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Balatonrendes Község Önkormányzata minden kedves balatonrendesi
állandó, lakónak, üdülőtulajdonosnak békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új esztendőt kíván!
Ezúton sok szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a kultúrházban
december 16-án (szombaton)14 órakor kezdődő
„Mindenki Karácsonya” rendezvényre.
„…..Szent ünnep van gyújtsd a lángot, dúdolj boldog dallamot!
Kívánj szívből szép világot, kívánj békés holnapot!...”
Karácsony a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. A Karácsony
mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra,
visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában
időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra,
embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma
csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly,
azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el.
Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni,
mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok ember nem tudja, mi
hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet. Az igazi
ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni
tudjuk egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg
ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell,
hogy legyen közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.
Az év végéhez közeledve, köszönetet mondunk mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlődését, az önkormányzat munkáját, támogatták
rendezvényeink
lebonyolítását,
illetve
hozzájárultak
adományaikkal
célkitűzéseinkhez.
Cs.T./F.H.

Önkormányzati Hírek
Júniusban
az
emberi
erőforrások
minisztere - a belügyminiszterrel és a
nemzetgazdasági
miniszterrel
egyetértésben - pályázatot hirdetett
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra. A testület 71/2017. (VI. 21.)
számú határozatával döntött, hogy
pályázatot nyújt be 1.802.014 Ft összegre,
melyet 250.000 Ft saját erővel egészít ki.
Ezen összegből a könyvtár
felújítása,
festése, bútor, szőnyeg, függöny vásárlás
valósult volna meg. Sajnos mindössze
291.000 Ft támogatást ítéltek meg
számunkra ezt kiegészítve a 250.000 Ft
saját erővel a lehetőségekhez mérten
kívánjuk megvalósítani a könyvtár
megújítását. Ebben a hónapban megtörtént
a beton virágládák beültetése, illetve a
vasútállomásnál kialakításra került egy
virágágyás. A falunap keretében Csaba
Kálmán Balatonrendesért Díszoklevél
kitüntetésben részesült a településért
végzett munkájának elismeréseként. Közel
17 évet tevékenykedett az önkormányzatnál. Nemcsak munkája során tett azért,
hogy településünk szebb és jobb lehessen,
hanem rendszeresen áldozott e célra
szabadidejéből is. A településen, illetve a
községért végzett munkája mindenki előtt
példaértékű.
Munkáját
ezúton
is
köszönöm. Júliusban a hiányzó kerékpár út
szakasz kivitelezése ügyében tárgyalások
kezdődtek a tervezővel. Augusztus
hónapban egy hosszú tárgyalási folyamat
vette kezdetét a közvilágítás korszerűsítése
tárgyában. Mint minden önkormányzatra
Balatonrendesre is kötelező feladatként
hárul a Települési Arculati Kézikönyv
elkészítése,
melyhez
mivel
állami
támogatást
sajnos nem kapunk, így
1.000.000 Ft-os elkészítési költségeket az
önkormányzatnak
kell
viselni.
Szeptemberben az úgynevezett 2,7
hektáros
terület
önkormányzati
tulajdonrészén park kialakítása kezdődött

az emlék mandulás létrehozása céljából,
illetve elhelyezésre került egy új
napelemes lámpa a parkoló részen.
Szeptemberben a közvilágítás korszerűsítés
vonatkozásában szerződés került aláírásra
a kivitelezésről, melynek finanszírozása a
korszerűsítést
eredmé-nyező
megtakarításból valósul meg. Októberben
a már említett 2,7 hektáros területen
parkoló kialakítását kezdtük meg, mely a
temetések
során
biztosít
parkolási
lehetőséget, ez eddig nem volt megoldott.
A parkolóhoz az anyagot (vöröskő meddő
illetve bazalt zuzalék) a balatonrendesi,
illetve az uzsai bányáknak köszönhetjük.
A fuvar költséget és a tereprendezési
munkálatokat az önkormányzat finanszírozta. Novemberben az élelmiszerboltitalbolt bérleti jogviszonya megszűnt, új
pályázat került kiírásra. December 8-i
határidőig
kettő
pályázat
került
benyújtásra. Az önkormányzat szociális
tűzifa támogatási programban 20 erdei
köbméter tűzifa támogatásban részesült,
mely 7 igénylő között kerül a közel
jövőben kiosztásra.
Falunap
A falunapot
június 30-án pénteken
gulyásfőző versennyel indítottuk, melyen
az alábbi eredmények születtek: I. Piros
Hetes, II. Farkas Nándi Bandája, III.
Burbács Team. Az esti óráktól a Tapolcai
Musical
Színpad
szórakoztatta
a
közönséget nyári slágerekkel. Július 1-én
szombaton ismét ellátogatott községünkbe
a Drágakövek Tánccsoport, majd a Hemo
Winner Versenytánc Egyesület fiataljai
kápráztatták el a jelenlévőket. Ismét nagy
sikert aratott Thereza Andone irányításával
a „vidám táncoló kalapok” című műsor
táncos lábú balatonrendesi hölgyek
előadásában.
Mindkettő napot táncos
mulatság zárta.

Mandulafa ültetés
Szeptember 20-án Huszonnégy hetvenedik
életévét betöltött balatonrendesi állandó
lakónak ültettünk mandulafát a Horog
utcában kialakításra került úgynevezett
„emlék mandulásban”. A résztvevők a
hűvös időjárás ellenére egy kellemes
délutánt töltöttek el együtt. A fák elültetése
után a kultúrházban uzsonnával vártuk a
vendégeket, ahol a Kuti Pincészet által
felajánlott névre szóló felcímkézett bort
kaptak a jelenlévők, melyet Kutiné Erzsike
átadott át.
Megújultak a buszmegállók
Bizonyára mindannyian szembesültek vele,
hogy szeptember elején megújultak a
buszmegállók. Köszönhetően Epres Virág
balatonrendesi lakosnak, aki a művészi
alkotást megvalósította, illetve köszönet a
szülőknek is, hogy segítették munkájában.
Szüreti felvonulás
Szeptember 30-án
ismét szüreti
mulatságon
vehettünk
részt
Balatonrendesen. Ahol
ismét
több
balatonrendesi lakó és üdülőtulajdonos
örvendeztette meg
vendégszeretetével,
finom
falatokkal
és
italokkal
a
felvonulókat. Köszönjük a kínálóknak az
önzetlen vendéglátást,
illetve a boros
gazdák
felajánlásait.
A felvonulást színesítette a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar és az Agárdi
Bandiera
Zászlóforgató
Csoport.
A legnagyobb sikerrel a Tördemici
Táncegyüttes gyermekei szerepeltek, akik
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
támogatásával érkeztek településünkre.
Megemlékezés
November
15-én
az
I.
és
II.
világháborúban
elhunyt
áldozatokra
emlékeztünk
a
hősi
halottak
emlékhelyénél, amelyen sajnos elég
kevesen vettünk részt, ezért bízva a

nagyobb részvételi számban a jövő évtől
inkább május hónapban a Hősök napja
keretein belül kívánjuk megvalósítani a
megemlékezést.
Advent
A hagyományoknak megfelelően elkészült
településünk
Adventi
koszorúja
a
gyertyagyújtásokra minden szombaton 14
órakor kerül sor. Köszönjük mindenkinek
az aktív részvételt és a finomságokat,
mellyel a közös
családias hangulatú
rendezvény segíti az ünnepre való
ráhangolódást. A harmadik gyertyát
december
16-án
karácsonyi
rendezvényünkön
gyújtjuk
meg,
a
negyediket pedig december 23-án 14
órakor. Mindenkit várunk.
Mikulás
December 6-án településünkön járt a
Mikulás. A Mikulás érkezése előtt
könyvárosunk kézműves foglalkozást
tartott a gyermekeknek, hóembert és asztali
díszt készítettek a jelenlévők. A gyermekek
verssel köszönték meg az ajándékot és
elbúcsúztak a Mikulástól.
Figyelem vadászat!
A Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársaság
tájékoztatta Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek kapcsán
felhívással él a kirándulók és a lakosság
felé. Kérjük, hogy december hónapban,
hétfő és csütörtöki napokon este 17 óra és
reggel 8 óra között – különösen a
szürkületi időszakban – az erdőn,
erdőszélen, mezőgazdasági területeken ne
tartózkod-janak, mert intenzív vadászati
tevékeny-séget folytatnak Balatonrendes,
Kékkút, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka,
Köveskál,
Kővágóörs,
Salföld,
Mindszentkálla községek külterületein.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Felhívás
Balatonrendes Község Önkormányzata a
település rendezvényeiről szívesen fogad
fotókat, melyet válogatás után, korlátozott
számban a község honlapján a galériában
elhelyeztetünk.
Amennyiben rendelkeznek ilyen fotókkal az
onkormanyzat@balatonrendes.hu
címre
megküldeni szíveskedjenek.
Hegybírói fogadóóra változás

A fogadóórák helyszíne: Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet 8261 Badacsony,
Római út 2. A fogadóórák időpontja: hétfő,
kedd, szerda és csütörtök 8:00-12:00 óráig.
A hegybíró elérhetőségei: Sellyei Gábor
tel.: 06-87/431-040, 06-70/489-85-69
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
KSZR támogatással létrejött rendezvények
Könyvtárosunk aktív munkájának köszönhetően Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer
támogatásával településünkön az idei évben az
alábbi rendezvények, előadások voltak: május
27. gyermeknapi kreatív foglalkozás, május 31.
Orbán Péter helyi fotográfus fénykép vetítéssel
egybekötött előadása, szeptember 22. Dr.
Henrich István nyugalmazott egyetemi tanár
„Mi magyarok” (nemzeti önismeretünk
nyomán) című előadása, október 27. kreatív
délután gyerekeknek. Továbbá a falunap és a
szüreti mulatság 1-1 fellépőjét is a KSZR
támogatta.

Életképek a NABE balatonrendesi
életéből
Köszönjük
legszorgalmasabb
tagunk
fáradhatatlan munkáját Schöckné Arankának.
Éven át szervezte, oktatta falunk asszonyainak
a tornát, hogy egészségük helyre álljon,
gyógyuljon. Rendezvényeink sikerét a
támogatás, összefogás és a kiváló szorgos
munka jellemezte és ezért érezte jól magát
minden résztvevő. Köszönöm a támogatásokat
és a részvétet a feladatok megvalósításában.
Május 4-én Dr. Pécsi Lajos korunk
legveszélyesebb betegségéről a „rákról” és
kialakulásáról tartott értékes előadást.
A magas részvételi létszám jelezte az
érdeklődők figyelmét az előadás iránt.

Köszönjük az értékes előadást és reméljük a
jövőben még hasonló hasznos előadásban lehet
részünk. Május 27-én Siófokon volt a NABE
Zöld Fesztiválja. Sajnos nem tudtam elmenni
mivel Hévízen voltam gyógykezelésen.
Sikeresen lebonyolították a Fesztivált, a NABE
csoportok tagjai ismerkedtek egymással, a
város nevezetességeivel és sok élménnyel
gazdagodtak. Sajnálom, hogy a rendesiek
ebből az élményből kimaradtak. November 25én Balatonfüreden tartotta a NABE az őszi
küldött gyűlést. A „Vigyázz rám” társasjátékot
harmadik alkalommal jelentettük meg és vita
volt a kialakított árakból. Egyesek nem
tartották be a megbeszélt 3.500 Ft-os árat.
Balatonren-desen az önköltségi áron vásárolt
játékkal tagjainkat és támogatóinkat leptük
meg. December 1-én a Badacsonytomaji
NABE 20 éves jubileumi ünnepsége volt az
iskolában én is részt vettem az ünnepségen.
December 16-án 19 órai kezdéssel a
Badacsonytomaji NABE kórusa Adventi
Koncertet ad a templomban. Mindenkit
szeretettel várnak. Szeptember 20-án megható,
szép ünnepségben volt részük a 70 éven felüli
balatonrendesi lakóknak. Mandulafát ültettünk
az
önkormányzat
szervezésében
és
finanszírozásában. Örülök, hogy e szép
kezdeményezés, melyet a Rozmaring-ág
Egyesület kezdeményezett, a NABE anyagilag
támogatott,
tovább
folytatódik
az
önkormányzat teljes körű rendezésében.
Gratulálok a mandulafa tulajdonosoknak és
kívánom, hogy megérhessük a termésből sütött
torta megkóstolását. Köszönöm a NABE
tagjainak munkáját, támogatóink felajánlásait,
anyagi segítségét, mellyel hozzájárultak falunk
szebbé, jobbá tételéhez. Áldott ünnepeket
minden rendesinek és a jószándékú magyar
embereknek.
Tisztelettel:
Kalászné Piroska NABE csoportvezető
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