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Millenniumi záróünnepség
2001. augusztus 18-án délután
a templomba záróünnepségre
gyülekeztek községünk lakói és
nyaralói. Odaigyekeztünk mi is,
közeledve a templomhoz hirtelen
felhangzott az ott próbáló Piarista
Diákszövetség Sík Sándor Kamarakórusának éneke. Szállt az ének
a templom körül és az ott várakozó ünneplõk hirtelen elcsendesedtek. Úgy érzem, hogy ennél
szebb fogadtatását a gyülekezõknek tervezni sem lehetett
volna.
Kis templomunk zsúfolásig
megtelt. Az oltár mellett két zászlóvivõ között özv. Gelencsér Lászlóné zászlóanya állt a Millenniumi
zászlóval.
Csabáné Varga Anikó az ünnepség szervezõje és háziasszonya
ünnepi köszöntõje után Borián
Tibor Atya a Veszprémi Padányi
Márton Katolikus Iskola Igazgatója celebrálta a szentmisét, majd
A tavalyi év sikerén felbuzdulva most már hagyományt teremtve megrendezésre került a második rendesi szüretbúcsúztató fesztivál. Ez évben együtt ünnepeljük
községünk önállóvá válásának
tizedik évfordulójával, mint köztudott 1991. október 1-én önálló
községi rangot adott Göncz Árpád
Köztársasági Elnök Balatonrendes községnek. A szüreti felvonulás 2001. október 23-án 14 órakor
indul az épülõ községház elõl és a
tavalyi útvonalon haladva dalolva, énekelve, vígadva megtisztelünk minden portát, akik megtisz-

megszentelte a millenniumi zászlót.
A szentmise után következett a
magas színvonalú ünnepi mûsor,
ami a búcsúénekektõl, kórusmûvekig és himnuszokig mindent
tartalmazott, a kórus tagjai két
csodálatos verset is mondtak.
A mûsor közben Borián Tibor
Atya ünnepi beszéde mindnyájunkat mélyen elgondolkodtatott,
hiszen 1000 esztendeje olyan
államot alapított István Király
Európa közepén, melyrõl akkor a
környezõ népek még nem is
álmodtak. István Király üzenete
nagyon elgondolkodtató, most
különösen az új évezred küszöbén;
így hangzik:
A koronát bárki fejére lehet
tenni, de ahhoz, hogy életét bárki
megkoronázhassa, szükséges: a
hit, a keresztény értékrend, az
önfeláldozó bátorság tisztelete, az
igaz ítélet és türelem gyakorlása, a

SZÜRETI FESZTIVÁL
telnek minket. Reméljük, hogy jó
idõben legalább olyan érdeklõdés
mellett sikerül lebonyolítani, mint
az elõzõ évben. A játszótéren
községünk fõszakácsa, Kemény
Gábor országhírû birkapörköltje
várja valamennyi vendégünket.
A felvonulásra lehet jelentkezni Csabáné Varga Anikó
képviselõnél a 463-605 telefonon,
ahol az esetleges jelmez kellékigényt is egyeztetni lehet.
Gáspár István polgármester

vendégek és idegenek befogadása
és tisztelete, a bölcs tanács
tisztelete, az elõttünk járó példájának követése, a remény és a fohász
ereje, és az erények megtartása.
Magyarságunk 1000 éven keresztül fennmaradt, évszázadokon
keresztül védte Európát különbözõ
hódítókkal szemben, magyarságunk a következõ évezredben is
fennmaradhat, ha cselekedeteinkkel kivívjuk a szomszéd
népek tiszteletét, megõrizzük
kultúránkat és megfogadjuk az
"államalapító" üzenetét.
Az ünnepi mûsor egyik színfoltja volt, amikor Gelencsér
Lászlóné elmondta "Magyar
vagyok, magyarnak születtem"
címû verset.
Az ünnepséget a Himnusz és a
Boldogasszony Anyánk közös
eléneklésével fejeztük be.
Makai Gyula
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Ifjúsági és Közösségi ház felújítási program
Közel egy éves elõkészítõ
munkák után szeptember elsõ
hetében a kivitelezõ felvonulásával elkezdõdik Kultúrházunk rekonstrukciója.
A munkák során szinte teljesen átépülnek és átcserélõdnek
az épület funkcionális helyiségei
és infrastruktúrája. Csak az
orvosi rendelõ marad az eredeti
helyén, de ott is bõvítve lesz a
váróterem.
A munkálatok elvégzésére a
sümegi CONSTRUCT KFT kapott megbízást, egy többfordulós
versenypályázat és tárgyalás
eredményeként. A kivitelezõk
versenyeztetése során hat érvényes árajánlatból a fenti vállalkozás tudta nyújtani a legkorábbi kivitelezési idõpontot, az
egyik legolcsóbb árajánlatot és a
referencia munkákat, ezeken
belül épített egy új közösségi
házat is, valamint öt év teljes
körû garanciát vállalt. A teljes
befejezés megközelíti a 30 millió
forintot, mely részben a berendezéseket is tartalmazza.
Természetesen pályázatokat
készítettünk, hogy ezt a rendkívül komoly költséget jelentõsen csökkenteni tudjuk. A
benyújtott négy pályázat eredményes lett, melyeken
- a Megyei Területfejlesztési
Tanácstól 10.000.000 forintot,
- a Wienerberger Téglaipari
RT-tõl a teljes téglamennyiséget
1.000.000 forintot,
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától az épület
tetõszerkezetére 800.000 forintot,
- a székek beszerzésére
pedig 300.000 Ft-ot sikerült
nyernünk.
A közeli napokban lehetõség
nyílt a Régiós pályázatokon való
részvételre is, így szeren-csés
esetben további jelentõs támo-

gatásokkal csökkenthetõ az
Önkormányzat önrésze.
Természetesen számítunk a
lakosság segítségére is, hiszen
ez az épület a balatonrendesi
embereknek sokat jelent, sokan
itt tanultak írni, olvasni, mert az
épület korábban évtizedekig
iskolaként mûködött. Nyilvántartásainkból kiderül, hogy
harminckettõ azoknak a száma,
akik itt kezdték tanulmányaikat
és diplomás emberek lettek. A
képviselõtestület komolyan számít az õ segítségükre is. Természetesen számítunk a helybeliek, az üdülõtulajdonosok anyagi támogatására. Az épület
átépítésének egyik vezérlõ gondolata pont a helyi rendezvények méltó és létszámkorlátozást mellõzõ megrendezésére
szolgáló nagyterem lesz, melyben 120-150 embert is kényelmesen el tudunk helyezni.
Május hónap folyamán, mikor
az elsõ pályázatot megnyertük,
felkeresett bennünket egy Fõ
utcai Üdülõtulajdonos, aki felvetette egy alszámla nyitás gondolatát, amit a képviselõ-testület
megfogadott. A felajánló bejelentette, hogy õ úgy érzi, oly

sokkal tartozik Balatonrendesnek, hogy 100.000 Ft-ot
kíván biztosítani ehhez a
csodálatos munkához.
Ígéretét azóta beváltotta és
most ez a 100.000 Ft további
kisebb-nagyobb társaira vár. Ha
sokan érzik úgy, hogy módjukban áll akár szerény összeggel
is elõsegíteni a megvalósítást,
kérjük a mellékelt csekket
szíveskedjenek erre a nemes
célra használni.
Az építkezés során szívesen
végigkalauzolunk a már épülõ
építményben minden kedves érdeklõdõt, bemutatjuk a terveket
és válaszolunk tárgybani kérdésre. Elképzeléseink szerint az
épületen emléktáblát helyeznénk el, mely megörökítené az
építésre adott támogatókat és a
lakossági támogatást pedig
nevesítenénk (p.: a község lakóinak adományaiból lettek kicserélve a nyílászárók).
Váljon ez a csodálatos épület
községünk jelképévé, az összetartozás,
az
egymás
segítésének és megértésének
példaképévé.
Számlaszámunk: Tapolcai OTP
11748052-15567844-02130000

A Wienerberger Téglaipari Rt. pályázati eredményhirdetése
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Ismét szól a harang Balatonrendesen...
Egy napon szomorú eset
történt a mise kezdetekor.
Jolán Néni meg akarta
nyomni a harang mûködtetésére szolgáló gombot, amikor
az szikrákat szórva elromlott.
Hiába sietett István Atya a
segítségére, egy idõre elnémult a falu harangszava.
Ez a kis faluközösség minden erejét összeszedve gyûjtötte az adományokat, hogy
mielõbb megszólaljon a hívõket imára hívó harangszó, a
délidõt jelzõ, s az esti zsongó
békességet, nyugalmat árasztó
harangszó.
Számtalan költõnk megénekelte a harang csengõbongó hangját.
Ady így vall:
- Harang csendül, messze
zsong a hálaének,
- Tegnap harangoztak, holnap harangoznak. Az angyalok
gyémánt havat hoznak .
Petõfi így ír:
Megszólal
az
esti
harangszó, kifáradt már lovas
és a ló .
- Távolból a harangszó csak
meghalni jár ide .
- A kiöntött Tiszát félrevert
harang zúgása jelezte jön az
árvíz . jön az árvíz, hangzik, s
tengert láték, ahogy kitekinték.
Milyen sok árnyalata van a
harang szavának, hangjának,
mást jelez a békésen zsongó
esi harangszó, a temetésre
szóló gyászharang, a kongó
vészjelzõ félrevert harangzúgása, a delelést, enyhülést
nyújtó déli harangszó.
Ma már kevesen tudják még
Magyarországos is, hogy mindenütt a világon, ahol keresztény templomokban megszólal
nap mint nap a déli harangszó,

déli harangszó nyilván azért
maradt meg, mert célszerûen
jelezte minden keresztény
vidéken a munkanap közepét
az ebédidõt
Hunyadi Jánosért alig pár
héttel a csatát követõen ismét
harang szól, gyászharang. A
táborában kiütött pestis elviszi
õt is. Jövedelmét kizárólag a
török elleni harcokra költötte.
Nevét a harangszó, a "Nándorfehérvári csata" gyõzelme
örökíti meg.
(Részlet Lázár István:
Kis magyar történelem címû
könyvébõl.)
Kívánom, hogy Balatonrendesen is tovább szóljon a
harang Isten dicsõítésére.
Megköszönjük a falu lakosságának önzetlen adomávalójában Hunyadi János nyaikat, külön köszönet illeti
1456. július 22-én Nándorfe- Kalász Istvánné, Pirikét álhérváron kivívott gyõzelmét dozatkész munkájáért.
.Harang
csendül,
hirdeti.
messze
zsong
a
hálának,
Egy verzió szerint III. Callixtus pápa efölötti örömében ren- az én kedves kis falumban
delte el, hogy a római egyház magába száll minden lélek .
Iván Júlia
minden templomában, minden
Balatonrendes, Fõ u. 21.
délben harangozzanak. Ám
valójában ez a rendelkezés
Harangvillamosítás
korábban és más céllal született. A pápa már június 29-én
Örömmel és hálás szívvel
utasítást adott a harangok
mondok köszönetet mindazokmegszólaltatására, könyörgénak, akik adományaikkal tásül az égiekhez, hogy a várhamogatták a balatonrendesi kátó csata, amelyet a kereszténypolna két harangjának elektroség számára létfontosságúnak
mos felújítását. A munkálatok
érzett, javunkra dõljön el.
elkészültek (200.000 Ft). AdoMégsem hamis az elõzõ vermányokból eddig 80.000 Ft
zió sem, mert hogy a déli hagyûlt össze. Isten jelenlétére
rangszó alkalmiból állandóvá
figyelmezet és imádságra,
rögzült, abban része volt a
Szentmisére hív ezután is mincsata utáni általános örömnek,
dannyiunkat a kápolna haranga diadal ünneplésének. Mikor
ja!
már számtalan csata elmosta
Földi István
Nándorfehérvárnak a hírét is, a
badacsonytomaji plébános
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EGYÉB HÍREK
Önkormányzati hírek

orvosi rendelés

A képviselõ-testület 7.000 Ft beiskolázási segélyt
folyósít minden nappali tagozatos iskolásnak. Kérjük
a szülõket, hogy a Körjegyzõségen szíveskedjenek
felvenni a családoknak járó összeget.

Az orvosi rendelõ átépítése miatt 2001.
szeptember 7-tõl a helybéli rendelés szünetel. A
keddi rendelés elmarad, csütörtöki napon
Ábrahámhegyen meghosszabbított rendelési
idõben 9-12 óráig várják a balatonrendesi
betegeket. Kérjük mindenki szíves megértését
és türelmét a következõ 2-2,5 hónapban. A
közlekedésükben, vagy mozgásterükben akadályozott betegeket átszállítjuk Ábrahámhegyre, ha
a szerdai napon a Polgármesternél akár telefonon, akár személyesen ezt bejelentik. Tel.: 0670/313-9991
Orvosi rendelés
Révfülöp: Hétfõ 8-12, Kedd 9-12, Szerda 9-12,
Csütörtök 16-18, Péntek 9-12. Tel.: 464-156
Ábrahámhegy: Hétfõ 13-15, Csütörtök 9-12.
Tel.: 471-516
Balatonrendesen szünetel.
Orvosi ügyelet Tapolcán naponta 16 órától és
munkaszüneti napokon. Tel.: 411-655

A képviselõ-testület helyi védelem alá vette az alábbi
közcélokat szolgáló épületeket
- harangtorony,
- faluház,
- információs iroda,
- buszvárók
- vasútállomás felvételi épülete.
A képviselõ-testület értékesíteni kívánja a legmagasabb ajánlattevõnek az 1269/7 helyrajzi számú
László Gyulai utcai ingatlanát, valamint az 1312
helyrajzi számú Hegyalja utcai ingatlanát. Jelentkezni írásban a Körjegyzõségen kell, érdeklõdni a
polgármesternél a 06-70-313-9991 telefonszámon.
A KÁBEL TV szolgáltatása során észlelt hibákat kérjük a 06-60/468-617-es telefonszámon bejelenteni.
Selejtezett csõvázas székek ingyen elvihetõk a
Kultúrház udvarából.

SZALAI ANNA
és
HOLCZHAUZER JÁNOS
balatonrendesi házaspárnak
2001. augusztus 31-én
ÁBEL nevû kisfia született
3,55 kg súllyal.
Az egész családnak jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk!
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Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

Péter-Pál napjára

A Millennium évében mindenki nagy érdeklõdéssel
várta a már nagy hagyományokkal bíró Falunapot. Ez
évben a "Mûvészeti, Népmûvészeti és Borfesztivál" elnevezést kapta a szervezõktõl. A rendezvény lebonyolításában segítségünkre volt a Balatoni Regionális
Fejlesztési Tanács, mely 100.000 Ft-tal, a Kékkúti
Ásványvíz RT, mely rengeteg ásványvízzel, valamint
Kemény Gábor és Takács Ferenc, akik finom falatokkal
szponzorálták, illetve támogatták rendezvényünket. A
három nap során valamennyi programunkat nagy érdeklõdés kísérte. Volt néptánc, népdal, bál, tombola,
díjkiosztó, finom étel és ital, de mindezt megkoronázandó " István a Király " rockopera, melyet elsõ
alkalommal sikerült tûzijátékkal megkoronáznunk.
Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány nevében ezúton nyilvánítjuk ki köszönetünket mindazoknak a
segítõkész embereknek, akik nélkül ezt a színvonalas
rendezvényt képtelenek lettünk volna lebonyolítani.
Bízunk abban, hogy munkájukban sok örömet lelnek és
továbbra is bírjuk bizalmukat, segítõkészségüket.
Alapítvány Kuratóriuma

