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Falunap
Idén is sikeresen megrendezésre került a PéterPál Napi Falunap. Ezúton is köszönjük a
rendezvény
lebonyolításában
nyújtott
segítséget, támogatást, illetve külön köszönet
illeti
az
alábbi
fellépőket:
„Ezüst Kükapu” Táncegyüttes, Galgagyörki
Harangvirág Citera Zenekar, Csőkör Éva és a
Drágakövek Tánccsoport, Andone Thereza
Waltraut által vezetett balatonrendesi csoport
tagjai. Műsorszámaikkal
felejthetetlenné
varázsolták rendezvényünket.

-

Honlap címe: www.balatonrendes.hu

Balatonrendes Község
Önkormányzata
és településünk civil szervezetei
áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt
kívánnak
Balatonrendes lakóinak és
üdülőtulajdonosainak.

Szüretbúcsúztató fesztivál
Októberben
megrendezésre
kerülő
rendezvényünk
ez
alkalommal
is
sok
érdeklődött vonzott településünkre. Örömmel
tapasztaljuk, hogy évről-évre nemcsak a
felvonulók száma bővül, hanem egyre több
portánál látják vendégül a résztvevőket,
melynek köszönhetően egyedülállóan családias
hangulatú a rendezvény. Ezúton is köszönjük
minden kedves „vendéglátónknak”
illetve
támogatóinknak és
a lebonyolításban
résztvevőknek.
Községünkben járt a Mikulás
2011. december 6-án a
település kiskorú
gyermekeinek meghívót küldött a Mikulás.
A kedves meghívásnak majdnem mindenki
eleget tett, és a kultúrház nagytermében közösen
vártuk a Mikulás érkezését. A gyerekek nagy
örömére
megérkezett
segítségével,
a
Krampusszal. A gyerekek énekekkel és versekkel
köszönték meg az ajándékokat. Kicsit megpihent
nálunk, majd sietett is tovább, mert még ezernyi
dolga akadt ezen az estén.
Ismét jó hangulatban, kellemesen telt el a
délután.

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Község Önkormányzata
tisztelettel és szeretettel meghívja
a község lakóit, üdülőit
2011. december 17-én, szombaton
14.00 órakor a Kultúrházban
kezdődő

„Mindenki karácsonya”
rendezvényére
„Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus”

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Község Önkormányzata Nők a
Balatonért Egyesülete szeretettel meghívja Önt
és Családját
2011. december 17-én 13 órakor
Deák Ferencné Balogh Andrea
„Fény-képek”
című fotókiállításának megnyitójára
a Balatonrendesi Kultúrházban.
A kiállítást megnyitja:
Pergerné Kovács Katalin
Az élményt színesíti:
Bonáné Irénke verscsokra
Mindenkit szeretettel várunk.
Kalász Istvánné
NABE csoportvezető
MEGHÍVÓ

V. Balatonrendesi Kocsonya-kavalkádra
Helyszín: Balatonrendes Kultúrház
2012. február 4. szombat 17 óra
Nevezés feltétele: regisztrálás 2012.január 15-ig
NABE csoportvezető: Kalászné Piroskánál
telefon: 87/464-273
Részvételi feltétel: 2 tányér kocsonya (tányért
biztosítunk)
Zsűri elnöke: Szita László Balatonrendes
Díszpolgára
Résztvevő versenyzők emlékplakettet kapnak és
díjakban részesülnek.
NABE kocsonyákból 1 tányér 500 Ft-ért
vásárolható. A nagy érdeklődésre való
tekintettel kérjük helyfoglalást szíveskedjenek
kérni.
Szeretett italáról mindenki gondoskodjon.
Tombolára tárgyi felajánlásaikat szívesen
fogadjuk.
Zene

Tombola

Kocsonya-kavalkádra minden jelentkezőt
szeretettel várunk.
NABE csoport tagjai

NABE tagok falunk szépítéséért
- Tagjaink falunk szépítésén munkálkodnak,
hogy
akik
Balatonrendesen
járnak,
átutaznak gyönyörködjenek e kis falu
szépségében és értékeiben.
- 2005-től 160.000 Ft-ot költöttünk
virágokra, évelő dísznövényekre, mandula
fákra, hogy az utókor is emlékezzen e büszke
évekre, amikor örömmel tevékenykedtünk
falunkért. A pénzt pályázati pénzből kaptuk
a NABE Egyesület pénztárából.
- 42 db mandulafát vásároltunk 2006-tól, 21
db-ot 80 éves lakosaink tiszteletére
ültettünk el a templomkertben, 21 db pedig
pótlásra a Strand és Hullám utcában lett
elültetve.
- Rózsajegy árusításból befolyt 80.000 Ft-ot
2010-ben 28.000 Ft-ot egynyári virágokra,
2011-ben
52.000
Ft-ot
parkrózsára
fordítottunk. A parkrózsa ültetésében
Csabáné Varga Anikó és Barátnői és Férjeik
mint pártoló tagok serénykedtek.
Minden támogatónak aki pénzzel, aki
munkával segítette e nemes célt, hogy
falunk szebb és élhetőbb legyen nagyon
köszönjük és kérjük továbbra is segítsék
munkánkat.
- A temetői nagykeresztet háromszor
festettük át lenolaj kencével, hogy az esővíz
leperegjen és ne szívódjon fel a
homokkőben.
Festésben
Burbácsné,
Epresné, Bódis Márta és Kalászné
szorgoskodott.
- Van, aki a háza előtti virágokat ülteti,
locsolja, gondozza ezzel szépíti falunkat. A
sok kicsi segítség már összeadódik és szép
összhangot teremt. Így mindenki lelke jó
érzéssel töltődik és mosolyra fakad e
látványtól.
Minden szívből jövő segítséget köszönünk,
hiszen értünk van, akik itt élünk.
Tisztelettel:
Kalászné Piroska
NABE csoportvezető

Adventi készülődés
Rozmaring-ág
Balatonrendes
Jövőjéért
Egyesület szervezésében került sor november
27-én, december 3-án és december 10-én 14
órától karácsonyi készülődés jegyében
az
adventi gyertyák meggyújtására. Soós László és
felesége pálkövei lakosok
által felajánlott
fenyőfa a kultúrházban került elhelyezésre,
melynek ágaiból alakította ki a lelkes kis csapat
november 27-én az adventi koszorút, majd
díszítette fel a kultúrház melletti területen lévő
fenyőfát. A délután kellemes hangulatban telt
forralt borral, apró süteménnyel. Köszönjük
mindenkinek segítségét, akik a koszorú alap
elkészítésében,
díszítésében
segítséget
nyújtottak, illetve akik a finomságokat
biztosították. A negyedik gyertya meggyújtására
december 17-én a „Mindenki karácsonya”
rendezvényünk keretén belül kerül sor. Várunk
mindenkit sok szeretettel.
II. lekvárfőző verseny
2011. október 8-i szüreti rendezvény keretén
belül történt meg a Balatonrendesi II. lekvárfőző
verseny eredményhirdetése. A versenyen 46 db
lekvár szerepelt.
A helyezések az alábbiak:
I.
II.
III.

Dr. Futó Gyuláné meggy lekvár
Dr. Tibold Eszter sárgabarack lekvár
Dr. Futó Gyuláné szeder lekvár

Különdíjban részesült:
Bódis Márta diós birssajt
Anna Fink
epres-őszibarack lekvár
Köszönjük a lelkes részvételt, templomunk
renoválásának támogatását és a zsűri munkáját
(Jenei Tamás, Epresné Goóz Margit, Budai
Anikó).
Rozmaring-ág Balatonrendes
Jövőjéért Egyesület

Az idei évben községünkben Lakos Kálmán
töltötte be a 80. életévét, melyhez ezúton is
gratulálunk. Tiszteletére ebből az alkalomból
november
11-én
került
sor
a

hagyományoknak
megfelelően,
a
templomkertben, a mandulafa elültetésére.

Tájékoztatás
Balatonrendes
Község
Kultúrájáért
Közalapítvány kuratóriuma tájékoztatja a
község lakosságát, hogy 2011. december 31.
napjávalmegszűnik.1999.evben Gáspár István
akkori polgármester elgondolása alapján a
képviselő-testület
úgy
határozott,
hogy
alapítványt hoz létre azzal a céllal, hogy a
község hagyományait megőrzi, a hagyományos
értékeket ápolja, a község mindennapjaiban és
ünnepeiben
kialakult
hagyományos
rendezvények szervezésében és megtartásában
közreműködik.
A
közalapítvány
ennek
szellemében végezte tevékenységét.2008. évig a
közalapítvány kuratóriumi elnöke Makai Gyula
volt, aki rendkívül nagy szeretettel végezte és
fogta össze a kuratóriumi munkát és járult
hozzá hogy az alapító okiratban foglalt célok
maradéktalanul megvalósuljanak. A jelenlegi
kuratórium tagjai, ezúton is szeretnék
megköszönni a munkáját,és jó egészséget,
hosszú életet kívánnak szeretett családja
körében. 2008. évben új kuratóriumi elnök és
tagok kerültek megválasztásra, akik az elődök
munkáját folytatva végezték tevékenységüket.
Megbízatásuk 2012 február 9-én lejár.
A
jelenlegi
tagok
nem
kívánták
meghosszabbítatni
megbízatásukat,
ezért
kértékaz
alapító
Balatonrendes
Község
Önkormányzatának képviselő-testületét, hogy a
közalapítványt 2011.december 31. napjával
szüntesse meg. A képviselő-testület 109/2011.
(X.21.) Kt. határozatával hozzájárult a
közalapítvány megszűnéséhez. A kuratórium
tagjai köszönetet mondanak mindazoknak, akik
az elmúlt években anyagilag és bármi módon
segítették munkájukat, valamint azoknak is
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával is
hozzájárultak
a
rendezvények
sikeres
lebonyolításához. Tevékenységünket reméljük
sikerült
az Önök teljes megelégedésére
végeznünk.
Kívánunk a továbbiakban is
mindenkinek tartalmas műsorokat és a
hagyományok folytatását.
Balatonrendes
Község
Kultúrájáért
Közalapítvány ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik 2010. évi személyi

jövedelemadójuk 1 %-ával
melynek összege: 115.277 Ft.

támogatták,

Alapítvány kuratóriuma

Volt egy nyáresti koncert!
Meghívó tudatta, hogy nyáresti koncert lesz a
Balatonrendesi Katolikus templomban, 2011.
július 16-án este 19 órakor, szeretettel hívják a
Balaton és a zene szerelmeseit.
Sokadmagammal, nagy örömmel készültünk a
koncertre, és nem hiába.
Én csak a Balaton és zene szerelmeseként
vettem részt a koncerten, nem vagyok
különösebben hozzáértő, így nem veszem a
bátorságot, hogy a produkciókat értékeljem,
csak a bennem keltett érzelmeket és az ott lévők
reakcióit tudom leírni. Ezek alapján úgy érzem,
hogy nem lehet egy mondattal elintézni, hogy
”volt egy nyáresti koncert”. A fellépők ettől
többet érdemelnek. Legfőképpen köszönetet.
Továbbá azt, hogy néhány sorban elmondva a
történteket örömmel emlékezzünk, és a távol
maradók sajnálják, hogy nem lehettek részesei a
szép estének.
Este a szentmisére érkezőket is meglepve a
templom ünnepi díszbe öltözött, hangulatos
virág díszítések voltak az oltáron és a padok
szélén.A koncert megkezdése után a közönség lassan
ráhangolódott a zenére, és a Felföldy György
által előadott – szerintem sokak által ismert és
kedvelt Papageno áriáját a Varázsfuvolából, már
vastapssal jutalmazta.
A Wittinger Gertrúd operaénekesnő által énekelt
ária előtt, mely az Elza álma volt a Lohengrinből,
Schöck Atala elmondta, hogy ebben a
templomban még nem hangzott el Wagner mű,
kíváncsi lesz a fogadtatásra. A fogadtatás minden
várakozást felül múlt. A szárnyaló hang, (nem
merek jelzőt írni, pedig tudnék!) és Fajger
Orsolya finoman szóló zongora kísérete
megtette a hatását. A közönség hosszan tapsolt,
a vastaps alig akart abba maradni.
A Schöck Atala által előadott ária Massenet
Werther című operájából nem annyira
közismert, ennek ellenére, nem tudom leírni,
hogy milyen hatást tett ránk az ária elhangzása,
csak azt, hogy szűnni nem akaró vastaps
követte.- A műsor további részében is szép áriák

és duettek hangzottak el, zajos sikerrel. A ráadás
után is hosszan ünnepelve, nehezen tudtuk
tudomásul venni, hogy véget ért a koncert. Hálás
köszönet érte!- A koncert után – az élmény
hatására úgy érzem mindannyian, akik ott
voltunk, egy kicsit jobbak lettünk. Az esti
programnak azonban ezzel nem volt vége. A
Rozmaring-ág
Balatonrendes
Jövőjéért
alapítvány tagjainak jóvoltából egy kis
vendégség várt minket a kertben. Finom sós és
édes sütemények sokasága, valamint a Kuti és
Gelencsér pincészetek finom borai növelték jó
hangulatunkat. Ez az este ismét egy jó alkalom
volt a beszélgetésre és ismerkedésre a
megjelentek között
Reméljük még a következő években is sor kerül
hasonló szép koncertekre, amire Schöck Atalától
ígéretünk is van.
Mindenkinek, aki az est megrendezésében
közreműködött nagyon szépen köszönjük
áldozatos munkáját.
Asztalos Györgyné
Balatonrendes
Község Önkormányzata
ezúton mond köszönetet az 1999-es
megalapítása óta
mindazoknak, akik
munkájukkal és támogatásukkal segítették
Balatonrendes
Község
Kultúrájáért
Közalapítvány működését.
Az
alapítvány
megkereste
az
önkormányzatot, hogy a bankszámlán
szereplő vagyonát maradandó eszközökben
szeretné az önkormányzat részére átadni.
A megbeszélések alapján beszerzésre került
a
rendezvényeinket
segítő
hangosító
berendezés, illetve színpad építéséhez
szükséges alapanyag.
Hirdetmény
Balatonrendes Község Önkormányzata bérlő
tartozása okán „élelmiszer-italbolt” bérleti
szerződését 2011. november 17-én felmondta.
Egyúttal döntött az üzlet
bérbeadásáról.
Részletes pályázati feltételek a község honlapján
elérhető.
A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1

