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Tisztelettel meghívjuk Önt és partnerét
BALATONRENDES
község 1999. évi

Falunap és Borfesztivál

rendezvényére,
mely július 2-3-4-én lesz megtartva a falu
központjában felállított fesztiválsátorban. A
Borfesztivál naponta 17 órától kezdõdik.
A kiállító borászok:
Kuti István
Gáspár István
Szita László
Sipos Tihamér

B.rendes
B.tomaj
B.örs

"IN VINO VERITAS”

A Falunapi rendezvény mûsora:
2-án (pénteken)
40
18 MEGNYITÓ
1900 Néptánc gála "BADACSONY" Táncegyüttes
2100 Táncház
3-án (szombaton)
1030 László Gyula út névadó ünnepsége
1130 Szabó Károly festõmûvész tárlata
1730 Temetõben lévõ restaurált 113 éves mûemlék
kereszt megáldása
00
18 Ünnepi szentmise
1900 Bál a Fesztivál sátorban
2000 1999. Évi bor- és faluszépítési verseny
eredményhirdetése
2200 Csali borivóverseny
4-én (vasárnap)
1900 Operett gála
2000 Fodi Tibor tárogatós“érdekes mûvész”
2100 A helyi Kornyika együttes mûsora

Volt egyszer egy közmeghallgatás
Balatonrendes község életének elmúlt kilenc évében már
sok közmeghallgatás és
falufórum volt. A legutóbbit
is, melyet 1999. Június 4-én
tartottunk igen élénk érdeklõdés kísérte. Az ülést megelõzõ félórában történt idõjárási
katasztrófa ellenére közel 50
fõ érdeklõdõ és természesen
képviselõtestület valamennyi
tagja, valamint a Körjegyzõség dolgozói jelentek meg.
Az elsõ témakör a közép- és
hosszútávú településfejlesztési koncepció ismertetése
volt. A jelenlévõk megtudhatták a közeljövõ útépítési,
kerékpárút építési, csatorna
építési lehetõségeit. Tájékoztatást kaptak a kommunális
szeméttelepen folyamatban
lévõ fejlesztésekrõl a temetõ
bõvítésérõl valamint a közvilágítási program folytatásáról. A leendõ rendesi kábeltévé hálózati fejlesztésrõl,
a Fõ utcai vöröskõkereszt
restaurálásáról, valamint az
Arany János és Simon István
utcai, magánkézben lévõ
útszakaszok önkormányzati
átvételérõl.
Az alpolgármester javaslatára
az orvosi rendelõ korszerûsítése is belekerült a programba. A képviselõk és a
jelenlévõ hallgatóság a fejlesztési programokat jónak és
végrehajthatónak ítélték meg.
Másodikként a testület eltelt 8
hónapos tevékenységét értékeltük, melynek során a képviselõknek lehetõségük nyílt,
hogy a végzett munkájukról
beszámoljanak, ezzel helylyel-közzel éltek is. A képviselõk után Makai Gyula

alpolgármester, majd õt kiegészítve a község polgármestere foglalta össze a tárgyi
idõszak során tett intézkedések és elvégzett munkák
sorát.
Az ülés harmadik témaköre a
gázprogram alakulása volt.
Gáspár István polgármester
részletesen ismertette a jelenlegi program állását és bejelentette, hogy Balatonrendes
község a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Tanács
/TEKI/ pályázatán 4.914.000
Ft-ot nyert, mint vissza nem
térítendõ támogatást. Ez azt
jelenti, hogy a dolgok szerencsés alakulása esetén az egy
bekötési pontra esõ lakossági
befizetés 38.700 Ft lesz. A
befizetési többletek elszámolására várhatólag október hónapban teremtõdik meg a teljes anyagi fedezet. Ez a község életében elért eddigi
legmagasabb összegû pályázat, ezért az abban résztvevõ
valamennyi munkatársnak
köszönetét fejezte ki.
Ahozzászólások során fõleg a
gázépítést követõ helyreállítási gondokat feszegették,
de felvetõdött a Csapás út 1-2.
szám elõtt egy "fekvõrendõr"
útburkolati alapú kialakítása
is, mely azért komolyabb
körültekintést igényel. Gondként fogalmazódik meg a falu
felsõ felének áramingadozása. Mindkét téma lakossági
teendõinek felmérését és
irányítását Szõke Csabáné
képviselõre bíztuk.
A közmeghallgatás 220 perce
mindenki számára tanulságokkal szolgáló esemény
volt.
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Hírek
Az önkormányzat csatlakozott a Badacsonyi Borút
Társasághoz és azt a jövõben is anyagilag támogatni kívánja, mert ez a helyi borosgazdák jobb
értékesítését szolgálja.
Új utcanevet adományozott a képviselõtestület az
1268 és 1269/11 hrsz-ú utaknak. Az új utca neve
"László Gyula út ".
Ünnepélyes avatása 1999. Július 3-án 10.30 órakor
lesz a Fõ út - Csapás út - László Gyula út
keresztezésében.
Ünnepi beszédet és a névadó rövid életútját Szabó
Károly balatonrendesi lakos fogja tartani.
1999. január 1-tõl megoldódott a már hónapok óta
húzódó körjegyzõi állás betöltése. Soltész Attila
balatonfüredi lakossal a három község pályázat
elnyerése után határozatlan idejû szerzõdést kötött.
Az új körjegyzõ a közmeghallgatáson bemutatkozó
beszédet tartott. Munkájához sok sikert kívánunk.
Megújult a helyi hegyközség szervezet vezetõsége.
A vezetõi testületben gyakorlatilag személycsere
nem történt. Elnök: Kuti István. Hegybíró Várnai
Péter.
A képviselõ-testület már több alkalommal
foglalkozott a helyi Vöröskereszt Szervezet
agonizálásával. Kérdés: Hölgyeim miért nincs a
faluban egy asszony sem, aki az újjászervezõdõ
Vöröskereszt élére állna?

Május 19. Ivó nap
Már hagyománynak számít Balatonrendesen május 19 - IVÓ
azaz a rendesi asszonyok által férfi nappá kikiáltott ünnep
megtartása. Idén is a falu Kultúrházában mûsorral köszöntötték a teremtés koronáit a "Gatya és zokni stoppoló szakkör"
hölgy tagjai.
Az “Újra itt van, újra itt van a nagy csapat” kezdetû nótával
vonultak be a terembe.Aköszöntõbeszéd fõ mottója a tökéletes
férfi volt, aki
- nem iszik,
- nem dohányzik,
- nem nõzik,
- nem létezik.
A dalba foglalt csipkelõdõ rigmusok mellett "Aranka" néni
mesélt a falu és az ott lakók ügyes bajos dolgairól. A jó
hangulatú viccek után az Asszonygyûlölõ címû vers biztatta
házasodásra a még nõtleg férfiakat. Bódis Kálmánné és
Gelencsér Lászlóné vidám dalai után a Kit szeretnek a nõk
címû vers következett. Végül a Máma még nem ittunk semmit
... . Címû nótával zárult a mûsor.
Utána a jelenlévõk a terített asztalok mellett beszélgetve
nótázgatva töltötték el a kellemes estét.
Radics Józsefné

Borverseny
Az 1999. évi borversenyt a hegyközség
szervezésében tartottuk meg, melyben a szakértõ
zsûri 23 borból 10 arany, 8 ezüst, 5 bronzérmet
osztott ki.
Az elsõ Varga György 1997. évi muskotály bora, a
második Latorcai László 1998. évi olaszrizling, a
harmadik Kuti István 1997. évi olaszrizling.
A közönség és egyben a polgármester különdíját
Varga György 1997-es muskotály bora nyerte el.
Gratulálunk!

Három szombat községünkért
Április 24-én a falu lakóit társadalmi munkára
invitáltuk a gázvezeték építés utáni parkosításhoz. A rendkívül rossz idõ ellenére 58 fõ
regisztráltatta magát az alpolgármesternél.
Munkájukat a testület határozatilag köszönte
meg. A munka végeztével minden átázott
emberkét egy forró gulyásra invitáltunk a
Kultúrházba. A társadalmi munkában résztvevõk
névjegyzékét a községi hirdetõtáblán június
hónapban közszemlére tesszük.

Társadalmi munka
A Könyvtárban lévõ szekrénysort társadalmi
munkában kicseréltük. Az elkészült helyszínen
gyártott szekrénysor építése során némely helyi
mesterember asztalos képességeit megcsodálhattuk. A résztvevõk: Makai Gyula, Fuchs
Henrik, Radics József, Boros Dezsõ, Soós László,
Gáspár Tamás és Tomori Tibor. Munkájukért
köszönetünket tolmácsoljuk.
(Önkormányzat)
Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a szervezett kommunális
szemétszállítás napja mindig a hét elsõ
munkanapján 7-9 óra között van.
Kérem a zsákot ne kedden tegyék ki, mint az
1303. hrsz-ú telek tulajdonosa rendszeresen teszi,
mert ez rontja a településrõl alkotott jó megítélést.
Polgármester
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Néhány mondat a Balatonrendes
Község Kultúrájáért Alapítványról
A képviselõ-testület újraválasztása után ismét elõtérbe került a már korábban érlelõdõ- kulturális alapítvány
létrehozásának szükségessége.
A testületi döntés után 1998. december 2-án Balatonrendes Község Kultúrájáért Alapítvány alapító okiratát
benyújtottuk az illetékes megyei bírósághoz, amit 1999. május 28-án nyilvántartásba is bejegyzett. Az
alapitvány célja a község hagyományainak megõrzése, ápolása, mert az a közösség, aki a múltját nem becsüli,
azt nem ápolja, nem õrzi, jövõjét sem érdemli meg.
A ránk hagyott kulturális örökséget nagyon meg kell becsülnünk, mert csak ezen az alapon épülhet, fejlõdhet
nemzeti kultúránk is.
Ezen a téren már szerény eredményeink is vannak. A temetõi, több mint száz éves kõkeresztet "avatott" kezek"csodálatosan helyreállították és a falunap alkalmával megtörténik a megáldása is. Bízzunk benne, hogy az
utókor méltán megbecsüli és még évszázadokon keresztül hirdeti Isten dicsõségét és az õsök emlékét.
Sok ilyen és hasonló feladatunk van, a teljesség igénye nélkül egypárat megemlítek:
- helyre kell állítanunk a másik kõkeresztet is, ami a Fõ utca elején látható,
- rendszeressé vált képzõmûvészeti kiállítások nem titkolt célja, az ízlésformáláson túl a szép iránti
igény fokozása is, így szolgálva úgy a hazai, mint a külföldi turisták kulturált szórakoztatását,
- községünk valamennyi lakójának összetartozását, egymás megbecsülését kell, hogy szolgálja a
nyugdíjas nap, nõnap, ivónap stb. rendezvénye,
Mindnyájunknak akarni is kell, hogy ez ki is teljesedjen.
- Szinte tradícióvá vált a 3 napos falunapok ünnepségsorozat, számos és sokrétû kulturált szórakozást nyújtva községünk határain túl is nagyon sok embernek.
- Gasztronómiai kultúrát szolgálják a különbözõ borversenyek, ezek a történelmi borvidékünk
megismerésén és elismertetésén túl a Badacsony szõlõ
és borkultúra fennmaradását szolgálják, ezzel is segítve községünk lakosságmegtartó képességét.
Afelsorotakon kívül is még nagyon sok feladatunk van.
Az erõnk különösen anyagi vonatkozásban véges. Eredményeket csak közös összefogással, egymás segítésével
tudunk elérni, az alapítvány nyílt, csatlakozás lehetõsége
nyitott mindenki számára.
E rövid pár hónap alatt is voltak úgy belföldi, mind
külföldi támogatóink, akik nagyon értékes anyagi
támogatásukkal segítették az alapitványt.
Hálásan köszönjük a támogatásukat. A támogatáshoz
befizetési csekket a kuratórium tagjaitól mindenki kaphat.
A három napos falunapi rendezvényen lepecsételt urnát
helyezünk ki és köszöntettel fogadunk el akár legkisebb
támogatást is.
Munkánk eredményes csak akkor lehet, ha mind erkölcsi,
mind anyagi támogatásukat élvezzük.
Nyitottak vagyunk minden baráti õszinte véleményre,
javaslatra.
Köszönöm, hogy elolvasták e néhány mondatot.
Makai Gyula
a kuratórium elnöke
A Fõ utcai mûemlék kereszt
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Rendelési idõk
Háziorvosi ellátás:
Rendel: Dr. Németh Csaba
Tel: 464-197 (lakás)
mobil: O6-20/9444-862
Rendelõ, Révfülöp: 87/464-150
Ábrahámhegy
Hétfõ: 13-15 óráig
Csütörtök: 10-12 óráig
Révfülöp
Hétfõ: 8-12 óráig
Kedd: 9-12 óráig
Szerda: 9-12 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig
Péntek: 9-12 óráig
Balatonrendes
Csütörtök: 8-9 óráig
Hétvégi ügyelet:
Péntek 16.00 - Hétfõ 7.00
Tapolca Kórház Tel.: 411-655
Fogszakorvos
Rendel: Dr. Szabó Béla
Badacsonytomaj Tel.: 471-123
.
...Hétfõ: 7-13 óráig
Kedd: 12-18 óráig
Szerda: 7-13 óráig
Csütörtök: 12-18 óráig
Péntek: 7-13 óráig
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap ..
Veszprém, SZTK 8-14 óráig
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj. Tel.: 471-282
Hétfõ: 8-11 óráig
Kedd: 8-10 óráig
Szerda: 8-11 óráig
Csütörtök: 8-10 és 15-16 óráig
Péntek: 8-11 óráig
Badacsonytördemicen
Kedd: 11-12 óráig
Állatorvos
Rendel: Dr. Ásványi Tamás
Kõvágóörs, Kossuth u. 26.
Tel.: 87/463-745, 20/9217-372
Magánrendelés H, Sz, P 17-19;
Szo 8-9
május 1.-augusztus 20-ig
Mandagóra Gyógyszertár, Révfülöp
Hétfõ: 7.30-13 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 7.30-17 óráig
Csütörtök: 7.30-13 és 16-18 óráig .
...Péntek: 7.30-13 és 16-17 óráig . .
...Szombat: 8-12 óráig
Griff Gyógyszertár
Badacsonytomaj Hõsök tere 5. Tel.:
471-012
Hétfõtõl péntekig: 7.30-17.00 óráig
. Szombaton: 8.00-10.00 óráig
Könyvtár és kultúrház:
Kedd: 14-17.00 óráig
Szerda: 14-17.00 óráig
Csütörtök: 15-17.00 óráig
Tûzoltóság: Tel.: 471-539

KÖRJEGYZÕSÉGI HÍREK
Valamennyi Ebtulajdonos részére!
Mint ebtartót tájékoztatom az Önkormányzat 4./1992./VI. 1./ számú rendeletének ebtartásra
vonatkozó elõírásairól, annak érdekében, hogy a rendelet által elõírt magatartási szabályok önkéntes
követését lehetõvé tegyem az Ön részére, és ennek eredményeként B.rendes község utcáin,
külterületén felügyelet nélkül ne legyenek ebek, és a békés járókelõket ne riasszák.
Alapvetõ kötelessége minden állattartónak, hogy állatait, így ebeit is aképpen tartsa, hogy az a
szomszédba át, illetve közterületre, utcára ki ne menjen felügyelet nélkül.
Az utcán az ebet csak pórázzal lehet vezetni, és a harapós kutyákat ezen felül szájkosárral is el kell
látni.
Tilos ebet bevinni, beengedni vendéglátó, élelmiszerárusító egységbe, orvosi rendelõbe, könyvtárba
és egyéb közönség számára nyitvaálló helyiségbe.
Mindezekrõl az eb tulajdonosa, vezetõje, felügyelõje, birtokosa köteles gondoskodni.
Tájékoztatom egyben arról is, hogy
a fenti ebtartásra vonatkozó
szabályok akár szándékos, akár
gondatlanságból /hanyagság, stb.
történõ megszegése esetén az
állattartó 10.000 Ft-ig terjedhetõ
szabálysértési pénzbírsággal sújtható.
Hogy az utóbbit az állattartó elkerülje, kérem a fenti nkormányzati
rendelet rendelkezéseinek önkéntes követését.
Ábrahámhegy, 1999. VI. 14.
Soltész Attila körjegyzõ
A “Virágos községünkért” verseny díjnyertes portája

Tisztelt Szülõ!
Ezúton is tájékoztatom a község polgárait, hogy
figyelemmel a Gyermekek védelmérõl és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényre és annak végrehajtásához kapcsolódó
jogszabályokra Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Salföld Önkormányzatok Képviselõtestülete
18/1999. (III.11.) számú határozatukkal
létrehozták a Gyermekjóléti szolgálatot.
A Gyermekjóléti szolgálat a gyermek testi, lelki
egészségének, családban történõ nevelésének
elõsegítése érdekében
- folyamatosan figyelemmel kíséri a települé sen
élõ gyermekek szociális helyzetét veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak
orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
- tájékoztatást ad a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító támogatá sokról,
- elõsegíti a szociális válsághelyzetben lévõ vá-

A könyvtárból lecserélt 2 db polc
megvásárolható 2.500 Ft-ért.
Érdeklõdni: a Polgármesteri hivatalban.
Rendesi Lapok
Balatonrendes Község Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban. Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda, Tapolca

randós anya támogatását, tanácsokkal történõ
ellátását.
A gyermek veszélyeztetettségének megelõzése
érdekében
- mûködteti a társszervek bevonásával az észlelõjelzõ rendszert,
- feltárja a veszélyeztetettséget elõidézõ okot, annak
feloldására javaslatot tesz.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
- hatósági beavatkozást kezdeményez,
- javaslatot tesz a gyermek családból történõ kiemelésére, a leendõ gondozási helyére, vagy
annak
megváltoztatására,
- családgondozást végez.
Fent felsorolt feladatok nem fogják át a teljes feladatkörét a gyermekjóléti szolgálatnak, sõt rangsorolni, kiemelni sem akartam a teendõket, csupán
bemutatni milyen fontos és nélkülözhetetlen szerepet tölt be e szolgálat községünk életében (részletes
feladatkörét az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a
szabályozza).
A gyermekjóléti szolgálat 1999. március 11. napjával mûködését megkezdte.
Aszolgálat vezetõje: Tompos Józsefné.
A szolgálat székhelye: Ábrahámhegy, Badacsonyi u.
5. (óvoda épülete).
Ügyfélfogadási ideje: minden hétfõn 13-14 óráig.
Soltész Attila

