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2021 januárjától május végéig Balatonrendes Közösségi színtere (Kultúrház) és a könyvtár a 

pandémia miatt zárva tartott, a hagyományos programok nem kerülhettek megrendezésre. A nyitás 

június elsején történt meg. Ettől az időponttól kezdődően indult el a helyi programok szervezése, 

összeállítása. Az első nagy feladat a június végén megrendezett Péter-Pál napi mulatság és Családi 

nap megszervezése és lebonyolítása volt. A résztvevők száma és visszajelzései alapján egy jó 

hangulatú, sikeres rendezvény valósult meg. 

A nyári időszakban megismerkedhettek az érdeklődők Magyarország hüllőivel és a rákosi viperával 

is a Magyar Madártani Egyesület égisze alatt létrejött kiállítás és előadás keretében. Júliusban 

elindult egy majdani nyugdíjasklub alapjainak lerakása. Több érdeklődővel ültünk le egy kötetlen 

beszélgetésre, melyben a működés, a lehetséges programok, igények kerültek megfogalmazásra. 

 

Augusztus elején a Kőfeszt programjaihoz első ízben 

csatlakozva Balatonrendesen 2 estén is nívós koncerteket 

láthatott a közönség, mely nagy számban volt kíváncsi a 

programokra. Balatonrendes a helyszínt adta, minden mást a 

Kőfeszt finanszírozott, így az Önkormányzatnak ez költséggel 

nem járt. Augusztusban valósult meg a Közösségi színtérben 

Patakiné Pál Erzsébet festményeiből rendezett kiállítás, mely 

több, mint egy hónapig volt látható és nagyon sok látogatót 

vonzott. Augusztus 28-án egy vidám családi délutánt 

rendeztünk a NABE Balatonrendesi Csoportjával 

együttműködve. Senki nem jött üres kézzel, így a közös játékok, festés mellett jutott idő egy kis 

falatozásra is. 

 

Október elején újra élvezhettük a Szüretbúcsúztató Fesztivál 

programjait, a felvonulást, a szőlőharang áldást, a fúvósok 

és a néptánc csoportok remek műsorát, valamint a helyi 

lakosok fantasztikus vendégszeretetét. Egy igazi közösségi 

megmozdulás volt, melyből nagyon sokan kivették a 

részüket. Köszönet illeti az Önkormányzat részéről a 

programok megvalósításában végzett rengeteg munkáért 

Lenner Istvánt, Schöck Ferenc Istvánnét, Péringer Martinát, 

Csabáné Varga Anikót. Külön köszönet illeti Tomori Zoltánnét, Hoffmann Lászlót, Kovács 

Bertalant és Bódis Lajost, hogy segítették a 

rendezvények lebonyolítását. Minden támogatónkat 

képtelenség lenne itt felsorolni, de mindenképpen 

szeretném nekik is megköszönni a sok-sok erkölcsi, 

anyagi és önkéntes munka formájában adott 

segítségüket, támogatásukat. 

 

Pályázat: 2021. nyarán sikeresen pályáztunk a 

Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt Kistelepülési 

önkormányzati rendezvények támogatása nevű 

XXVII. évfolyam 1. szám 
20február 

ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÓK: KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS 
 

______________________________ 

_____________________________________________ 



ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÓK: FALUGONDNOK 

pályázatra, melyen Balatonrendes Önkormányzata 1 millió forintot nyert. Ez az összeg az 

önkormányzat rendezvényeire és eszközvásárlásra használható fel. A rendezvényekre 622,820 Ft-ot, 

az eszközökre 377,180 Ft-ot kapunk. Eszközvásárlás keretében multifunkcionális nyomtatót, 

projektort és vetítővásznat, porszívót szerzünk be. 

Könyvtári programok: A könyvtár szintén csak júniusban nyithatott, bár az ezt megelőző 

időszakban is biztosítottuk, hogy ne maradjon senki olvasnivaló nélkül. Előzetes egyeztetés után az 

igényelt könyveket bárki átvehette a könyvtár előtt. Jó lenne, ha a jövőben többen látogatnák meg a 

könyvtárat, mert itt mindig lehetőség van a könyvek, újságok olvasása mellett egy kis beszélgetésre 

is. 

Decemberi programok: A járványügyi számok kedvezőtlen alakulása miatt a Közösségi színtérben 

kizárólag kis létszámú programokat tudtunk megvalósítani. A nagylétszámú rendezvények, mint a 

Mikulás nap és a Karácsonyi ünnepség nem valósultak meg. A Mikulás és a Karácsonyi 

csomagokat természetesen kézbesítettük az érintetteknek. 

Igyekeztünk azonban olyan programokat biztosítani, amelyek a hosszú téli napokat 

megszínesítették és egy kis kimozdulásra késztettek. 

Adventi készülődés: 

November 27. 16 óra: az első adventi gyertya meggyújtása 

December 4. 10 óra: kézműves játszóház: díszek, koszorúk, kopogtatók készítése, majd a 2. 

gyertyameggyújtása 

December 11. 10 óra: mézeskalács sütés és díszítés, majd a 3. gyertya meggyújtása 

December 18. 16 óra: a 4. gyertya meggyújtása, közös énekléssel, forró teával. A karácsonyi 

csomagok átadása. 

December 3-10 ig Kiállítás: Pilinszky100 A Kertész Imre Intézet támogatásával létrejövő kiállítás 

Pilinszky János költő születésének 100. és halálának 40. évfordulójára készült el. A kiállítás a 

Balaton északi partján 2021-ben csak Balatonrendesen és a nagy népszerűsége miatt sajnos csak 

rövid ideig volt látható. 

A Könyvtárellátó Szolgálati Rendszer (KSZR) támogatásával létrejött programok: 

1. Kézműves játszóház az újrahasznosítás jegyében június 27-én, 

2. Könyvbemutató október 15-én Oszlányi Kincső: Két élet, egy út című kötetét ismerhettük meg, 

3. Testünk bölcsessége, Illéssyné Dorn Henriette előadása november 9-én, 

4. Az égi kövek rejtélyes világa, interaktív előadás a Bakonyi Csillagászati Egyesület 

közreműködésével november 15-én. 

A 2021-es év minden tekintetben más, mint az eddigiek voltak. A pandémián kívül a megszokottól 

eltérő, más jellegű események is megjelentek, mint a kiállítások, koncertek. Szeretném, ha a 

jövőben sokkal jobban kihasználnánk azt a fantasztikus adottságot, mellyel Balatonrendes 

rendelkezik. Azt a Közösségi színteret, a 

Kultúrházat, melynek feladata és funkciója a helyi közösség életének gazdagabbá, kultúrájának 

színesebbé tétele. Célom, hogy mindenki azt érezze, hogy jó ide bejönni, jó itt közösségben, együtt 

eltölteni egy kis időt. Én erre törekszem és remélem, hogy segítenek nekem azzal, hogy 

érdeklődőek, kíváncsiak lesznek és eljönnek, részt vesznek a programokon. Hiszen Önökért, 

Önöknek készülnek. 

A falugondnoki szolgálat nem rászorultsági alapon jár a lakosság számára, hanem mindenkit 

megillet és igény szerint vehető használatba. 

A napom reggel 7 órakor, a gyermekek iskolába, óvodába szállításával kezdődik. 

Badacsonytomajba, majd Révfülöpre utaztatom a kicsiket, délután pedig mindez hazafelé 15:00 - 

16:20-ig a feladatom. A gyerekekkel egymás között kialakítottunk egy kis családias légkört, ahol 

elmesélhetik, hogy milyen volt a napjuk az iskolában vagy az óvodában, tudom, hogy ki mit kért a 

Jézuskától vagy éppen születésnapjára, illetve milyen levelet írt a Mikulásnak, egyszóval mindenbe 



beavatnak. 

Szerdánként rendszeresen 9:30-kor indulunk Tapolcára 

bevásárolni azokkal a balatonrendesi lakosokkal, akik erre igényt 

tartanak. Ezek után a bevásárlások után mindig feltöltődve teszem 

le a buszt, mert úgy érzem, hogy a munkám hasznos, 

beszélgethetek azokkal a lakosokkal, akik a hét többi napján nem 

nagyon mozdulnak ki az otthonukból. Itt hadd tegyek egy 

megemlékezést Tálos Géza bácsiról, aki mióta van falugondnoki 

szolgálat állandó utasom volt ezeken a bevásárlásokon, még akkor 

is, ha nem nagyon kellet neki semmit se vennie. De élvezte, hogy 

részt vehet egy kisebb közösségben, ahol meghallgattuk az ő történeteit.  

Minden csütörtökön megyek az orvosi rendelés után Révfülöpre a gyógyszertárba, esetenként 

postára igény szerint. 

A nap többi részében a betegeket egészségügyi intézményekbe szállítását: vérvételre Révfülöpre, 

kórházi kivizsgálásra, befekvésre, laborvizsgálatra, CT-re, kisebb ambuláns beavatkozásra, 

műtétekre Tapolcára, Veszprémbe, Pápára, Ajkára, Keszthelyre, Hévízre, Budapestre. Ilyenkor a 

buszban a hangulat mindig kicsit feszültebb, de sok beszélgetéssel ezt mindig próbálom feloldani. 

A vírushelyzet alatt oltásra szállítás, gyógyszerkiváltás házhozszállítással, bevásárlás, ételszállítás is 

a munkám része. Szeretném megjegyezni: az ember bármikor kerülhet olyan helyzetbe, hogy 

segítséget kell kérnie, azt szeretném ajánlani, hogy nyugodtan forduljanak hozzám bármiféle 

problémájuk is akad, a tudásomnak megfelelően próbálom ezeket megoldani. 

Az idősek egyéni hivatalos ügyeinek intézésében való segítés is feladatom, pl. okmányirodába, 

oltásra regisztrálás, szállítás stb. Esetenként a szociális gondozót helyettesítem kérésre, betegség 

vagy szabadság idején. 

Kapcsolatot tartok a szomszéd falvak falugondnokaival, és ha úgy adódik kisegítjük egymás. Ez a 

fajta segítség nyújtás mind a két irányba működik. 

Együttműködők a közművelődési munkatárssal rendezvények szervezésében, lebonyolításában, 

beszerzésekben, megrendelésekben, vásárlásokban, szereplők szállításában, dekoráció készítésében, 

lebontásában, kiállítási anyagok berendezésében, szállításában. 

Falugondnoki munkám része az információ terítése, átadása, csomagok kihordása, mint például a 

Mikulás vagy karácsonyi csomagok. 

Végzem az Önkormányzat számára szükséges beszerzéseket, pl.: tisztítószer, irodaszer. 

A könyvtár munkájához kapcsolódóan a tapolcai Könyvtárellátó Szolgálattól elhozom a 

könyvszállítmányokat és a Családsegítő Szolgálat munkáját is segítem szállítással. 

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaival folyamatos napi kapcsolatban 

állok a hivatali levelek, lakossági igények közvetítése révén. 

Tisztán tartom a mikrobuszt kívül - belül, és gondoskodom a karbantartásáról (kerékcsere, 

vizsgáztatás, szervíz). Folyamatosan végzem a falugondnoki munkakörhöz kapcsolódó 

adminisztrációs feladatokat.  

Az én munkámat nem lehet napi 8 órába belesűríteni, hiszen, ha valakinek este, vagy éppen 

hétvégén van szüksége a falugondoki szolgálatra, akkor én megyek és segítek.  

Remélem a falu lakossága elégedett a munkámmal, és a jövő évben többen is igényt tartanak a 

falugondoki szolgálatra. Ha bárkinek bármi észrevétele van a munkámmal kapcsolatban azt 

szívesen meghallgatom, hiszen az ember így tud tanulni és változtatni.  

 2021-ben a vírushelyzet ellenére sikerült programjaink nagy részét megvalósítani. 

A szolgáltatás mindenki részére ingyenesen érhető el. Igény esetén nyugodtan kereshetnek a 

0630/200 96-99 -es telefonszámon, 

2021. június 04. Trianoni megemlékezés a Fő utcai emléktábla előtt. Koszorúzással, műsorral, 

mécsesgyújtással emlékeztünk a gyászos napra. 

NABE PROGRAMOK 



2021. Falunap Az Önkormányzattal közösen rendeztük 

meg a Nyárköszöntő Családi Napot. A színes 

kavalkádban a család apraja -nagyja válogathatott az 

érdekes programok közül (ugrálóvár, lufibohóc, 

arcfestés, hangszerek kipróbálása, kézműves foglalkozás 

az újrahasznosítás jegyében.  

2021. Nyárbúcsúztató Családi Nap A gyerekek 

kézműves foglalkozás keretében a nyári emlékeiket 

rajzolhatták, festhették le, melyből mini kiállítást 

rendeztünk. A szülők utána finom süteményekkel 

kedveskedtek a gyerekeknek. 

2021. szeptember 23. A Balatonszárszói NABE Csoportot fogadtuk. Bemutattuk a falut egy séta 

keretében és sokat beszélgettünk a programokról. 

2021. Szüreti Kavalkád A bábuk „átöltöztetésében”, csinosításában vettek részt a csoport tagjai, és 

pogácsával kínálták a menet rétvevőit. 

2021. október 23. A Forradalom napját a Fő utcai emlékmű előtt zenés műsorral tiszteltük meg. 

2021. november 

- A Klímaséta programhoz csatlakoztunk, s így a novemberi csoport megbeszélést egy 

kiadós sétával töltöttük. 

Az Önkormányzattól 50 ezer forint támogatást kapott egyesületünk, melyet ezúton szeretnék 

megköszönni. 

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk mindenkinek!  

NABE Balatonrendesi Csoport 

Molnárné Hegyi Éva 

• 2022. március 21. Lomtalanítás (a lomok elszállítása csak az előzetesen regisztrált lakóktól 

történik) részletes információk: http://www.balatonrendes.hu/magyar/balatonrendes-hirek-

2022 

 

• 2022. április 3. 6-19 óráig Országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás 

 

• Felhívás: 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a Balatonrendes területén lévő ingatlanok előtti 

vízelvezető árkokat szíveskedjenek saját ingatlanuk előtt az avartól, ágaktól, egyéb 

szeméttől megtisztítani, ezzel biztosítva a csapadékvíz akadálytalan elfolyását. Kérjük 

továbbá, hogy a közterületre belógó bokrok, fák ágait szíveskedjenek visszametszeni, hogy a 

közlekedést ne akadályozzák. Amennyiben ezen munkák elvégzéséhez segítségre van 

szükségük, kérjük, hogy az önkormányzatnál jelezzék ezt. Együttműködésüket köszönjük! 

Tervezett I. negyedéves programok: 

• február 19. 10-12-ig Matiné kölyökklub- Farsangi mulatság közös játékkal, zenével, 

fánksütéssel 

• március 22. A Víz Világnapja – NABE szervezés 

• március 26. 10-12-ig: Játsszunk együtt! 

gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal, 

vezetett foglalkozás gyerekeknek 6 éves kortól 

ajánlott de várjuk a felnőtteket is 

Balatonrendes Önkormányzat Lapja  

Felelős kiadó: Schöck Ferenc Istvánné 

polgármesteri feladattal megbízott 

alpolgármester  

Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  

Készült 200 példányban. 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

PROGRAMOK 
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