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TÁJÉKOZTATÁS A BALATONEDERICSI
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉRŐL
Tisztelt Balatonedericsi lakosok!

A 2022. június 26-i időközi választás eredményeként
megválasztott testület és polgármester július 4-én tette le
esküjét. 

Az önkormányzat átadás átvételére is sor került, az új
polgármester Timaffy Judittól vette át az önkormányzati
ügyeket. A költségvetési bankszámlára az eddig
visszatartott normatív támogatás megérkezett, viszont az
előző önkormányzat kötelezettségei nem kerültek
összesítésre. Az eddig ki nem egyenlített számlák
rendezése megkezdődött.  A pénzügyi egyenleg a
kötelezettségek rendezése után lesz számszerűsíthető. Az
önkormányzat hivatal pénzügyi osztályának- az ismert
nehézségek miatt - jelentős az elmaradása.

A pályázatok átadás-átvétele sem volt zökkenőmentes,
az átvételük folyamatosan történik. A képviselőtestület
döntése értelmében az elnyert pályázatokból a fontosakat
és szükségeseket szeretnénk megvalósítani. A pályázatok
mindegyikénél sürgős döntések szükségesek, mert a
megvalósítási vagy elszámolási határidők a lejárathoz
közel vannak. Fontos, hogy ezeket az elnyert pályázatokat
megvalósítsuk, mert az ismert gazdasági nehézségek miatt
nem biztos, hogy a közeljövőben új pályázatokat fognak
kiírni. Jellemző, hogy az előző időszakban csak a
pályázatok beadására figyeltek, mert szabályosan
elszámolt pályázata eddig nincs az önkormányzatnak
2019 óta. Minden héten érkezik felszólítás a lejárt
pályázatok elszámolására. Ezeknek az elintézését is az új
vezetésnek kell végrehajtani.

Az intézmények (óvoda, konyha, művelődési ház), a
strand és a település üzemeletetésének az átvétele is
megtörtént, szinte mindenhol minimális alkalmazotti
létszámmal működnek az önkormányzati intézmények.
Az eddigi tapasztalatunk alapján az alkalmazottak
mindenhol maximális odafigyeléssel és gondossággal
végzik a munkájukat. A strand eredménye - a későbbi
nyitás és a nagyon magas üzemeltetési költségek valamint
a nem túl kedvező időjárás miatt - sajnos nem lesz
kiemelkedő. További probléma, hogy közintézményeink
energetikai állapota katasztrofális, a megemelkedett
gázárakkal nagyon drága lesz a fűtésük. A település
rendezettsége javult, de van még mit tennünk a
környezetünk szépítéséért, ehhez kérjük a lakosság
segítségét és közreműködését. Köszönjük azoknak, akik
segítettek az utak, játszóterek, a strand, a közterületek
rendbetételében.

A helyi hivatal munkaidőben fogadja az ügyfeleket, a
polgármestert és a képviselőket bárki megkeresheti
problémáival, javaslataival, észrevételeivel. A közös
önkormányzati hivatal sikeresen lebonyolította az időközi
választást, az átadás-átvételt, a testületi ülésekkel
kapcsolatos adminisztrációt és folyamatosan végzi adó és
pénzügyi, szociális és igazgatási feladatait. A sok
elvégzett munka ellenére jelentős az elmaradása, de
mindent megtesznek azért, hogy utolérjék magukat.

Az önkormányzat képviselőtestületének egy alakuló,
egy rendes és két rendkívüli ülése volt, az ülésekről
készült jegyzőkönyvek a település honlapján
megtalálhatók. Megalakult az önkormányzat ellenőrző
bizottsága, aminek feladata többek között a pályázatok és
az elszámolásuk ellenőrzése valamint az előző időszak
szerződéseinek és kötelezettségvállalásainak áttekintése.

Az önkormányzat kommunikációja a honlapra és a
Dobszó helyett önkormányzati lapra alapul. A település
honlapja Krejczinger István közreműködésével megújult,
az újraindult Dobszó helyett című lapot Pap Noémi
szerkeszti. Köszönjük a munkájukat.

A közösség újraépítésének fontos része, hogy
augusztusban rendezvényeket is tartottunk illetve
tervezünk. Augusztus 5-én rendeztük meg a megújult
Hosszúlépések estéje bortúrát, ami a résztvevők szerint is
nagyon jól sikerült. Köszönjük a szervezésben résztvevők
munkáját. Augusztusban a Veszprém Európai Kulturális
Főváros 2023 rendezvényhez kapcsolódó pályázat
keretein belül a strandon több kiállítás és kulturális
program lesz, ami augusztus 27-én nagyszabású záró
koncerttel és gyerekprogramokkal zárul. 

Balatonederics új képviselőtestülete és polgármestere
köszöni Önöknek a sok gratulációt és felajánlott
segítséget, amit a választás után kaptunk. Bízunk benne,
hogy összefogással és együttműködéssel sikerül
Balatonedericset előre vinni.

Balatonederics, 2022. augusztus 7.
A képviselőtestület nevében: 
Németh László polgármester

Tisztelt Balatonedericsi lakosok!
Egy csodás örömhírt szeretnénk Önöknek bejelenteni,

miszerint újraindul a megújult DOBSZÓ helyett... c.
kéthavonta megjelenő edericsi lap. Az újság amellett,

hogy a tradíciókat követi, újdonságokkal és egyéb más,
friss rovatokkal is bővült.

A következő lapszámban szeretnénk újraindítani az
IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE c. rovatot is.

Kellemes olvasgatást kívánunk!
Németh László, polgármester

Pap Noémi, megbízott főszerkesztő

Balatonederics Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9:00 - 15:00
Kedd: 9:00 - 15:00
Szerda: 9:00 - 15:00
Csütörtök: 9:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 13:00

Ebédszünet: minden nap: 12:00 - 12:30ig.

Németh László polgármester fogadóórája a
hivatalban:

Szerdánként 9:00 - 15.00 óráig, előzetes időpont
egyeztetés alapján, a hivatal telefonszámán.

06 87/ 466-133
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Kedves Balatonedericsiek!
Töreky-Szabó Nikolett vagyok,

Balatonederics tanyagondnoka.
Férjemmel és három gyermekünkkel
élek a településen. 2020. november
közepétől látom el a szolgáltatást. A
tanyagondnokság elsősorban a
külterületen élők hátrányainak
mérséklésére jött létre. A
szolgáltatás igénybevehető a
településen életvitelszerűen
tartózkodó lakosság részére is, ha szociális körülményei,
ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális
élethelyzete alapján alkalmilag (pl.Covid) vagy tartósan
jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.

A szolgáltatások, melyek igénybevehetők:
Felnőtt- és gyermek háziorvoshoz szállítás.

Járóbetegek kórházi szakrendelésre, vérvételre szállítása.
Orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök kiváltása, beszerzése és házhoz szállítása.
Egyéni hivatalos ügyek intézése, segítése. Lakossági
igények továbbítása. Közösségi és szociális információk
szolgáltatása. Önkormányzati információk közvetítése a
lakosság részére. Közreműködés a házi
segítségnyújtásban. Közösségi, művelődési, sport- és
szabadidős tevékenységek szervezése, segítése. Egyéb
lakossági szolgáltatások, illetve egyéb alapszolgáltatások
biztosításában való közreműködés (áruk beszerzése,
bevásárlás)

Elérhetőség:  Mobilon: 06-70/798-58-32
illetve az Önkormányzaton

KÖNYVTÁRI HÍREK
Felhívás

Akik szeretnének kicsit kimozdulni, és kötetlenül beszélgetni,
bármilyen témában Tajti József úr társaságában, kérem,
jelezzék szándékukat a könyvtárban.
Tel.: 87/466-033, 70/320-2148

Várjuk a kedves lakosok jelentkezését, akik szívesen részt
vennének valamilyen foglalkozáson, csatlakoznának esetleg
egy megalakuló klubhoz, vagy akár szeretnének szervezni
egyet, esetleg újraéleszteni egy régit. pl.: baba-mama-, bor-,
kertbarát-, nyugdíjas-klub, kórus, stb. 
A könyvtár tel.: 06/87/466-033, 06/70/3202148
Nyitva tartás: kedd és péntek 12-14, szerda: 14-18, páratlan
hét szombat: 9-11

Kedves Könyvtártagok!
Kérek mindenkit, aki a tavalyi év folyamán vett ki könyvet és
eddig megfeledkezett róla, legyen szíves visszahozni.
Köszönöm!

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!
Akik tavaly agyagból figurát vagy házszámot készítettek, most
a kiégetett alkotásokat átvehetik a könyvtárban.

További érdekes információk:
-Balatonederics honlapja, https://balatonederics.hu/
-Facebook: Ederics, ahogy mi látjuk, Ederics FRISS

HÁZIORVOSI RENDELÉS

Hétfő 8:00 - 11:00
Kedd 8:00 - 11:00
Szerda 12:00 - 15:00
Csütörtök 8:00 - 11:00
Péntek 8:00 - 10:30

FOGÁSZATI ELLÁTÁS
Balatonederics
06 87/466-555

Hétfő 13:00 - 18:00
Kedd - - -
Szerda - - -
Csütörtök 8:00 - 13:00

VÉDŐNÓI TANÁCSADÁS
/Csak előzetes időpont egyeztetés

alapján/
Balatonederics

Szerda 9:00 - 11:00
Lesencetomaj

Kedd 10:00 - 13:00

Hegybíró:
Némethné Kopházi Valéria
Balatonederics, Kossuth u.

72/a

H 9-12 és 13-16
K: -
SZ: -
CS: 9-12 
P: 9-12

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET
ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

A Balatonedericsi Önkormányzat képviselőtestülete
2022. július 04-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését.

Sáfár Ferencné a Helyi Választási bizottság elnöke
ismertette az időközi választás eredményét majd a
megválasztott képviselők és a polgármester eskütétele és
a megbízóleveleik átadása következett.

A képviselőtestület Tóth Pétert egyhangúan
választotta meg alpolgármesternek.

Vígh-Tardy Valéria jegyző előterjesztésére a
polgármester illetményét és költségtérítését határozták
meg.

A képviselők és az alpolgármester  tiszteletdíjának
kifizetéséről - a költségvetés decemberi állásától függően
-később döntenek, addig azt nem veszik fel.

Ezután Németh László polgármester ismertette
programját.

Az ülés végén egy csokor virággal és egy emléklappal
köszönték meg az előző képviselőtestület - Timaffy Judit,
Németh Katalin, Horváth Mariann és Kiss Éva munkáját!

Németh László polgármester
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NABE Hírek
A NABE csapatának idén is nagyon sokat

köszönhet Balatonederics. A nyár kezdetekor
tartottak egy csodás NABE estet a Szabó Pincében,
ami nagyon klassz hangulatban telt. Keller Zsóka
néniék isteni finom rántott pontyot prezentáltak, de
ezen felül minden tag a saját receptúrája által
elkészített mennyei házi süteménnyel kedveskedett.

A strand virágosításában is nagy szerepet vállalt az
egyesület, amelynek munkáját Kaszás Zoltán, a Kati
Kertje tulajdonosa segítette. Köszönjük a munkájukat!

Az idei strandnyitón pörköltet készítettek a
Hölgyek, amely méltán lett oly’ízletes és finom.

A Balaton megkoszorúzásának, és a strandnyitó
lebonyolításában is nagy szerepet vállalt az egyesület.

A Rózsakert egész éves szépségéről, rendben
tartásáról, a virágok locsolásáról is ők gondoskodnak.
Hálásan köszönjük, NABE!

Kedves Hívők!
2022. augusztus 20-án 9:30-kor lesz mise

Balatonedericsen, Nemesvitán pedig 11:00-kor.
Balatonederics Miserend:

Egész évben, minden vasárnap: 11:00
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HOSSZÚ LÉPÉSEK ESTÉJE
Nagy örömünkre idén, 2022.08.05-én újra

megrendezésre került a Hosszú Lépések Estéje
elnevezésű bortúra, amely már hagyománnyá vált, itt
nálunk, Balatonedericsen.

Szép számmal gyűltek össze a borturisták, több, mint
száz résztvevő tisztelte meg az eseményt.

Németh László polgármester úr köszöntő beszéde után
indult útjára a csapat.

Este hét órakor a Tájháztól startoltunk el. Először a
Diósi család pincészetének két méltán csodálatos borát
kóstolhatta meg a csapat a borkorcsolyákkal együtt.

Ezután Szabó Tamáshoz, azaz a Szabó Pincébe
látogattunk el, ahol következtek a szebbnél szebb nedűk,
és a finom falatok is. A harmónikát hagyományos módon
Krejcinger István szólaltatta meg. Együtt énekelt
mindenki. Szép pillanat volt ez, az aznap esti ezer meg
ezer közül egy.

A Pálla Borbirtok volt a harmadik borászat, ahova
ellátogattunk. Pálla úr és felesége nagy szeretettel
fogadott bennünket a jobbnál jobb borokkal és a
csipegetnivalókkal. Végül, de nem utolsósorban az
Effenpergel Családi Pincészethez mentünk, ahol Győző és
kedves családja a szokásos jókedvvel és a megszokott
magas minőségű borokkal, és a hozzájuk illő pompás
falatokkal várt minket.

A Tájházhoz visszaérve már messziről éreztük az
ételek ínycsiklandó illatát. A menü: pörkölt volt
krumplival, savanyúsággal, friss kenyérrel.

A frissító, gyöngyöző Edericsi Szikvizet, azaz a szódát
idén is az Oswald család biztosította, 

A bortúrán isteni pogácsát fogyaszthattunk, amiért
külön köszönet az Óvoda konyhájának.

A szervezésben és a lebonyolításban köszönet jár
természetesen Németh László, polgármester úrnak, Tóth
Péter alpolgármester úrnak és feleségének, Oswald
Ernőnek és feleségének, Farkas Csabának és feleségének,
valamint Kanki Sándornak és Máténak a főzés
lebonyolításában, a képviselőknek, és a NABE tagjainak,
valamint az önkormányzat, és az önkormányzat konyhája
összes dolgozójának. 

Jómagam pedig az Ederics FRISS Facebook oldalamon
élő bejelentkezéssel is számot adtam a nagyérdeműnek a
Hosszú Lépések Estéje c. rendezvényen történt
eseményekről.

A poharakat a Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége
biztosította. Köszönjük!
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RECEPTOÁZIS
rovatunk állandó házigazdája, Ederics
szülötte, akire méltán büszke lehet az
egész falucska: MOLNÁR GÁBOR,
PRIVÁT SZAKÁCS
Facebook:
https://www.facebook.com/privatkochwien

Túrómousse őszibarackkal és
bazsalikommal.
Hozzávalók 4 személyre :
4 db lapzselatin(Dr Oetker) 
400 g zsírszegény túró 
75 g porcukor 
1 csomag  vaníliáscukor(Bourbon) 
2 ev. k. frissen facsart citromlé 
250 g tejszín 
750 g friss  őszibarack 
1/2 vaniliarúd
2ev.k. porcukor 
200 ml friss narancslé 
bazsalikom
Elkészítés:

A lapzselatinokat a csomagoláson feltüntetett módon
hideg vízben beáztatjuk. A túrót szitán áttörjük,vagy
krumplinyomón átnyomjuk és a 75 g porcukorral,
vaníliáscukorral egy tálban összekeverjük. A citromlevet kis
edényben felmelegítjük(ne forrjon!), majd ebben feloldjuk
(elkeverjük) a beáztatott - lecsepegtetett zselatinlapokat.
Tűzről levével hozzádunk 2 ev.k túrót, jól elkeverjük, majd a
zselatinos krémet a túrómasszához adjuk, a lehűtött, majd
kemény habbá vert tejszínnel a együtt. A krémet
pohárkákba tálaljuk, hűtőbe helyezzük. 

A félbevágott barackokat meghámozzuk, a magokat
eltávolítjuk, majd nagyobb cikkekre vágjuk. A narancslevet a
2ev.k cukorral, vaniliarúddal felforraljuk és szinte sziruposra
sűrítjük,majd ebben átforgatjuk a barackcikkeket a finomra
vágott bazsalikommal együtt. A kompótot a Mousse tetejére
tálaljuk, bazsalikomlevelekkel díszítjük. 

Jó étvágyat!

EDERICSI BORÁRIUM
Ebben a rovatban kéthavonta egy kedvelt edericsi

pincészet csodálatos nedűjét fogom bemutatni
Önöknek, amely kiválóan passzol Gábor receptjéhez. 

Az első számhoz a felkért borász és bora:

PÁLLA BORBIRTOK: BORSMENTA
A túrós barackos

desszerthez új
szőlőfajtánk a
Borsmenta 2021-es
évjáratú fehérborát
ajánlanám.

A borsmenta egy
új innovatív fehér
borszőlő fajta
Kozma Pál
professzor úr
nemesítése.

Németh László
hegyíró és
polgármester úr
támogatásával tájkísérleti szerződés alapján
kaptunk engedélyt a telepítésére 2019-ben.

A szőlőfajta a leggyakoribb gombabetegségek, a
peronoszpóra és lisztharmat ellen nyújt hatékony
védelmet, így a szőlő gyakori permetezése
elkerülhető és csak más korokozók ellen kell
védekeznünk. Ezzel jelentősen csökkenthető a
környezetünk vegyi-anyag terhelése és az elkészült
bor minősége.

A Borsmenta szőlőfajtából 2021-ben készült az
első borunk. Virágos és gyümölcsös, citrusos illat-
és ízjegyekben gazdag, friss fehérbor született,
amihez nagyban hozzájárult a 2021-es időjárás, ami
kedvezett a fehérborok harmonikus
savszerkezetének megőrzéséhez.

A salátákhoz és gyümölcsös desszertekhez jól
illeszkedő Borsmenta borunkat jó választás a túrós
barackos desszerthez, mely harmonikusan egységet
teremthet a desszert édes, egyben savanykás és
gyümölcsös ízvilágával. /Pálla Gábor Ödön/

MESEKOSÁR – nem csak gyerekeknek...

A három kívánság
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt,
még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény
ember s a felesége. Fiatalok voltak mind a ketten,
szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor
összeperlekedtek.

Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában,
mire az ura hazajön, főz valami vacsorát. Még a víz
jóformán fel sem forrott, jön haza az ember, s mondja az
asszonynak nagy örömmel:

- Hej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy
szegénységnek, lesz ezután mindenünk, amit szemünk-
szánk kíván.

- Ugyan ne tréfáljon kend - mondta az asszony -, talán
bizony kincset talált?

- Meghiszem azt! Hallgass csak ide. Amint jövök ki az
erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a sárba egy
kis aranyos kocsi, a kocsi előtt négy szép fekete kutya
befogva. A kocsiban olyan szép asszony ült, amilyet
világéletemben nem láttam. Biztosan tündér lehetett.
Mondja nekem: “Te jó ember, segíts ki a sárból, bizony
nem bánod meg.” Gondoltam magamban, hogy bizony
jólesnék, ha segítene a szegénységünkön, és segítettem,
hogy a kutyák kihúzzák a sárból. Kérdi az asszony, hogy
házas vagyok-e. Mondom neki, hogy igen. Kérdi, hogy

gazdagok vagyunk-e. Mondom neki, hogy bizony
szegények vagyunk, mint a templom egere. Azt mondja:
“No, ezen segíthetünk. Mondd meg a feleségednek, hogy
kívánjon három dolgot, teljesülni fog a kívánsága.” Azzal
elment, mint a szél.

- Ugyan rászedte kendet!

- Majd meglátjuk. Próbálj csak valamit kívánni, édes
feleségem!

Erre az asszony hamarjában kimondta:

- Bárcsak volna egy kolbászunk. Ezen a jó parázson
hamar megsülne.

Alig mondta ki, már le is szállt a kéményből egy lábas,
benne akkora kolbász, hogy akár kertet lehetett volna
keríteni vele.

- Látod, hogy igazam volt - mondta a szegény ember -,
hanem most már valami okosabbat kívánjunk. Két tinót,
két lovat, egy malacot...

Közben a szegény ember elővette a pipáját, volt még egy
kicsi dohánya, megtömte. Benyúl a tűzbe, hogy parazsat
tegyen a pipájára, de olyan ügyetlenül talált benyúlni,
hogy a lábast a kolbásszal feldöntötte

...folytatás a 6. oldalon
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VEHIR.hu Veszprém Megyei Kupa 1. forduló

TAPOLCA ÖFC - BALATONEDERICS SC
2022. 08. 14. 17:30 Tapolca Városi Sporttelep

Megyei III. osztály sorsolás:
KÁPTALANTÓTI LKE - BALATONEDERICS SC

2022. 08. 21. 14:00 Káptlantóti Sportpálya

BALATONEDERICS SC - NEMESVITA
2022. 08. 28. 14:00 Balatonederics Sportpálya

RÉVFÜLÖP NKSE - BALATONEDERICS SC
2022. 09. 03. 16:30 Révfülöpi SE

BALATONEDERICS SC - MONOSTORAPÁTI SE
2022. 09. 11.  16:30 Balatonederics Sportpálya

NEMESGULÁCS-KISAPÁTI SE - BALATONEDERICS SC
2022. 09. 18. 13:00 Nemesgulács sportpálya

BALATONEDERICS SC - BALATONAKALI SE
2022. 09. 25. 13:00 Balatonederics Sportpálya

LESENCEISTVÁND-UZSA SE - BALATONEDERICS SC
2022. 10. 02. 15:30 Lesenceistvánd-Uzsa sportpálya

TAPOLCA ÖFC - BALATONEDERICS SC
2022. 10. 09. 10:00 Tapolca Városi Sporttelep

BALATONEDERICS SC - TIHANY-BALATONSZŐLŐS SE
2022. 10. 16. 15:00 Balatonedericsi Sportpálya

BALATONEDERICS SC - ZALAHALÁPI ISE
2022. 10. 30. 14:00 Balatonedericsi Sportpálya

LABDARÚGÁS

...folytatás az 5.oldalról
- Az istenért, a kolbász! Mit csinál
kend? Bár az orrára nőtt volna
kendnek! - kiáltott ijedten a felesége, s
ki akarta kapni a kolbászt a tűzből, de
bizony az akkor már az ember orrán
lógott le egészen a lába ujjáig.

- Látod, bolond, oda a második
kívánság. Vegyük le!

Próbálja az asszony, de bizony a
kolbász egészen odanőtt.

- Hát bizony ezt le kell vágni. Egy
kicsit az orrából is lecsippentünk, nem
olyan nagy baj az!

- De azt nem engedem!

- Bizony ha nem, élete végéig így fog
sétálni a kolbásszal.

- Dehogy fogok, a világ minden

kincséért sem! Tudod mit, asszony,
van még hátra egy kívánság, kívánd,
hogy a kolbász menjen vissza a
lábosba.

- Hát a tinó meg a ló meg a malac
akkor hol marad?

- Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal
nem járok. Kívánd hamar, hogy a
kolbász menjen vissza a lábosba.

Mit volt mit tenni, a szegény
asszonynak csak azt kellett kívánni,
hogy a kolbász essék le az ura orráról.
Megmosták, megsütötték, s jóízűen az
utolsó falatig megették. Evés közben
szépen megbékültek, s elhatározták,
hogy többet nem pörölnek, hanem
inkább dolgoznak szorgalmasan.
Jobban is ment dolguk, idővel tinót is,
lovat is, malacot is szereztek, mert
szorgalmasak és takarékosak voltak

VERSMONDÓ 
Babits Mihály: Augusztus

A falunak tornya karcsu,
körül karcsu könnyü fák
falu fölött vörös arcu,
sárga bajszu holdvilág.
A vasúton szállok messze,
messze, messze csöndesen,
és tünődöm, enyém lessz-e,
vagy már veszve, kedvesem?
Aki egyszer, egy szép estén,
szép csöndeskén rámhajolt,
enyém lessz-e még édeském,
ki egy estén enyém volt?
Illyen messze, halk zugolyba
véle volna jönni jó,
hol egymásnak válaszolva
tücsök szólna millió.
Lelkem is itt szertecicáz,
elmóricáz csöndesen,
s megpihen egy fehér cicás
kukoricás ereszen. –
Ó jaj, a vonat megindul,
lassan indul, tétováz
s eltün a táj dombjain tul
zene, hold és állomás.

PROGRAMAJÁNLÓ:
2022. 08. 19. Fekete Mátyás- Akusztik a Sült Limonádé
teraszán

2022. 08. 20. 19:00-02:00 Progressive Balaton by DJ
GeeSmall, 
Helyszín: Balatonederics Strand

2022. 08. 27. 18:00 Radics Béla 75- Tunyogi Péter 75
Jubileumi nagykoncert
Helyszín: Balatonederics Strand
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NoiFit- Fitness - Food - Balaton
„A kemény munka meghozza a gyümölcsét!”

(Hard work pays off!)

Kedves Balatonedericsiek!

Pap Noémi vagyok, aerobik oktató, funkcionális
integratív tréner, táplálkozástanácsadó-és wellnes
tréner, Pilates Instruktor.
Nagy örömömre imáron lassan egy éve tartok aerobik
órákat itt a kultúrban, Balatonedericsen, és online is,
a Meet alkalmazáson keresztül. Az órák közepes
intenzitású, eszközös és saját testsúlyos edzések,
amelyeket nagyon jó zenével és kemény munkával
társítok a vendégeim elégedettségére.
Szeptembertől egy újfajta mozgásforma is belép az
órarendbe. Ennek a Slow Flow by NoiFit nevet adtam.
Ez egy alacsony intenzitású, lassú, pilates elemekkel
fűszerezett, ugyanakkor minden izomcsoportot
megmozgató torna lesz. Várok szeretettel ide is
minden régi-és új vendégemet!

Az aktuális órarend a következő:

Hétfő- Szerda 18:30-19:30 Online óra
Kedd- Csütörtök 19:30-20:30 Kontakt óra
Balatonedericsen
Szeptembertől: Slow Flow péntekenként 18:00- tól a
kultúrban.

Elérhetőségeim: +36 20/580 52 76
Facebook:

https://www.facebook.com/fitnessfoodbalatonbynoifit

IDÉN IS TÖRETLEN A MA-ZSO-LA
Köszönjük a lehetőséget, hogy ismét

helyet kaphatunk a Dobszó helyett oldalain.
A MA-ZSO-LÁK lelkesedése töretlen,

eredményessége figyelemre méltó a hazai
futóközösségben.

Az elmúlt hónapokban futottunk, úsztunk, bringáztunk,
jótékonykodtunk és egy fantasztikus csapatépítő közös
hétvégét szerveztünk.

Idén, mint ahogy eddig szinte minden évben,
megkerültük futva, csapatban a  Balatont, buliból 19 óra 40
perc alatt (UltraBalaton).Többen közülünk bringával tették
ugyanezt fantasztikus időkkel, teljesítményekkel, és hogy
az sem maradjon ki, többen át is úszták idén is.

Rengeteg versenyen álltunk a dobogó valamely fokán,
mint ahogy az egyéni csúcsok sem maradtak el.

Hazai és külföldi versenyeken képviseltük
eredményesen a MA-ZSO-LÁ-kat.

Tóth Béla Bá, többszörös magyar bajnok hosszútávfutó
emlékére fát ültettünk a Tájháznál, ahol családjával,
barátaival, a falu vezetőivel és országos bajnok
tanítványaival emlékeztünk meg méltóképpen a Mesterről. 

Üdvözlettel: MA-ZSO-LA Csapat

BEHE HÍREK
A Horgászegyesületi hírei

Dr. Orbán István és
Gudics István emlékverseny

2022.augusztus 27.

6:00 Gyülekező, nevezések a
horgászversenyre

6:30. Horgászhelyek elfoglalása (strand előtti nyílt víz a
nádfaltól kb. 50m-re a nyílt víz felé.)

7:00-11:00-ig Horgászverseny csónakból.

7:00-11:00-ig Nevezés és horgászverseny gyerekeknek a
kikötőben. (kishal fogó verseny.)

11:30-12:00 Mérlegelés, eredményhirdetés

12:00 Megemlékezés, koszorúzás a kopjafánál.

12:30 Ebéd, kötetlen beszélgetés.
Nevezés díjtalan. Minden Horgászegyesületi Tagot és
családtagjait, valamint mindenkit, aki kíváncsi, hogy az
Edericsi horgászoknak milyen halakat sikerül fogniuk,
szeretettel várunk.
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A Balatonedericsi Község Önkormányzat lapja    A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 67.
Tel.: 87/466-033 Lapengedély száma: 75.918/1997         Felelõs szerkesztõ: Pap Noémi

Végszó
Tisztelettel megköszönöm Polgármester Úrnak a bizalmat,
miszerint engem, Pap Noémit bízott meg a lap
szerkesztésével. Igyekszem tudásom legjavával

gazdagítani a lapot, és nagyon szívesen veszem
észrevételeiket, segítségüket a jövőben is.
Várom ötleteiket, javaslataikat!

Maradok tisztelettel: Pap Noémi, lapszerkesztő


