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

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Község Önkormányzata Tisztelettel
és Szeretettel meghívja a község lakóit, üdülőit
2013. december 21-én, szombaton
14.00 órakor a Kultúrházban kezdődő
„Mindenki karácsonya” rendezvényére.
Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor,
ezer csillag hull a fáról.
Örömkönnyek hullnak egyre,
s pottyannak a kis kezekre.
Fenyőfánkat körbeálljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.

Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton fejezi ki köszönetét
mindazok számára, akik 2013. évben segítségükkel, anyagi
hozzájárulással,
vagy
bármilyen
módon
támogatta
rendezvényeinket, településünket.

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET
BALATONRENDESI CSOPORTJA
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS
KEDVES CSALÁDJÁT

VI. Balatonrendesi
Kocsonya-kavalkádra

NOVÁK LÁSZLÓ: SZÜLŐFÖLDEM
A BALATON-FELVIDÉK KIÁLLÍTÁSÁRA

Helyszín: Balatonrendes Kultúrház
2014. február 22. szombat 17 óra
Zsűri elnöke: Szita László
Balatonrendes díszpolgára

2013. DECEMBER 21-ÉN 13 ÓRAKOR
A BALATONRENDESI KULTÚRHÁZBA.

A forgatókönyv a megszokott
tervek szerint.

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
PERGERNÉ KOVÁCS KATALIN
AZ ÉLMÉNYT SZÍNESÍTI
BÓNÁNÉ IRÉNKE VERSCSOKRA.

A nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük
helyfoglalást szíveskedjenek kérni a
87/464-273 telefonon Kalásznénál.

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK.

NABE csoport tagjai

KALÁSZNÉ PIROSKA
NABE CSOPORTVEZETŐ
NABE TAGOK FALUNK
SZÉPÍTÉSÉÉRT
A rózsák csodásan virágoztak az
állomáson, a hársfák növekednek, a
templom kertben a mandulák teremnek,
ami tagjaink munkáját dicséri. A temető
padjai
megújultak
a
nagykeresztet
befestettük, hogy a víz leperegjen, ne
bomlassza a homokkövet. Mindenki
segítségét ki anyagaikkal, ki munkájával
segítette falunk szépségét köszönöm a
magam és NABE csoport nevében. Kérek
mindenkit, tagokat, pártoló tagokat ki teheti
segítse falunk szépségét megújítani hisz
mindannyiunk érdeke, kik itt élünk, vagy
eljönnek hozzánk elismerjék munkánkat.
Minden szívből jövő segítséget köszönünk,
hiszen értünk van, akik itt élünk.
Tisztelettel:

Hivatal év végi nyitva tartása
Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
és Kirendeltségei 2013. év végi nyitva
tartási rendjéről:
A Hivatal székhelyén és Révfülöpi Kirendeltségen munkanapokon
-

2013. december 21-én zárva tart,
2013. december 23-án 12 óráig tart
nyitva,
2013. december 30-án 7.30-16
óráig nyitva tart,
2013. december 31-én zárva tart.

Az Ábrahámhegyi Kirendeltség 2013. december 21-től 2014.január 1-jéig zárva tart.
Dr. Szabó Tímea
jegyző

Kalászné Piroska

Falunap

Mikulás

A hagyományos Péter-Pál Falunap évrőlévre egyre több vendéget vonz a
településre, mely idén is jó hangulatban
telt. Ezúton is köszönjük a rendezvény
lebonyolításában
nyújtott
segítséget,
anyagi támogatást.

December
6-án
meglátogatta
a
balatonrendesi gyermekeket a Mikulás. A
kultúrházban énekkel, versekkel köszönték
meg az ajándékokat, az önkormányzat
pedig szerény vendéglátást biztosított.

Szüreti mulatság
Az idei évben az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” programsorozat keretében
került megrendezésre a szüretbúcsúztató
fesztivál, mely rendezvényünkhöz az állam
150.000 Ft összegű támogatást biztosított.
Ezúton is köszönet illet minden kedves
„vendéglátónkat”, támogatónkat és a
lebonyolításban résztvevőket.

Falusi disznóvágás
Az önkormányzat az idei évben is
részesült
anyagi
támogatásban
községünkben élőktől és üdülőktől,
melyből
újból
szeretné,
hogy
megrendezésre kerüljön a
disznótoros
vacsorával egybekötött falusi disznóvágás,
melynek várható időpontja 2014. január
vége, február eleje, a pontos időpontról a
közeljövőben tájékoztatunk mindenkit.
Várjuk további szíves támogatásukat a
72800030-10004373 számlaszámon, vagy
a könyvtárban elhelyezett ládában az
esemény megrendezésének elősegítése
érdekében.
Mindenki karácsonya, karácsonyfája
Ezúton illeti köszönet Herczeg Magdolna
Csapás utcai ingatlantulajdonost, aki a
karácsonyi rendezvényhez felajánlotta a
kultúrházban elhelyezett fenyőfát, illetve az
adventi
koszorúhoz
szükséges
fenyőágakat.
Virágos verseny
Balatonrendes Önkormányzata részt vett
a Tiszta virágos Veszprém megyéért
versenyben, mely során elismerésben
részesült.

Rozmaring-ág Balatonrendes Jövőjéért
Egyesület
és
Balatonrendes
Önkormányzat közös rendezvényeiről
A tavasz folyamán az egyesület elültetett
egy fagyal bokrot, az orvosi rendelő
bejáratával szemben, mely a későbbiek
során Húsvétkor tojásfaként szolgál.
Ötödik alkalommal került megrendezésre a
Schöck Atala operaénekes és barátai
jótékonysági koncertje a templomban.
Országos szinten nagy híre van már ennek
a koncert sorozatnak, melyet az egyesület
2014 nyarán is szeretne megszervezni.
Az önkormányzat ezúton is köszönetét
fejezi ki Schöck Atala Művésznőnek és
„Barátainak”, hogy immár 5. éve ilyen
színvonalas koncertnek lehet községünk
temploma a helyszíne.
A
nagy sikerű lekvárfőző verseny
eredményhirdetése a szüreti felvonulás
keretében történt:
I. Toró Anna
fahéjas szilvalekvár
II. Fink Anna
meggy lekvár
III. Dr. Futó Gyuláné sárgabarack lekvár
Különdíjban részesült:
- Bódis Márta
birsalma sajt.
A
hagyományoknak
megfelelően
novemberben ismét mandulafát ültettünk
a templomkertben, a 2013. évben 80.
életévüket betöltött Rédli Ferencné és
Sebestyén
Sándorné
balatonrendesi
lakosok részére. Ezúton is kívánunk
további jó egészséget mindkettő szépkorú
számára.
A karácsonyi készülődés jegyében
november 30-án, december 7-én és 14-én
a kultúrház melletti területen elhelyezett
adventi koszorún gyújtottuk meg a
gyertyákat.
A
negyedik
gyertya
meggyújtására a „mindenki karácsonya”
rendezvény keretén belül kerül sor, melyre
mindenkit szeretettel várunk.

Fogorvosi ellátás
Dr. Szörtsey Zoltán
badacsonytomaji
fogorvos 2013 őszén hosszan tartó
betegség után elhunyt. Ebből kifolyólag
amíg nem oldódik meg Badacsonytomajon
a fogorvosi ellátás, 2014. január 1-től a
fogorvosi helyettesítést Dr. Borovszky
Márta fogorvos látja el a Révfülöp, Villa
Filip tér 3. szám alatt található rendelőben
az alábbi rendelési idő szerint:
Hétfő: 12.00 – 18.00 óráig
Kedd: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig
Csütörtök: 8-13.00 óráig
A
kezelésekre
telefonon
történt
egyeztetés után fogadja a doktornő a
pácienseket. Telefonszám: 87/464-529.
Sürgősségi ellátásra a rendelés első
órájában lehet jelentkezni.
Megemlékezés
Dr. Jani József
1962. augusztusától
Révfülöp, Ábrahámhegy és Balatonrendes
körzeti orvosa, 1991-ben nyugdíjba vonult.
29 évig
sok család személyes
ismerőseként tudhatta maga mellett,
hiszen számos esetben a család
legszemélyesebb problémáit is ismerte.
Az orvosi pályát hivatásának tekintette,
melynek minden körülmények között
igyekezett eleget tenni. Betegeinek
tisztelete övezte mostanáig. Valóban
családi orvos volt, hiszen a születés
pillanatától a halálig követte a rá bízott
emberek sorsát.
Jani Doktor 2013.
novemberében hosszú és súlyos betegség
után
elhunyt.
Emlékét
megőrizve,
nyugodjon békében!
A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes,
Fő utca 1.

