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Rendesi Lapok
___________________________________________________________________
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
2014. december 20-án, szombaton
14.00 órakor a Kultúrházban kezdődő
„Mindenki karácsonya” rendezvényére.
Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?
(Aranyosi Ervin: Mi lenne, ha a Karácsony…)
Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton fejezi ki köszönetét mindazok számára, akik
2014. évben segítségükkel, anyagi hozzájárulással, vagy bármilyen módon támogatta
rendezvényeinket, településünket.

A képviselő-testület 2014. évi
munkájáról pár gondolat:
A testületnek vannak kötelező és önként vállalt
feladatai, de igyekszik tudása legjavát nyújtani.
A képviselő-testület 9 alkalommal ülésezett, 96
határozatot hozott, illetve 10 rendeletet
alkotott. Nagy volumenű beruházásokról nem
tudunk beszámolni, mivel a községben az
infrastruktúra majdnem teljes mértékben már
kiépült, de ettől függetlenül bőven akad
tennivaló.A település külső megjelenését
köszönhetjük az önkormányzat dolgozóinak és
a közfoglalkoztatásban résztvevőknek, akik a
rendszeres fűnyírást, virágosítást, park
rendezést, autóbusz megállók és vasútállomás
környékének rendbetételét végzik.
Rendszeres feladat a szelektív hulladék gyűjtők
környékének rendbetartása, mivel főleg a nyári
időszakban rengeteg az illegális hulladék
lerakás. Ugyanez elmondható a köztéri
hulladékgyűjtő edényekre is, amelyekben az
átutazók
rendszeresen a más községben
összegyűjtött háztartási hulladékaikat helyezik
el.
A
hulladéklerakóval
kapcsolatban
elmondható, hogy a rekultivációs munkáinak
első üteme, átmeneti záró réteg kialakítása
2014. március 31-i műszaki átadással
befejeződtek, az utógondozás tekintetében,
(rézsűk füvesítésének ellenőrzése,) 2014 június
3-án történt meg a beruházás teljes lezárása. A
hatósági engedélyek alapján kialakított felszín
alatti víz figyelésére alkalmas kutak
üzemeltetési engedélye megkérésre került,
melyet a hatóság szeptember 26-án adott meg.
A hatósági engedélyek alapján 2035-ig a
végleges záró réteget ki kell építeni a lerakón.
A végleges lezárásig teljes körű utógondozást
kell végezni a lerakón, melynek részét képezi a
víz kutak, csurgalékvíz tározó, gázkutak,
mérése, valamint a hulladéktest süllyedés
vizsgálata, továbbá az ingatlan karbantartása.
A Balatonrendes 212/5 hrsz-ú ingatlan (Hullám
utcai 2,7 ha terület) tekintetében a tulajdonosok
között egyezség van, mely alapján a terület
felosztásra kerül. A felosztást követően az
Önkormányzat és a tulajdonosok egy része
önálló ingatlannal fog rendelkezni.
A
megosztást sajnos az egyik tulajdonos halála
miatti öröklés, valamint azt követően a
kiskorúak miatti gyámhatósági eljárás nem tette
lehetővé a végrehajtását.
Rendezvényekről elmondható, hogy nagy a
látogatottságuk, mind a falunapnak, mind a

szüreti felvonulásnak. Az idei évtől újra
bevezetésre került a falusi disznóvágás is.
Lakossági támogatás
2014. évben a
rendezvények céljára 107.000 Ft volt. Pályázati
támogatást az Itthon vagy, Magyarország
szeretlek program
keretében a szüreti
rendezvényre kaptunk 195.000 Ft értékben.
A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan
elmondható, hogy a tárgyalások olyan
előrehaladott stádiumban vannak, hogy a
beruházás remélhetőleg a közel
jövőben
megvalósulhat.
Elmondható, hogy lassan kettő éve működik a
közös önkormányzati
hivatal Kővágóörs
székhellyel önkormányzatunk és az ügyfelek
megelégedésére. Ezúton is köszönjük a Jegyző
Nő
és a hivatal minden dolgozójának
munkáját.
Részlet a polgármesteri programból:
„…Terveim között szerepel a képviselő-testület
támogatásával a teljesség igénye nélkül:
Legfontosabb feladatunk a közvilágítás
korszerűsítése, mely mind minőségében, mind
költségmegtakarításában lényeges szerepet
játszik. Jelenlegi költsége meghaladja az évi 4
millió forintot, mely a korszerűsítés után ledlámpás világítással a felére csökkenthető.
A korszerűsítés megvalósítását a Hullám utcai
önkormányzati
ingatlan
értékesítéséből
képzelem el.
Nagyon fontos feladatnak tartom, hogy a lehető
legrövidebb időn belül megvalósuljon a 71-es
főközlekedési
úton
tervezett
2
db
gyalogátkelőhely,
melyet
pályázati
támogatásból kívánunk megvalósítani.
Jelenleg meglévő rendezvényeinket továbbra is
megtartani a lakók és az üdülők segítségével,
valamint pályázati támogatással.
A település hosszú évek alatt kialakított
rendezett, virágosított arculatának megőrzése a
közfoglalkoztatottak, a civil szervezetek, illetve
a lakosság segítségével.
A játszótér továbbra is megvalósításra vár,
melyet
pályázat
segítségével kívánunk
megvalósítani.
Szeretnénk, ha végre már nemcsak
a
térképeken szerepelne a balatoni kerékpárút
balatonrendesi szakasza, hanem a lehető

legrövidebb időn belül állami kivitelezés
keretein belül megvalósulna.
Szeretnénk, ha valamilyen formában újra
működne a posta a községben.

MEGHÍVÓ

Nyitott vagyok mind a képviselő-társaim által,
mind a településünk közössége által minden
községünk fejlődését szolgáló közösséget
erősítő, együtt megvalósítható javaslatokra.
A képviselő-testület működésének eredményeképpen továbbra is szeretném, hogy a
településünkön élő, üdülő, vagy csak rövid időt
itt töltő emberek, továbbra is jól érezzük
magukat a Balaton-part legkisebb, ám legszebb
településén, Balatonrendesen…..”

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

Hősi halottak emlékére
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Már évekkel ezelőtt felmerült annak a
gondolata, hogy emlékmű létesüljön a hősi
halottak emlékére, mivel korábbi emlékeik
teljesen eltűntek.
Kisebb-nagyobb kutató
munka eredményeként sikerült összegyűjteni a
balatonrendesi
kötődésű
I.
és
II.
világháborúban elhunyt áldozatok nevét,
melyben nagyon nagy segítséget nyújtott
Gelencsér Jánosné Mariska Néni, aki leginkább
szorgalmazta, hogy illő volna emléket állítani a
hősöknek. Idén száz éve, hogy kitört az I.
világháború, így akár ehhez az évfordulóhoz is
köthető volt az avatás.
Balatonrendes
Önkormányzat
Képviselőtestülete úgy gondolta, hogy a Fő utcai kereszt
méltó hely arra, hogy emlékhelyet létesítsen.
Most a felejtés évtizedei után, fontos, hogy
szavakkal
is
emlékezzünk,
kifejezzük
fájdalmunkat, lerójuk tiszteletünket, mert annál
ami a két világháborúban vezényelt
katonáinkkal történt, csak egy valami lehet
szörnyűségesebb, és pedig ha elfelejtjük Őket.
Minden ember addig él, amíg gondolnak rá.
Fontos, hogy soha ne felejtődjenek el hőseink
és méltóképpen tisztelegjünk emlékük előtt.
Ezen gondolatok jegyében 2014. november
26-án érdeklődő résztvevők körében István
Atya megáldotta és Gelencsérné Mariska Néni
megkoszorúzta az emlékművet.

ÉLETKÉPEK A BALATONRENDESI
NABE 10 ÉVES ÉLETÉBŐL
KÉPKIÁLLÍTÁSRA.
HELYSZÍN:
BALATONRENDES KULTÚRHÁZ

KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
PERGERNÉ KOVÁCS KATALIN
DÍSZVENDÉG: NÉMETH ISTVÁN PÉTER
MEGHÍVÓ
VII. Balatonrendesi
Kocsonya-kavalkádra
Helyszín: Balatonrendes Kultúrház
2015. február 21. szombat 17 óra
Zsűri elnöke: Szita László
Balatonrendes díszpolgára
A forgatókönyv a megszokott
tervek szerint.
A nagy érdeklődésre való tekintettel
kérjük helyfoglalást szíveskedjenek
kérni
a
87/464-273
telefonon
Kalásznénál.
NABE csoport tagjai

Falunap
Június
utolsó
hétvégéjén
ismét
megrendezésre került a Péter-Pál napi
falunap, mely az idei évben otthont adott
a Rétes és Lakodalmat Fesztiválnak is.
Szüreti mulatság
A kínálóknak köszönjük, hogy ismét
vendégül látták a felvonulókat. A szüreti
mulatság jó hangulatban zajlott.
Mikulás
Mikulás napján 14 órától könyvtárosunk
adventi játszóházzal készült
a
gyerekeknek és a vállalkozó kedvű
szülőknek. Készült papír pénztárca,
karácsonyi dísz, tökmag virág stb.
16 órától a gyerekek dallal várták a
Mikulást. Minden gyermek egy-egy
verssel, énekkel köszönte meg az
ajándékot.
Falusi disznóvágás
A 2015. évben önkormányzatunk tervei
között szerepel a falusi disznóvágás
megrendezése,
melynek
várható
időpontja 2015. február 14. (szombat). A
disznótoros vacsorára sok szeretettel
várjuk Balatonrendes üdülőit és lakóit,
amely
részükre
ingyenes,
de
támogatásukat, szívesen
fogadjuk a
rendezvény
során
kihelyezett
adományládába.

Közös Hivatal
Ábrahámhegy Önkormányzata 2014.
december 09-i határozatával döntött,
hogy 2015. január 1. napjától
Badacsonytomaj Városával alkot Közös
Hivatalt. Ennek következtében a
Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége
megszűnik.
Terveink között szerepel Balatonrendesi
Kirendeltség
létrehozása
egy
fő
ügykezelővel, mely legkorábban 2015.
márciusától valósulhat meg.
Rozmaring-ág Balatonrendes
Jövőjéért Egyesület és Balatonrendes
Önkormányzat közös rendezvényeiről
6. 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 a jövő évben is szeretne
megszervezni.
Az önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki
Schöck Atala Művésznőnek és „Barátainak”,
hogy immár 6. éve ilyen színvonalas
koncertnek lehet községünk temploma a
helyszíne.
A karácsonyi készülődés jegyében november
29-én, december 6-án és 13-án a kultúrház
melletti területen elhelyezett adventi koszorún
gyújtottuk meg a gyertyákat. A negyedik
gyertya
meggyújtására
a
„mindenki
karácsonya” (december 20.)
rendezvény
keretén belül kerül sor, melyre mindenkit
szeretettel várunk.

A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes,
Fő utca 1.

