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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Meghívó
Ezúton tisztelettel meghívjuk a község valamennyi nyugdíjasát:

1999. december 18-án
14 órai kezdettel 

tartandó
KARÁCSONYI

ÜNNEPSÉGÜNKRE

Az ünnepség elõtt vehetõ át az
önkormányzat ajándéka. 
A rendezvényen fellép a
"KORNYIKA" együttes, és
KURUCZ JÁNOS har-
monikán. A rendezvény során a
megjelenõ vendégeinknek egy
finom sertéspörköltet szol-
gálunk fel.

Balatonrendes Kultúrájáért
Közalapítvány

Balatonrendes Község a Három Szombat Társadalmi Munka során megyei második helyezést
ért el kategóriájában. A szervezõk egy ajándék ciprus-fát adtak, mely a ravatalozó mellé lett
ültetve, továbbá díszvirágokat ad részünkre tavasszal a Balatonfüredi PROBIÓ Rt.

Minden résztvevõt köszönet illet érte. 



A Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány november hónapban tartott
kuratóriumi ülésén megvizsgálta az elõzõ félév eseményeit, gazdálkodását, melyet a ter-
vezett rendezvények számában és pénzügyi eredményeiben kielégítõnek, jónak talált.
Elõkészítette a következõ nyolc hónap programtervét. A fenti idõszak alatt az alábbi ren-
dezvények finanszírozását, és szervezését segíti elõ: 

• Mikulás-napi rendezvény december 3-án
• Nyugdíjasok karácsonya  december 18-án 

• Nõnap március 8-án 
• Húsvét-hétfõi játékok  április 24-án
• Ivó-nap (férfiak napja)  május 19-én

• Falunap, és borfesztivál  jún. 30 - júl. 2-ig.

A rendezvények szervezõ bizottságaiba nálam kell jelentkezni.
A Kuratórium felkérésére Polgármesterünk levélben kérte a gáz támogatás vissza-

fizetésének idõpontjában lakosságot, hogy erejéhez képest támogassanak bennünket. A
felkérésnek komoly sikere lett. Sokan fizettek 1.000-5.000 Ft közötti  összegeket, de két
személy a teljes visszatérítést is befizette. Jelenleg az akció már 175.000 Ft-nál tart.
Mindenkinek köszönjük a jó szándékú támogatást.

Makai Gyula
kuratóriumi elnök

Önkormányzatunk kivitelezte a kultúrház teljes központi fûtését, mely már gázkazánról
fog mûködni. Kivitelezõ: Németh Béla központi fûtés szerelõ. A munkák elvégzésére 1999.
évi költségvetésünk nyújt fedezetet. Az üzembe helyezés várható idõpontja: 1999. dec. 18.
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Alapítványi hírek

HÍREK

A Községi Könyvtár 10 e Ft-ot nyert technikai felszerelés vásárlási pályázaton. Fel-
szerelésként a község rendezvényeinek megörökítésére szolgáló videó felszerelésünkhöz
vásároltunk kazettákat.

Az elmúlt hónapban pályázati úton értékesítettünk újabb két ingatlant, egyet pedig az
elõzõ tulajdonosától visszavásároltunk. Jelenleg ez az egy telek vár 2000-ben értékesítésre
valószínûleg piaci áron. 

A képviselõ testület 75%-os érdeklõdése mellet elkészítettük az Európa Uniós felzárkózási
SAPAARD pályázathoz benyújtható hét évre szóló hosszú távú programunkat. A kis térsé-
gi pályázatot összeállító mérnöki iroda anyagunkat igen jónak értékelte.



November 11-e Márton
nap. A hagyományok szerint
a köznép ezen a napon öli le
és eszi meg Márton lúdját. A
mellcsontjából és a hátge-
rincébõl az eljövõ téli idõre
jósolnak. Ez a nap az új bor
kóstolásának ideje is, így
november 11-e az új bor
ünnepe.

Ezt a régi hagyományt
elevenítette fel Balatonrendes
polgármestere, aki Márton-
napi új bor köszöntést
szervezett a hozzátartozó
libavacsorával.

Bevezetõjében megem-
lékezett a boros gazdák
munkájáról, s e szép munka

gyümölcsérõl a finom
borokról. A nagy létszámú
vendégsereg ezután jóízûen
látott hozzá a badacsony-
tomaji Szita László és csapa-
ta által elkészített és színvo-
nalasan felszolgált vacsora
elfogyasztásához, ami ter-
mészetesen párolt liba comb
volt. A vacsorához a gazdák
idei friss borát szolgálták fel.

A helyi és a környékbeli
boros gazdák borai vidám, jó
hangulatot teremtettek.
Nótázással, beszélgetéssel
telt el az este. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével a
Borvidéki Tanács Titkára, a
Borút Egyesület alelnöke, és

menedzsere, valamint a
borvidék több borlovagrendi
tagja.

Reméljük, hogy ezzel egy
újabb hagyomány kelt életre,
amely évrõl-évre színesebbé
teheti a falu életét (a ren-
dezvény önköltséges volt.)

Radics Józsefné
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Több hónapos, komoly lelki
és fizikai megterhelést
igénylõ munkával végre
lehetõségünk van földgázzal
fûtenünk. A KÖGÁZ Rt.
beruházásában elkészült a
még hiányzó külterületi
nagy-középnyomású (25
bar.) vezeték, a hozzá csat-
lakozó átadó állomással.
Napjainkban már minden
olyan portán gáz fûtés van,
ahol ennek megteremtették a
tárgyi feltételét. A magam
részérõl örülök, hogy bele
mertem vágni ebbe a
beruházásba, hisz mindenki
számára tudott dolog, hogy a
szerzõdések aláírásakor,
1998 tavaszán, csak egy

csonka testületünk volt.
Örülök annak is, hogy a
beruházónak a KÖGÁZ Rt.-t
választottam, mert amint az
elmúlt hónapok eseményei
igazolták komoly szolgál-
tatást csak erre szakosodott
nagy múltú cégtõl lehet
várni. Remélem mindenki
elégedett azzal együtt, hogy
valójában       33 100 Ft-ért
jutott hozzá egy csatlakozási
ponthoz.
Erre az egész megyében
nincs példa. 
Ezen a helyen is meg kell
köszönnünk a kivitelezést
végzõ N+F Kft. , KUTAS
Kft. rendkívül korrekt
munkáját.

Önkormányzatunk úgy dön-
tött, hogy elfogadja
RÉVFÜLÖP község aján-
latát és közös ünnepséggel
üdvözöljük a fáklya hivata-
los meggyújtását. Gondo-
latiságunk lényege közös
vezetékkel közös célért har-
coltunk. A rendezvény
idõpontját közhírré tesszük.
A szolgáltatást igénybe
vevõk kérem használják e
komoly infrastrukturális
beruházás minden kényelmét
jó egészséggel.

Gáspár István 
polgármester
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Szekszárdi kirándulás

Rendesi Lapok4.

A Badacsonyi Borút tagjai november 5-én
kirándulást szerveztek a Szekszárdi
Borvidékre. A látogatás hármas mottója a
Bor, a Kultúra és gasztronómia volt.

Szekszárdra érkezve elõször Babits Mihály
szülõházát néztük meg. A város híres szülötte
1883-1941-ig élt. Életét, mûvészetét bemu-
tató kiállítás nagy élményt nyújtott mindannyi-
unknak.

Ezután a Liszt Ferenc Pincészetbe mentünk,
ahol a pincészet igazgatója bemutatta a szõlõ
feldolgozását egészen a palackozásig. A tár-
gyalóteremben színvonalas borkóstolón vet-
tünk részt. A pince igazgatója, Gál József
Kisapáti szülötte.

A vármegyeház elõtt egyedülálló látvány-
ban volt részünk. Itt egy borkút látható,
amely egy faun és egy nimfa szerelmét és
borozgatását bemutató szobrot ábrázol. A
szobor két oldalán lévõ csapból fehér illetve
vörös bort kóstoltunk, majd a vármegyeház
pincéjében lévõ étteremben ebédeltünk, a
finom szekszárdi borokat kóstolgatva.

Ebéd után az AliszkaVin Borászat pincéjét

tekintettük meg A pincészet nevet egy török
fõúr lányáról kapta, borainak 80 %-a vörös,
20 %-a fehér.

Szekszárd a vörös bor hazája, az a mondás
járja, ha itallal kínálják a vendéget, hogy 
"Fehéret kérsz, vagy bort iszol ? "

Délután a Bogár tanyát néztük meg, amely
egy régi szekszárdi családi pince. Az épület
az elmúlt száz év alatt úgy szerkezetileg, mint
berendezésileg változatlan maradt. A kiszol-
gáló helyiségekkel együtt csodálatos élményt
nyújtott.

A kirándulás a Garay étteremben egy remek
gasztronómiai élvezettel zárult. A többfogá-
sos vacsoránkhoz a hozzáillõ borok színes
kavalkádját sorakoztatták fel. Az étterembe
Szekszárdi Ínyenc Klub fõ pohárnoka minden
ételhez ízében hozzá harmonizáló bort aján-
lott fogyasztásra.

Rengeteg élménnyel, tapasztattal gazdagod-
va tértünk haza a színvonalas kirándulásról.

Radics Józsefné

December 3-án a Balaton-
rendes Kultúrájáért
Alapítvány rendezésében
került sor a Mikulás-napi
ünnepségre. A Mikulás bácsi
az ördög segéddel közösen
minden gyerekkel elbeszél-
getett, megdicsérte a jó és
megdorgálta a rossz
gyerekeket. Ezután az összes
gyerek egyenként énekelt
vagy verset mondott a
Mikulásnak. Nagy örömet
szereztek a kiosztott cso-
magok.

A szervezõk, és felszol-

gálók süteménnyel és üdítõ-
vel kínálták a kis vendégeket.
A Mikulás bácsi az ünnepség
végén elköszönt a gyerekek-
tõl és megígérte, hogy jövõre
is eljön a falu kultúrházába,
és elhozza kis ajándékait. A
rendezvényt megtisztelte
jelenlétével a község pol-
gármestere is.

Radics Józsefné

Mikulás nap

BALATONRENDES
ÖNKORMÁNYZATA 
MINDEN KEDVES
OLVASÓJÁNAK 

KELLEMES KARÁ-
CSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁN!


