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Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton sok szeretettel hívja és várja balatonrendesi
lakosságot, üdülőtulajdonosokat a „Mindenki karácsonya” rendezvényre,
időpontja: 2018. december 15. 14:00 óra
Helye: Kultúrház
„….Ünnep oly szép, a gyertya ha ég,
A szeretet asztalánál ott ülünk mindannyian.
Hó és hideg, de a szándék meleg,
A kevés is több lesz, ha a szíved adod bele….”
Ismét elszaladt egy esztendő, újra az ünnepekre készülünk. Mit is írhatnék, ami kifejezi a
karácsony meghittségét, e csodálatos ünnep lényegét, az újesztendő eljövetelét. Ebben a rohanó
világban a karácsony az, amikor van idő megállni, mert higgyék el, ilyenkor meg kell állni. A
karácsony ünnepe az, mely az évnek e pár napjában segít abban, hogy a hétköznapinál többet
foglalkozzunk egymással. Jó ilyenkor magunkhoz ölelni szeretteinket, adni és kapni jó
kívánságokat, hagyni időt mind arra, amire talán az év többi napján nem marad, vagy tudunk időt
szakítani. A karácsony elképzelhetetlen ajándékozás, ajándék nélkül. Igen ajándékot adunk és
kapunk. De nem mindig a szó szoros értelmében csak kézzel fogható ajándékot. Mert aki szeretetre
vágyik, annak adnia kell, hogy kaphasson is. Ajándék lehet egy mosoly is, egy ölelés, egy simogatás,
egy jó szó, egy régóta halogatott beszélgetés és még kitudja, mi minden! Éppen ezért vagyunk néha
nehéz helyzetbe, hogy valóban megtaláltunk e szeretteinknek a megfelelő ajándékot? Szeretet,
szeretteink! Egyre többször hangzik el, valóban talán ez a két kulcsszó az, ami magába foglalja a
karácsony lényegét, jelentőségét, fontosságát. Életünkben sok minden pótolható, de a szeretet és az
egészség nem. Így hát most kell megadnunk szeretteinknek, a közelünkben élőknek minden érzést,
amit csak érzünk, mert lehet, hogy holnap már késő lesz. Kívánom, hogy a karácsony szeretete és
tiszta fénye ragyogja be mindennapjaikat, az ünnep melege adjon erőt az elkövetkezendő esztendő
napi küzdelmeihez. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik nem lehetnek velünk, és tiszta szívvel
gondoljunk azokra is, akik már soha nem lehetnek közöttünk. Bízom és reménykedem abban, hogy
a szeretet ereje végig kísér minket az év minden napján, és karácsony ünnepe csak megerősít minket
abban, hogy tudunk bánni a szeretet erejével.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk békés karácsonyi ünnepeket, sikeres új esztendőt és jó
egészséget. Továbbá az önkormányzat nevében megköszönünk minden olyan támogatást,
segítséget, adományt, amellyel Balatonrendes települést segítették.

Falunap
Június végén a hagyományoknak
megfelelőn megrendezésre került a
Péter-Pál napi falunapi rendezvény.
Könyvtári órák
Augusztusban a „könyvtári órák”
keretében Tálos Géza helytörténész,
családfakutató tartott előadást „A
helytörténet esélyei Balatonrendesen”
címmel, még ebben a hónapban a
községben élő Dr. Boldizsár Ildikó
mesekutató, meseterapeuta író-olvasó
találkozóra hívta a látogatókat nagy
érdeklődéssel.
Szüret
Ismét nagy sikere volt a szép számú
résztvevővel lezajlott szeptember végi
szüreti felvonulásnak. Köszönhetően
azoknak, akik évről-évre szinte erőn
felül megvendégelik a résztvevőket az
általuk készített finomságokkal, illetve
nedűkkel.
Köszönet: a NABE
Balatonrendesi Hölgyeinek, Tomori
Zoltánnénak, Parditkáné Jutka Néninek,
Sebestyén Családnak, Hegyi Évának és
családjának, Bódis Lajoséknak, Dénes
Andrásnak, Horváth Nóráéknak, Lakos
Lászlóéknak, Kalmár Jánoséknak,
Horváth Istvánéknak, Toró Annéáknak,
Orbán Pincészetnek, Lőrincz Annának,
Piros Családnak, Gelencsér Éváéknak,
Kun Álmoséknak, Detre Lászlóéknek,
Futó Gyuláéknak, Kutiné Erzsikééknek,
Anna és Hubert Finknek, Andone
Thereza
Waltrautéknak,
Dancsesz
Sándoréknak, Lugossy Ágneséknek,
Demjén Ferencéknek, Csőkör Évának,
Gáspár Családnak és barátaiknak, akik
nemcsak kínálták a felvonulókat,
hanem
a
menetet
színesítették
jelmezzel, népviselettel, valamint a
felvonulásra
készített,
feldíszített

kistraktorral. Köszönet mindazoknak,
akik a felvonulás tiszteletére jelmezt,
illetve népviseletet öltöttek. Nagyon
fontosnak tartottam a kínálóknak név
szerint is köszönetet mondani, remélem
a felsorolásból senki nem maradt ki.
Mandulafa ültetés 70 éveseknek
Októberben három balatonrendesi
lakónak, Pergerné Kovács Katalin,
Szarkáné Aranyos Terézia és Takács
Ferenc részére ültettünk mandulafát a
Horog-Hullámutcai emlékmandulásban.
A fa az életünket jelképezi. Léte
ciklusokból áll, akár a miénk,
felismerhető rajtuk a születés, a
virágzás, a termés és az elhalás kora.
Évgyűrűi elárulják, hogy léte melyik
szakaszánál tart. Ősszel színpompába
burkolódzik, tarka levelei ellepik, akár
tavasszal a virágok. Ha gyökerei
erősek, nem tehetnek kárt benne a
természet vad erői. Lombkoronája felér
a magasba. Korunkat ne a naptár
számlálja, hanem a lelkünk mutassa
meg mennyinek érezzük magunkat.
Furcsa természet az ember, 20 éves
korunkban a 40 évest már öregnek
gondoltuk, aztán ahogy telnek az évek
úgy tolódik ki ez az időpont a 70-re, 80ra sőt tovább, de az életszeretet, a
kedvesség és a bölcsesség mindenkit
fiatalon tart. Kívánom Önöknek, hogy
a
társadalom
megbecsülése,
családtagjaik szeretete aranyozza be
hétköznapjaikat
és
ünnepeiket,
ajándékozzák
meg
Önöket
vidámsággal,
békességgel,
figyelmükkel, szeretetükkel. Kívánom, hogy
sokáig kövessék figyelemmel a
mandulafáik fejlődését, ehhez kívánok
jó egészséget és minden jót.

Könyvtárellátó
támogatásával
létrejött rendezvények
Októberben az őszi szünet kezdetén
Mészáros
Tímea
tartott
kreatív
délelőttöt a könyvtárban gyermekek
számára, ahol őszi termésekből
készültek
figurák,
ajtódíszek.
Novemberben
Orbán
Péter
balatonrendesi fotográfus vetítéssel
egybekötött előadást tartott, mely
különböző
korosztályból
vonzott
látogatót. A fotós a manapság oly
közkedvelt drónfotózással ismertette
meg jelenlévőket hétköznapi nyelven.
A vetítés során a képek között helyet
kapott, mellyel fotográfus az „Év
természetfotósa 2018”
pályázaton
„Kezünkben a föld” kategóriában 2.
helyezést ért el, mely az „Élet és halál
között” címet kapta. Az előadás során
többet megtudtunk erről az új
perspektíváról, ami kitágította a fotózás
határait és különleges köntösben
mutatja be, a hétköznapi, megszokott
dolgokat.
A
könyvtárellátó
támogatásával
szerepeltek falunapi rendezvényünkön a
Tapolcai Musical Színpad énekesei,
illetve a szüreti mulatság keretében a
Tördemici Néptáncegyüttes gyermek
táncosai.
Mikulás
14 év alatti gyermekeknek az idei
évben is ajándékot hozott a Mikulás, a
Kultúrházban
önkormányzati
megvendégelés
keretében
várták
érkezését. A gyermekek verssel,
énekkel köszönték meg a Mikulásnak
az ajándékcsomagot. Azon gyerekek
számára, akik nem tudtak részt venni a
Mikulásváró
délutánon,
az
önkormányzat eljuttatta a csomagot.

Adventi gyertyagyújtás
December 1-én családias hangulatban
megkezdődött
az
ünnepre
való
ráhangolódás
jegyében
a
gyertyagyújtás, mely során
a
szokásoknak megfelelően a résztvevők
különböző finomságokkal teszik még
meghittebbé az ünnep várást.
HULLADÉKGYŰJTÉSI REND
VÁLTOZÁS AZ
ÜNNEPEK ALATT
Tájékoztatjuk lakossági és közületi
ügyfeleinket, hogy a háztartási hulladék
begyűjtés
rendje
Balatonrendes
településen változik az alábbiak szerint:
Hulladékszállítási napok változása:
2018. december 25-e, kedd helyett
2018. december 22-én, szombaton.
2019. január 1-e, kedd helyett
2018. december 29-én, szombaton.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog
Új
Évet
Kívánunk
minden
kedves
ügyfelünknek!
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft
Településképi rendelet és települési
arculati kézikönyv
Március hónapban elkészült, illetve
elfogadása került
a kormány által
kötelezően előírt településképi rendelet,
valamint
a
települési
arculati
kézikönyv,
melyben foglaltakra
minden építtető figyelmét ezúton
felhívjuk.
Bármilyen
építési
tevékenység során (akár új ház építés,
akár csak egy bővítés, kerítés építés
stb.) a rendeletben foglaltakat be kell
tartani. Ezért kérjük, hogy az építési
tevékenység
megkezdése
előtt
tájékozódjanak a rendelet, illetve a
kézikönyv tartalmáról a közös hivatal
műszaki ügyintézőjétől, a 87/464-017
telefonszámon, muszak@kovagoors.hu
e-mail címen, illetve a település
honlapján (www.balatonrendes.hu).

Megfelelő információ hiánya
Nem szeretnénk ünneprontók lenni, de
az alábbiakra hívnánk fel a lakosság
figyelmét.
Többször
különböző
félreértésekből,
félinformációkból
valótlan dolgok, állítások látnak
napvilágot és futótűzként terjednek a
településen.
Ezért arra kérünk
mindenkit, hogy mielőtt találgatásokba
bonyolódnának,
érdeklődjenek
a
megfelelő
helyeken,
fórumokon
(önkormányzatnál,
polgármesternél
stb.) az információk valóságtartalmát
illetően.

Mindezek ellenére tisztességgel, tudása
legjavát hozta ki a verseny során.
Településünk önkormányzata nevében
óriási elismerésem és gratulációm.
2019. évi rendezvény
Településünk önkormányzata nevében
hagyományos falusi disznóvágásra
hívjuk és várjuk Önöket 2019. február
15-én, majd február 16-án 14 órai
kezdettel
a
disznótoros
ebéd
elfogyasztására.

Köszönet a Doktor Úrnak

NABE HÍREK

Bizonyára már mindannyian értesültek
róla, hogy sok-sok éves áldozatos
munkája
után
várhatóan
2019.
márciusával Dr. Németh Csaba
háziorvos megkezdi jól megérdemelt
nyugdíjas éveit. Kívánok ehhez
mindannyiunk nevében nagyon sok
boldogságot
és
jó
egészséget.
Búcsúztatásáról
önkormányzatunk
2019. év során hivatalos keretek között
kíván gondoskodni.

MEGHÍVÓ

Büszkeség és gratuláció
Idei év októberében Balatonrendesen
élő Péringer Márk a Veszprémi
Egyetemi és Diák Atlétikai Klub fiatal
diszkoszvetője az Argentinai Buenos
Airesben a III. Ifjúsági Olimpián
Magyarországot
képviselve
13.
helyezést ért el. Márknak nem volt
szerencséje, mivel a versenyre való
kiutazás
előtti
másfél
hétben
középfélgyuladást kapott és magas
lázzal feküdt itthon betegen. Ráadásul a
verseny során az ujja is felszakadt.

Hívunk és várunk minden kedves
Balatonrendesi Lakost és Nyaralót a
2019. január 26-án du. 17 órakor
tartandó
KOCSONYA KAVALKÁDRA !
Saját készítésű kocsonyákkal lehet a
kocsonyaversenyre nevezni.
(Részletesebb információ a
postaládákban,illetve a honlapon lesz.)
Helyfoglalás a korlátozott számú
helyek miatt szükséges a következő
mobil számon: +36 20 5256975
A NABE Balatonrendesi Csoportja
meghitt Karácsonyi ünnepeket, és
nagyon boldog Új Esztendőt kíván sok
szeretettel!
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