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Balatonrendes Önkormányzata minden kedves balatonrendesi állandó, lakónak,
üdülőtulajdonosnak békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új esztendőt kíván.
Karácsonyi köszöntő
Mi a Karácsony titka? Az, hogy
megmutassa
a
szeretet
útját.
A szeretetet nem lehet ráerőszakolni
senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A
szeretet nem így jön létre, hanem úgy hogy
ráeszmélünk, szükségünk van egymásra.
Rájövünk, hogy mit ér az életünk a másik
nélkül. Ne gondoljunk rózsaszínű álomra,
hiszen az élet gondjait nem spórolhatjuk
meg. De gondoljunk gyermekeink örömére
a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős
hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás
nekünk, vagy gondoljunk önmagunkra,
amikor súlyos hibánkért megbocsátást
kaptunk valakitől. Ha egymást tápláljuk,
kiegészítjük
egymás
hiányosságait,
értelmet és örömet adunk egymás életének.
A karácsonyi időszak kiváló alkalom lehet
lelkünk, és kapcsolataink rendezésére.
Kiváló
alkalom,
a
félreértések,
megbántások tisztázására. Mivel a szeretet
nagylelkű és bátor, nincs sok értelme azon
gondolkodni, kinek illik, vagy kell
kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet,
a szeretetet életünkben kell kimutatnunk
egymásnak!

Engedjék meg, hogy az év végéhez
közeledve,
köszönetet
mondjak
mindazoknak, akik egész évben segítették
településünk fejlődését, az önkormányzat
munkáját,
támogatták rendezvényeink
lebonyolítását,
illetve
hozzájárultak
adományaikkal célkitűzéseinkhez.
Köszönet: Kuti Pincészet Balatonrendes,
Kékkúti Ásványvíz Zrt, Varga Borászati
Kft,
Orbán
Pince
(Borbán
Kft)
Balatonrendes,
Kométa
’99
Zrt
(Kaposvár),
Szőke és Társa Fa és
Építőanyag Kereskedés Kővágóörs, Eötvös
Károly Megyei Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
(Veszprém)
Balatonrendes település állandó lakói,
üdülő tulajdonosai.
Az ünnep közeledtével az alábbi idézetet
ajánlom figyelmükbe:
...Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel
gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap, s
holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
békés karácsonyt mindenkinek!...

Életképek a NABE
balatonrendesi életéből
Köszönjük Schökné Aranka fáradozását a
balatonrendesi
hölgyek
egészség
helyreállító
torna
foglalkozások
levezetéséért. A torna nagyban hozzájárul
az egészséges életmódhoz.
Az aktív NABE tagok fáradhatatlan
szorgalmát dicséri rendezvényeink sikeres
lebonyolítása. A téli esték sorozatunk
előadóinak felkészült-sége. A témák
nagyban
hozzájárultak
helyes
látásmódunk,
egészségünk
hozzájárulásához.
Lakosné
Pannika
készséges
hozzáértése
a
feladatok
megoldá-sának. Burbács Zita pártoló
tagunk lelkes segítsége rendezvényeinken.
Köszönjük!!!
Szeretném megköszöni falunk lakóinak,
sőt még kívül élőknek is, akik anyagilag
támogatták a NABE kezdeményezését a
temető
napelemes megvilágításához a
gyűjtést. Október 25-án elszámoltam az
önkormányzat felé 64.000 Ft, azaz
hatvannégyezer forinttal. Még, aki
anyagilag teheti, kérem támogassa e nemes
célkitűzést. Köszönet és hála a legkisebb
összegekért is, hiszen ilyenkor a nemes
célkitűzés a legfontosabb.
A NABE tagsága 22 csoport a Balaton
körül társadalmi munkában tevékenykedik,
még az elnök asszonyunk, Szauer Rózsa is,
aki a legtöbbet fáradozik szeretett
Balatonunkért. Falvaink szebbé tételéért,
egészséges életmódért,
gyerekek
megsegítéséért,
oktatásáért
felsorolni is lehetetlen
a szerteágazó
feladatok sokaságát.
Elbúcsúztunk
Vollmuth
Péter
Badacsonytördemic polgármeste-rétől. Az

elmúlt 14 évben számtalan rendezvényt
szervezett, melyek országos hírnevet
szereztek falujának. A mi csoportunk is
mindig kapott meghívót a rendezvényekre,
melyeken képviseltük NABE tagjainkat.
Ilyen rendezvény volt a Forralt bor főző
verseny,
Kocsonya
szépségverseny,
Lekvárfőző verseny. A versenyeken a régi
szokások, hagyományok elevenedtek fel,
mert felismerte a sokak által elfeledett
tényt, hogy múltunk ismerete nélkül nem
lehet megfelelő jövőképünk. Nyugodjon
békében,
megtartjuk
szép
emlékezetünkben.
2017. első félévi programjaink:
- január taggyűlés a megbeszélt időpontban
- február 25. Tizedik Kocsonya Kavalkád
- március 26. Víz világnapja
- május 14. vagy 21. Családok ünnepe
megbeszélés szerint.
- május 27. NABE Zöld Fesztiválja
Siófokon.
Köszönöm
támogatóink,
segítőink
felajánlásait, mivel hozzájárultak falunk
szebbé tételéhez, mindannyiunk örömére.
Tisztelettel:

Kalász Istvánné
NABE csoportvezető

Önkormányzati hírek
Augusztus hónapban a régi posta épület
mögötti területen az önkormányzati busz
részére egy fedett beálló készült el.
Szeptembertől
ismét
megindult
a
gyermekek
minden
napos
oktatási
intézménybe történő szállítása.
Októberben a temető
átalakítása történt meg.

kapu kisebb

Novemberben a MÁV Szombathelyi
Igazgatóságával tárgyalások folytak a
vasúti
peron,
illetve
környékének
karbantartásáról. Ugyan az elmúlt években
már rendszeresen az önkormányzat végzi a
fűnyírást, a peron tisztántartását, hó- és
jégmentesítését,
de
így
már
együttműködési
megállapodás
került
aláírásra, mely szerint 2017. évtől a MÁV
évi 600.000 Ft összeget biztosít e feladatok
ellátása céljára.
Decemberben, illetve jelenleg is zajlik az
orvosi rendelő vizesblokkjának felújítása.
Mind-kettő mosdó teljesen megújult.
A karácsonyi rendezvényre elkészült a
kultúrház nagytermének kifestése, illetve
függönycsere.
A jövő évben ezen beruházások folytatását
tervezi az önkormányzat az orvosi rendelő
orvosi mosdójának felújításával, illetve az
épület további helyiségeinek festésével.
Még ebben a hónapban szerény ünnepi
díszvilágítás került a kultúrház épületére.
Falunap
Júniusban lezajlott a hagyományos PéterPál
Napi
Falunap.
A rendezvény keretein belül a Nivegyvölgyi Foltvarró Csoport kiállításának

adott helyet az önkormányzat a kultúrház
nagytermében. Gulyásfőző verse-nyen
mérhették össze tudásukat a szakácsok,
melyen az alábbi eredmény született: Első
helyezést érte el a Macskajancsi csapata,
második lett Takács Team, illetve harmadik
hellyel zárt
Nagykarácsony csapata.
Pénteken este nosztalgia, operett és retro
műsorral szórakoztattuk a jelenlévőket.
Szombaton a Tapolcai Musical Színpad
Neoton és Hungária slágerei alapozták a
hangulatot. Majd a Platina Táncstúdió
versenytáncosait láthatták. Az estét bál
zárta.
Szüreti felvonulás
Szeptember utolsó szombati napján
bonyolítottuk le szüreti rendezvényünket.
Ez
a
rendezvény
településünk
környezetében már egyre népszerűbb,
évről-évre nagyon sokan látogatnak
Balatonrendesre.
Többek
véleménye
szerint ez a családias
hangulatnak
köszönhető.
Ezúton is köszönet azoknak, akik
megvendégelték a felvonulókat.
Mandulafa ültetés
A 2016. évi rendezvényterv elfogadása
során úgy döntött a testület, hogy az idei
évtől balatonrendesi állandó lakóhellyel
rendelkező 70. életévüket betöltött
személyekre terjeszti ki
a mandulafa
ültetési hagyományt, viszont így első
alkalommal minden 70. életévüket már
betöltött, de 80. életévet el nem érő
balatonrendesiek részére szeretett volna
mandulafát ültetni, így azonban ezen
személyek száma meghaladja a 20 főt.
Mivel a templomkertben már nincs
alkalmas terület, így a mandulafák ültetése
a Horog utca bal oldalán elhelyezkedő
önkormányzati zöldterületen történik meg,
melynek megosztása, kitűzése és tereprendezése az önkormányzaton kívül álló okok

miatt a mai napig csak részben valósult
meg. Azért, hogy az ehhez szükséges méltó
körülményeket
az
önkormányzat
előkészíthesse,
úgy döntött, hogy a
mandulafák ültetését 2017. tavaszára
halasztja el, melynek pontos időpontjáról
előzetesen értesít minden érintett személyt.
Amennyiben
a
Horog
utcában
elhelyezkedő
ingatlanok
kitűzése
megtörténik, akkor az önkormányzat
tulajdonát képező területen a tervek szerint
parkoló
kerül
kialakítására,
illetve
ugyanezen területre olyan napelemes
lámpát
szeretne
elhelyezni
az
önkormányzat, mint amilyen már a
temetőben április vége óta működik,
melynek kivitelezéséhez köszönjük a Nők
a
Balatonért
Egyesület
helyi
csoportvezetőjének, Kalászné Piroskának
aktív gyűjtő munkáját.
Hősi halottakra emlékeztünk
November 16-án kis létszámú részvétellel
a Fő utcai emlékhelynél azokra hősökre és
áldozatokra emlékeztünk akik az elmúlt
évszázadok során a haza, a szülőföld, a
család védelmére hősi halált haltak, vagy
áldozatul estek.
Emlékeztünk azokra a civil áldozatokra is,
akik életüket vesztették a harcok és a
bombázások során. Sokuknak még a közeli
hozzátartozók sem ismerik nyughelyüket
és nem adatik meg nekik, hogy egy szál
virágot vigyenek, vagy mécsest gyújtsanak
szeretteik sírján. Szülőhazájuktól távol,
messze idegen földben, közös jeltelen sírba
temették
el őket, de reméljük, hogy
legalább nyugodtan pihenhetnek. Ezért is
fontos, hogy emlékezzünk hőseinkre, rójuk
le tiszteletünket, mert annál mi velük
történt
csak
egy
valami
lehet
szörnyűségesebb, ha elfelejtjük őket.

Adventi gyertyagyújtás
A hagyományoknak megfelelően az
Adventi időszak minden szombati napján a
kultúrház melletti adventi koszorún
meggyújtottunk egy-egy gyertyát. Minden
szombaton egy-egy helyi gyermek
karácsonyi
verssel
köszöntette
a
jelenlévőket.
Majd
egy
kicsit
elbeszélgettünk és süteménnyel, forralt
borral kínáltuk egymást, ezáltal is
ráhangolódva az ünnepre.
Mikulás
December
6-án
községünkben
élő
gyermekeket is meglátogatta a Mikulás.
Könyvtárosunk erre a délutánra kézműves
foglalkozást szervezett a résztvevő
gyermekeknek. Az ajándékot egy-egy
verssel, énekkel köszönték meg a
gyerekek.
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