  fokozott  veszéllyel  járó 
tevékenységre  vonatkozó  szabályai  szerint  köteles  
megtéríteni  a  károsultnak  a  vad  által  a  
mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak 
okozott  kárt.”  A  PTK  szerinti  azonban  a  kártérítési 

kötelezettség  alól  mentesül  a  fokozott  veszéllyel  járó 
tevékenységet folytató, ha a kár nem volt elhárítható. A 
fentiek  alapján  vadkár, illetve  a vadászok  által  térítendő 
egyéb  károkozás  is  csak  vadászterületen  keletkezhet, 
mivel a vadászterület részét nem képező területeken lévő 
vad vadászatára senki  sem jogosult,  így e területeken a 
jogosult  fogalma  nem  értelmezhető.  Vadászterületén 
kívül a jogosult nem vadászhat, így a vad károkozását 
is csak vadászterületén tudja elhárítani.
A védekezés lehetőségeiről:
–  Vadriasztó  szerek:  sokféle  létezik,  általában  hatásuk 
rövid  távú,  szaghatáson  alapuló.  Egyedül  a  rügyrágás 
elleni  használt  Cervacol  ami  erdészeti  kultúrákban  jól 
bevált.  Házilagos  kivitelezésben  érdemes  lehet 
próbálkozni még öblítőszeres víz és emberi haj csomagok 
5-7 méteres távolságban való kihelyezésével  a védendő 
kultúrák határán, melyek szaga gyakran el tudja riasztani 
az arra tévedő vadat.
– Kerítések: a normál kerítésfonat, illetve az olcsó vékony 
szálú  „vadvédelmi  kerítés”  a  vaddisznó  mozgását  nem 
gátolja,  csak az őz és megfelelő magasság esetén (~1,8 
m) a szarvas ellen véd. A szögesdrót és az elöregedett, 
nem  folytonos  kerítések  semmiféle  vad  elleni  védelmet 
nem  nyújtanak.  Az  új  és  jó  minőségű  normál 
kerítésfonatokon is lyukat tudnak ütni a vaddisznók, mely 
lyukakon aztán már az őzek és más vad is átjut. Tökéletes 
megoldás vad ellen a feszített, csúszásmentes csomózású 
vadhálóból  készült  fa oszlopos kerítés,  de ennek 2.500.- 
Ft/fm  körüli  a  bekerülési  költsége  (oszloppal, 
kivitelezéssel).  Ha  van  meglévő  drótkerítés  és  csak  a 
vaddisznók  ellen  kell  azt  megerősíteni,  úgy  a  táblás 
betonvas  térháló  50  cm  széles  csíkokra  vágott  elemei 
nyújtanak  tökéletes  megoldást  200  Ft/fm  bekerülési 
költséggel. A villanypásztor leginkább csak az őzeket tartja 
távol. A szarvas gond nélkül átugorja, a vaddisznó pedig 
áttör  rajta.  A vaddisznó ellen  is  van a jól  megépített  és 
karbantartott  villanypásztornak  védő  hatása,  de  a 
villanypásztor  kerítés  rendkívül  karbantartás  igényes, 
különösen esős időben a fű gyorsan belenő, a szél ágakat 
törhet rá és máris az áram a földbe távozik.
 Kőtenger VFK   8251 Zánka, Fő u. 3-7., 
sari.ferenc@gmail.com 

Indul az új hulladékgazdálkodási rendszer
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!

Mint  ahogy  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális 
Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati 
Társulás már többször tájékoztatta a térség lakosságát, az 
elmúlt  időszakban  megvalósult  az  új  regionális 
hulladékkezelési  rendszer  önkormányzati,  állami  és 
Európai Uniós források felhasználásával. Ennek részeként 
Tapolcán megépítésre került a hulladékátrakó állomás, a 
szelektív  hulladékválogató  csarnok,  valamint  cégünk 
szolgáltatási  területén  69  db  szelektív  hulladékgyűjtő 
sziget került kialakításra.
Az  önkormányzati  társulással  kötött  Közszolgáltatási 
Szerződés  alapján  a  rendszer  indulásával  a  térség 
lakosságától  begyűjtött  hulladék  nem  a  tapolcai 
hulladéklerakón  kerül  ártalmatlanításra,  hanem  az 
átrakóállomáson  nagyméretű  préskonténerekbe  kerül, 
amelyeket  a  Királyszentistvánon  megépített  regionális 
hulladékkezelő  központba  szállítunk  el.  Ott  történik 
különböző mechanikai és biológiai eljárások segítségével 
a  hulladék  feldolgozása,  melynek  eredményeképpen 
annak  70  %-a  újrahasznosítható  lesz.  A  szelektív 
hulladékot  begyűjtés  után válogatócsarnokban válogatjuk 
szét  anyagfajtákra,  majd  tömörítés-bálázás  után 
értékesítjük feldolgozó, hasznosító partnereinknek.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az új hulladékkezelési 
rendszer  létesítményeinek  teljes  körű  üzemeltetése  az 
Európai  Uniós  normáknak  megfelelően  és  a 
környezetvédelmi hatóság engedélye alapján 2012. július 
1-jén  megkezdődik.  Az  új  technológiai  rendszer 
működtetése  azonban  jelentősen  magasabb  költséget 
jelent, így az ingatlantulajdonosokra is nagyobb teher fog 
hárulni.  Ettől  az időponttól  kezdődően lép életbe a régió 
teljes területén egységesen az önkormányzatok által már 
korábban  helyi  rendeleteikben  szabályozott  új, 
kéttényezős  díjszerkezet  az  új  díjtételekkel,  és  a  nem 
lakott lakóingatlanok tulajdonosainak is számlázásra kerül 
az  egyik  díjtényező,  az  alapdíj.  Ezúton  kérjük 
támogatásukat  az  új,  Európai  Uniós  normáknak  és 
környezetvédelmi  jogszabályoknak  is  megfelelő 
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez.

Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért ! 
Remondis Tapolca Kft.

mailto:sari.ferenc@gmail.com


NABE HÍREK
 
Mindannyian  megcsodálhatjuk  a  vasútállomás 
környékén  elültetett  virágokat,melyek  gyönyörűen 
nyílnak.  A  "Rózsa-jegy"-ből  vásárolt Nabe-  és 
pártoló  tagok  által  elültetett  rózsák  csodálatos 
színekben pompáznak.
A  falu  rendezvényein  a  továbbiakban  is  folytatni 
szeretnénk  a  Rózsa-jegy  árusítását,ehhez  kérjük 
mindenki segítségét és támogatását.
_________________________________________
 2012. február 4-én rendeztük meg az V. Kocsonya-
Kavalkádunkat.  A  vendégek  megkóstolhatták  a 
kocsonyákat,és  500  Ft-ért  vásárolhatták  meg 
azokat.  Mindenki  maga  gondoskodott  szeretett 
italáról  és  a  süteményéről.  A  zsüri  elnöke  Szita 
László, Balatonrendes díszpolgára volt,a zsüri tagjai 
Horváth  István,  Balatonrendes  díszpolgára  és 
Péringer  Tibor,  helyi  vállalkozó.  A  rendezvényt 
támogatta  Balatonrendes  Önkormányzata,a  Kuti 
Pincészet,Perger  János  és  Péringer  Tibor 
vállalkozók, a Nabe csoport tagjai, a tombolatárgyak 
felajánlásában is sokan részt vállaltak. Köszönjük a 
támogatásokat!  A rendezvény kulturális programját 
Bónáné  Irénke,  valamint  a rendesi  gyerekek 
kedves,színes műsorukkal színesítették meg. Nagy 
köszönet a gyerekeket felkészítő szülőknek! 
_________________________________________
Balatonrendes  Nabe  csapata  VI  Badacsony-
tördemici  Kocsonya  Szépségversenyen  III.díjat 
nyert  46  versenyző  közül.  Az  alkotás  neve: 
Badacsony a kőkapu felől a kilátóval. A díjat Kalász 
Istvánné Piroska vehette át nagy örömünkre,hiszen 
az előző évben szintén sikeres volt a csoport,még a 
Vidék Íze gasztonómiai lapban is megjelent az 
akkori kocsonyaszépségünk.
_________________________________________
 Csoportunk  tagjai  közül  többen  ellátogattunk  az 
esztergomi ÖKO-házba,  ahol  megismerkedtünk az 
új  építkezési  eljárásokkal,  tanácsokat  kaptunk  az 
energiatakarékossághoz,  vagyis  a  fűtéshez, 
nyílászárók  szigeteléséhez,  villanyszámla 
csökkentéséhez.  Elmondták  hogyan  vásároljunk 
környezettudatosan.                                                   
________________________________________
2012 március 25-én ötödik alkalommal ünnepeltük a 
Víz  Világnapját  a  Pálkövei  strandon.  Körben  a 
Balatonnál  22  helyszínen  vasárnap  kezdődött  a 
program. A földi élet egyik alapja a víz-testünk nagy 
része  is  abból  áll-,így  egyáltalán  nem 
mindegy,hogyan  gazdálkodunk  vele.  Az  igaz,hogy 
látszólag  sok  víz  van,ám  tiszta  ,az  élethez 
szükséges  már  egyre  kevesebb.  A  világ 
népességének több mint 20°-a küzd ivóvíz ellátási 
gondokkal,miközben az egy főre eső vízfogyasztás 
folyamatosan  növekszik.  Az 1900-1995  közötti 
becslések szerint hatszorosára emelkedett.
A  Nők  a  Balatonért  Egyesület  létrejöttének  egyik 
célja  a  gyermekek  nevelése  a  tó  szeretetére,a 
felnőttek figyelmeztetése annak megvédésére.
Jelen programokkal ezt a célt szolgáljuk magunk és 
kedves tavunk a Balaton érdekében. Vigyázzuk és 
óvjuk  a  Balaton  tisztaságát,környezetét,hogy  még 
az unokáink és az utánuk jövő nemzedék is ilyen 
csodálatosan láthassa!

A balatonrendesi  és ábrahámhegyi  NABE csoport 
között  különösen  jó  a  kapcsolat,amely  egymás 
rendezvényeinek  és  szellemi  megnyilvánulásaik 
támogatásában,segítségében  rejlik.  Nagyon  szép 
példa  a  még  jobb  eredmények  elérésére  és  az 
összefogásra.                                                              
Megújult a NABE honlapja is,amely a www.nabe.hu 
található az interneten. Szeretnénk,ha minél többen 
ellátogatnának e közösségi oldalra.
A  honlap  látogatóihoz  szóló  üzenet  itt  olvasható: 
"Mi,akik  itt  élünk  a  Tó  partján,tudatában  vagyunk 
annak,hogy életminőségünk,anyagi  gyarapodásunk 
függ attól,milyen lesz a Balaton 5-10 év ,vagy egy 
emberöltő múlva."
Érdemes elolvasni  a  csoportok  bemutatásán kívül 
az  aktuális  híreket.  A  ZÖLD  Praktikák  legutóbbi 
írásai  a  mindannyiunkat  érintő  szúnyogirtással 
kapcsolatosak.
Természetes  módon  magunk  is  készíthetünk 
ellenszert.  Ha  Ön  is  szívesen  részt  venne  a 
programjaink  megvalósításában,csatlakozzon 
hozzánk!  Rendezvényeinken  érdeklődőként  is 
szeretettel várjuk!
Balatonrendes, 2012 06. 19.                   
                                               Kalász Istvánné 
                                         NABE csoportvezető

Március 15. 

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  követve  a 
hagyományt,  az  idei  ünnepi  megemlékezésre  is 
balatonrendesi kötődésű Hölgyet kért fel előadónak 
Szántainé Ruzsa Marianna személyében. Ezúton is 
köszönjük a színvonalas előadást.

Húsvét 2012.
Kellemes  tavaszi  napsütésben  gyűltünk  össze 
Húsvét  Hétfőn,  hogy  a  népes  szurkoló  sereg 
bíztatása  mellett  elkezdődjön  a  nagy 
megmérettetés.  Hagyományaink  szerint  volt: 
kosárba dobás, kapura rúgás, piros tojásba dobás, 
darts.  A  tizennégy  induló  közül  a  helyezések  a 
következőképpen alakultak: 
Kosárba dobás: 
1. Suba Gyöngyvér 
2. Ifj. Csaba Kálmán 
3. Márta Miklós
Kapura rúgás:     
1. Tomori Tamás 
2. Márta Miklós
3. id. Bódis Lajos 
Tojásba dobás:   
1. Burbács Balázs 
2. Csukás Ágnes
3. Budai Lilla 
Darts:  
1.id.Bódis Lajos 
2. Lenner István
3. Burbács Balázs. 
Az  abszolút  első  helyezett  Burbács  Balázs,  aki  a 
következő játékokig a vándorkupát őrizheti, második 
helyezett  Márta  Miklós,  harmadik  helyezett:  id. 
Bódis Lajos. 

Szüretbúcsúztató fesztivál
Balatonrendes  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
által  elfogadott  rendezvény  terv  alapján  a 
hagyományos  szüretbúcsúztató  fesztivál  2012. 
szeptember  29-én  14.00 órától  kerül 
megrendezésre. 
Mindenkit sok szeretettel várunk !
Balatonrendes Önkormányzat Lapja
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
 Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

http://www.nabe.hu/

