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Balatonrendes Önkormányzata tisztelettel és szeretettel
meghívja a község lakóit, üdülőit hagyományos
„Mindenki karácsonya” rendezvényre
Időpont: 2015. december 19. szombat 14 óra
Helyszín: Kultúrház
Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyi köszöntő
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő,
amelynek hangja a családot, az otthon
melegét
juttatja
eszünkbe.
Ismét
gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és
figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk
azoknak, akik fontosak a számunkra. Nem
a drága ajándékok jelentik a fényt a
lelkünkben, hanem a szándék, hogy
önmagunktól mit adhatunk önzetlenül.
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő családot,
közösséget lehet teremteni. Figyeljünk
arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány
napig, az ünnep idején éljen a szívünkben,
hanem a hétköznapokon is megmaradjon
az izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel
viseltessünk embertársaink iránt, hogy
életünkben
ne
legyen
helye
a
haragnak
és
a
gyűlölködésnek.
Balatonrendes Önkormányzata nevében
kívánok szeretetteljes, áldott karácsonyt,
békés, boldog, eredményekben gazdag új
évet. Kívánom, hogy az elkövetkezendő
2016-os esztendőben a szeretet, az
összefogás,
az
együttgondolkodás
jellemezze
mindennapjainkat.
Ehhez
kívánok jó erőt, egészséget, kitartást,
jókedvet.

Advent Jézus születésének ünnepére
(Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás,
a lelki készülődés ideje. Az advent 4 hétig
tart, a december 25-e előtti negyedik
vasárnappal kezdődik. Balatonrendes kis
közössége a kultúrház mellett elkészített
adventi koszorúnál minden szombaton
találkozik, együtt várja az ünnepet és
meggyújtja a várakozás gyertyáját. Tette
ezt november 28-án, december 5-én és
12-én. A negyedik gyertya meggyújtására a
„mindenki karácsonya” (december 19.)
rendezvényen kerül sor, melyre nagy
szeretettel várunk mindenkit.
Balatonrendesért Emlékplakett átadás
Balatonrendes Község Önkormányzata
53/2015. (VII. 06.) számú határozatának
megfelelően Balatonrendesért Emlékplakettet adományozott Schöck Atala
operaénekesnő részére a település és a
lakosság érdekében, a község kulturális
életében
méltó
hagyományainak
gazdagításáért kiemelkedően hasznos
munkájának elismeréseként. Atala 1998ban megnyerte a szegedi Simándy József
Énekversenyt. 2000-ben pedig harmadik
lett a Magyar Rádió Énekversenyén és még
ebben az évben magánénekesi diplomát

szerzett
a budapesti Liszt Ferenc
Zeneakadémián. Tanulmányai befejeztével
két évig a Szegedi Nemzeti Színház
szólistája volt. 2003/2004-es évadtól
külföldi operaházak színpadán lép fel
vendégművészként.
Atala több éven át minden nyáron
koncerttel örvendeztette meg a közönséget
a balatonrendesi templomba. Az idei
nyáron elfoglaltságai nem engedték meg,
hogy ismét felejthetetlen élményt nyújtson
a közönségnek. Így egy baráti beszélgetés
keretében július 18-án délelőtt került
átadásra részére ez a kitüntetés. Ezúton is
minden jó kívánunk a Művésznőnek.
Szüretbúcsúztató fesztivál
Balatonrendesiek ismét kitettek magukért,
példaértékű az a vendéglátás, amelyben
részesítik a felvonulókat évről-évre.
Ezúton is köszönet illet minden
balatonrendesi állandó lakót és üdülőt, akik
pénzt, energiát nem kímélve kínálta a
mulatság résztvevőit. Ez a vendéglátás
megalapozta az egész rendezvény családias
hangulatát. Ilyen rendezvényekre azért
van szükség, hogy minél jobban
összekovácsolja az itt élőket.
Mandulafa ültetés
A
hagyományoknak
megfelelően
november 11-én a 80. életévüket betöltött
helyi lakosok tiszteletére mandulafát
ültettünk a templomkertbe. E szép kort
ebben
az évben településünkön Dr.
Kovácsics Albin és
Szalai Béla
ünnepelhette. Szép napsütéses, szinte
tavaszias időben a templomkertbe kisebb
vendéglátással fogadtuk az ünnepelteket,
hozzátartozóikat, barátokat illetve a falu
érdeklődő lakosságát.
Azt mindenképpen meg kell említeni, hogy
a mandulafa ültetés, illetve az adventi
gyertyagyújtás
a
korábbiakban
a
Rozmaring-Ág Balatonrendes Jövőjéért
Egyesület
kezdeményezésére,
ötlete
alapján vált hagyománnyá. Időközben az
egyesület megszűnt, tagjainak ezúton is
köszönjük
fáradozásukat, munkájukat,
ötleteiket. A jövőben is szívesen fogadjuk
segítségüket.

Hősi halottakra emlékeztünk
November
20-án
az
I.
és
II.
világháborúban elhunyt hősi halottak
tiszteletére helyeztünk el virágot, koszorút
és gyújtottunk mécsest a Fő utcai
emlékhelynél.
Mikulás
December 6-án ismét meglátogatta a
balatonrendesi gyermekeket a Mikulás.
Fél háromtól a könyvtárban kézműves
foglalkozás volt, ahol készült angyalka,
fenyőfa, rénszarvas fejdísz. Négy órakor
megérkezett a kultúrház nagytermébe a
várva-várt Mikulás. A gyermekek verssel,
énekkel köszönték meg az ajándékot,
abban a reményben, hogy jövőre újra
találkoznak.
Címeres pólók
Köztudott a településen, hogy egy
üdülőtulajdonos jóvoltából balatonrendesi
címerrel ellátott pólók készültek, melynek
eladása folyamatosan történik. Nagy
örömünkre szolgál, hogy a pólók
értékesítéséből, illetve önkormányzati
költségvetésből történő kiegészítéssel
felújításra került községünk egyik jelképe,
a Fő utcai harangláb, illetve az
önkormányzati dolgozók melegedőjének
homlokzata is új festést kapott. Ezúton is
köszönjük a felajánlást. Póló továbbra is
vásárolható ügyfélfogadási időben a
kultúrház tetőtéri irodájában, melynek ára
1.500 Ft.
Falubusz
Balatonrendes Község Önkormányzata az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások jogcímen
pályázatot nyújtott be 8 személyes
mikrobusz beszerzésére.
A pályázat ugyan már május elején került
benyújtásra, de a hosszas pályázati
elbírálás, adminisztráció, a különböző
előírásoknak való megfelelésre tekintettel a
gépjárművet november 3-án vehette át az
Önkormányzat
Budapesten.
Úgy

gondoljuk, hogy a kisbusz beszerzése
komoly előrelépést jelent településünk
életébe.
November második hetétől beindult a
gyermekek iskolába, illetve óvodába
háztól-házig
történő
szállítása
Badacsonytomaj és Révfülöp irányában.
November 17-én a középkorú hölgyek
mammográfiás vizsgálaton való részvétel
okán vették igénybe a gépjárművet.
Pályázat
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására az orvosi rendelő
vizesblokkjának felújítása céljából.
A benyújtott pályázatot sajnos nem
részesítették pozitív elbírálásban.

Életképek a NABE életéből 2015-ben
Szeretettel köszöntöm az új NABE
tagjainkat, akik úgy döntöttek, hogy
munkánk
elismeréseként
szeretnének
csatlakozni tagságunkhoz, részt vállalni a
feladatokból és támogatni munkánkat:
Dora-Tóth Imrénét, Schöck Ferencnét és
Csiki Tibornét.
2014. december 20-án „képkiállításunk”
nagyon jól sikerült. Sokan megnézték 10
éves munkánkat képekben bemutatva.
A társszervezetek elismerését is kivívtuk,
mivel
sok
szép
eseményről
megemlékeztünk munkánk során.
Téli esték előadásaira négy alkalommal
jöttünk össze: január 16-án Csabáné,
június 23-án Kalászné, január 30-án
Epresné, február 6-án Pergerné. Az
előadások egészség és környezetünk jó és
rossz oldalaival hívták fel a hallgatóság
figyelmét vitaindító céllal, hogy közösen
vitassuk meg a témákkal kapcsolatos
észrevételeinket.
2015.
január
24-én
ünnepeltük
Balatonarácson a NABE megalakulásának
20 éves jubileumát. A tó 20 éve, Vörös
Lajos kutató „Limnológiai Kutatóintézet”től mi változott ez idő alatt. Székely
Erzsébet fonyódi társunk a BCSZSZ
Elnöke, rövid beszámolója a kínai
tanulmányútról. NABE emlékhelyek a

Balaton körül 20 év tükrében. Balatoni
nagyasszonyok, parkok, szobrok, amit a
„Balatonrendesi Képkiállításunk” hűen
tükrözött.
A sokszínű programokból kiderül, hogy a
jelenlegi vezetők az alapítók méltó utódai,
elhivatottak a Balaton ügye iránt, hittel,
nyitottsággal és szeretettel dolgoznak 20
helyi csoportban, mintegy kétszázan.
Február a kocsonya fesztiválok hónapja,
melyből aktívan kivesszük a részünket.
Badacsonytördemicen már IX. alkalommal
rendezték meg február 14-én a „Kocsonya
szépségversenyt”. A NABE csoport
„Szentbékkállai Kőtenger” megjelenítésével a III. helyezést érdemelte ki a profik
és az amatőrök között.
A Badacsonytördemici Önkormányzattal
nagyon jó kapcsolatunk van és meghívást
kapunk minden jeles eseményre és
előadásra. Így vettünk részt február 28-án a
II. Fórum és Magbörzén, ahol érdekes
előadásokat hallgattunk és különleges
magokat
kaptunk
elvetésre,
továbbszaporításra.
Balatonrendesen
VIII.
alkalommal
rendeztük meg február 21-én a „Kocsonyakavalkádot”.
A rendezvényünk oly sikeres, hogy csak
előre lefoglalt helyekre tudunk biztosítani
jegyeket.
Családias
jó
hangulatú
beszélgetésekkel, kis műsorral mulatjuk az
időt,
mindenki
megelégedésére. A
vendégek különleges kívánságait is
figyelembe vettük a kocsonya tálalásánál,
hogy mindenki kedvét lelje e régi
hagyományos kocsonya elfogyasztásával.
A versenykocsonyák győztesei Szita
László zsűri elnökünk vezetésével,
Csabáné I. díj, Gáspárné II. díj, Horváth
István III. díj. A különdíjra a közönség
szavazatai alapján Tomoriné volt érdemes.
Támogatóink és vendégeink ajándékokkal
járultak
hozzá
a
tombola
tárgynyereményeihez. Így rendezvényünk
nemcsak jó, hanem sikeres volt a
működésünk fenntartásához.
Támogatóinkat „tiszteletbeli taggá”
fogadjuk és oklevéllel jutalmazzuk 2016.
évben.
Víz Világnapját március 22-én 15 órakor
ünnepeltük
a
pálkövei
strandon.
Megkoszorúztuk a Balatont, gyerekeknek
vízzel kapcsolatos játékokat szerveztünk,

felnőtteknek
vízkóstolást
és
víztakarékossági
tanácsokat
adtunk.
Megemlékeztünk a víz jelentőségéről és
védelméről. Mindannyian egy kellemes
délutánt töltöttünk együtt.
2015. április 11-én szombaton 9 órától
küldött
gyűlés
Vonyarcvashegyen.
Beszámoló
a
NABE
2014-es
tevékenységéről, pénzügyekről és a 2015.
évi
feladatokról.
Csoportvezetők
beszámolói a végzett munkákról. Gál Lajos
polgármester köszöntője. Zichy Zsófia
virágkötő
verseny
megrendezésének
megbeszélése.
Május 1. napját az Ábrahámhegyi NABE
csoport meghívására közös halászlé
főzéssel ünnepeltük. Különleges „Balatoni
halleves gyerekeknek” ikrából és haltejből
készült musttal és őszibarackkal, mely
recept bekerült a „Napló Balatoni halleves”
recept füzetébe. Elismerő oklevelet
kaptunk.
Az ENSZ 1994-ben május 15. napját a
„Család
Nemzetközi
Napjává”
nyilvánította,
melyhez
hazánk
is
csatlakozott. Innen jött az ötlet, hogy
Nőnap és Fiúnap helyett ünnepeljük a
családokat. Május 16-án 17 órára hívtuk
meg a családokat ünneplésre. Jól sikerült
az első próbálkozás a lányok sütit, a fiúk
itókát hoztak. Volt vetélkedő szépség,
finomság és egyszerűség kategóriában. A
Vastag házaspár különdíját pedig Anna
nyerte a legtöbb fajta sütis kosarával. Jól
elbeszélgettünk a családról, unokákról. Az
ilyen ünnepek erősítik a helyiek és a
nyaraló tulajdonosok megismerését és
barátságát. Jövőre szintén megrendezzük e
szép ünnepet.
Iskolai közösség szolgálat Balatonrendesen
megvalósult Epres Virág társasjáték
oktatásával ünnepeink szebbé tételével.
Falunapon közösen ünnepeltünk az
önkormányzat szervezésében.
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE)
idén Zichy Zsófiát szeptember 25-én
választotta a Balatoni Nagyasszonyok
sorába halálának 100. évfordulójára
emlékezve. A virágkötészet magyarországi
meghonosítójának tiszteletére emléktáblát
állítottak Siófokon és virágkötő versenyt
szerveztek.
Balatonrendest
Epresné,
Pergerné és Kalászné képviselte.

A balatonrendesi parkrózsából készített
csokor két különdíjat kapott.
Az egyik a zsűri elnöke, Varga Tamás
szobrász művész madárka díját és közös
emléklapot kapott.
Október 17-én a Badacsonytördemici II.
Lekvár-Befőtt-Savanyúság
versenyen
befőtt kategóriában arany oklevelet és a
részvételért különdíjat kapott a NABE
csoport.
Zamárdiban rendeztük meg az „Őrizzük a
Balaton népdalait” versenyt november 07én.
A balatonrendesi NABE csoportja 5.000
Ft-tal,
ajándékokkal,
süteményekkel,
gyümölcsökkel és borral támogatta a
rendezvény sikerét és emlékezetessé téve
az eseményt. Gáspárné, Pergerné és
Kalászné vett részt az eseményen.
November 11-én az Önkormányzat
rendezésében a 80 éves balatonrendesi
polgároknak
tiszteletére
ültettünk
mandulafát.
November
20-án
az
I.
és
II.
világháborúban elhunyt hősi halottainkra
emlékeztünk koszorúzással.
Balatonrendesi
NABE
csoport
is
csatlakozott
az
Európai
Hulladék
Csökkentési
hét
akciójához
2015.
november 21-29. között.
November 26-án Szauer Rózsa a NABE
Elnöke tartott megszívlelendő előadást a
vegyszermentes
tisztítószerekről.
Az
értékes tanácsok mellett még ajándékokat
is kaptak az előadás résztvevői.
November 28-án az első Adventi gyertyát
gyújtottuk meg a falu apraja és nagyjai
részvételével.
December 19-én 12:30 órakor Kézműves
kiállítást nyitjuk meg az érdeklődők
részvételével.
Kalászné Piroska
NABE csoportvezető
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