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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Gázlánggyújtás a
Nemzeti Ünnepen
Balatonrendes község fennállása óta egyik legnagyobb
beruházását hajtotta végre.
Kiépítésre került 4200 fm
hosszban a belterületi földgázvezeték és a hozzá csatlakozó nyomásszabályozó állomás, valamint a külterületi
nagy-középnyomású vezetékrendszer.
A beruházást a KÖGÁZ RT
bonyolította le, értéke megközelítõleg 35 millió Ft.
A falu lakói 70 %-ban jelentkeztek bekötési pontokra és
egy sikeres pályázat, valamint
az Önkormányzat támogatásával nettó 33.200 Ft-ba került
egy ilyen pont.
2000. március 15-én ünnepélyre gyûltünk össze a
Kultúrház elõtti téren. Ünnepeltük az 1848-as forradalmat
és szabadságharcot és ünnepeltük egy kicsit magunkat is.
Az egymást követõ szónokok
mindkét eseményt kellõen mél-

tatva sokat beszéltek egy kis
közösség összefogásáról és
példamutató szerepérõl, amit
térségében betölt. Elhangzott,
hogy sokak számára mintatelepülés is lehetnénk, de azt
gondolom, hogy a magunk
mintájára cselekvõ és dolgozó
település legyünk csak, hiszen
ezen a téren is van mit tennie
egynémely embernek bõséggel.
Az ünnepség végén valamennyi megjelentet vendégül
láttuk és ünnepi jó hangulatban
telt el a nap további része, amit
a szeszélyes idõjárás, a kiadós
havazás és a viharos szél sem
tudott elrontani.
A rendezvény szervezésében
résztvevõ valamennyi aktivistát, képviselõt és társadalmi
munkást csak a dicséret szava
illeti meg, mert nagyon kitettek
magukért és igazi felejthetetlen
ünnepet varázsoltak a Kultúrházba és környékére.
Gáspár István
polgármester

Kábel-TV
Az április 8-án megtartott közmeghallgatáson jelenlévõ elõfizetõk a megszûnt
"TV3" helyett 14. Csatornának az "ATV" programot választották. Döntés született
arról is, hogy a már meglévõ 72 belterületi és 5 külterületi jelentkezõhöz 2000. június
1-ig korlátlan számú jelentkezõt fogadunk még el. (35/2000. számú önkormányzati
határozat) Jelentkezni lehet a Körjegyzõségen Csik Tímea munkatársunknál, aki
ismertetõt tud adni a jelentkezés feltételeirõl is.
Gáspár István
polgármester

Falunap és Borfesztivál
2000.
Elkészült a millennium évében
tartandó Péter-Pál napi fesztiválunk ünnepi mûsorprogramja.
Péntek
Néptánc
Népdalkórus
Szombat
Futóverseny, szabadidõ
park avatás
Bál
20.00 óra
Millenniumi zászló
ünnepélyes átadása
Oszter Sándor
közremûködésével szavalat
Képviselõ-testület
zászlóanya tisztségre
Gelencsér Lászlónét kérte fel
Kábel-TV átadása
Oklevelek, díjak átadása
23.00 óra
"Kornyika" mûsora
Vasárnap
Budapesti mûvészek
gálamûsora
Operett, sanzonok, jódli
A Szervezõ Bizottságba várunk
önkénteseket. Jelentkezni lehet
Makai Gyula alpolgármesternél
május 31-ig.
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Alapítványi hírek
Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány a gázbefizetések visszaadását követõen jelentõs lakossági
támogatáshoz jutott. A felsorolt személyek fontosnak érezték, hogy támogassák kulturális és hagyományteremtõ rendezvényeinket. Magam és a kuratóriumunk nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden kedves adományozónknak.
Makai Gyula
Kuratóriummi Elnök
Franz Bergkemper, Szilassy Albert, Csonka Tivadar, Hubert Fink, Dr. Károlyi Tiborné, Molnár István, Paár
László, Tóth Imréné, Kovácsné dr. Seregi Judit, Holczhauzer János, László Mihályné, Dénes András, Polánszky
Eduárd, Hajnal Tibor, Filló József, Robotka Dénes, Bóds Kálmánné, Kovács Magdolna, Rózsa Mária, Jász
Istvánné, Takács Ákos, Márk Miklós, Perger János, Csõkör Éva, Pogány Gáborné, Zsikla János, Szabó Andrea,
Csonka Tivadarné, Szabó Gyula, Heinz Köppler, Susanne Sorg, Hoffekker Endre, Mihácsy Lénárd, Czirfusz
Béláné, Lenner István, Haraszti László, Sebestyén Sándorné, Tomai Ferencné, Mednyánszky László, Tömpe
Jenõné, Szilárdné Wurdits Erzsébet, Vinkovics József, Koczor Kálmán, Gelencsér Lászlóné, Horváth Lászlóné,
Csik László, Czeglédi András, Szabó Józsefné, Blum W. Gábor, Krnács György, Miklós Gyuláné, Csiki Tiborné,
Radics József, Kõmûves Ferencné, Dorner László, Molnár Tamás, Novák István, Makai Gyula, Boros Dezsõné,
Gáspár István, Kutas Árpád Dr. Bíró Sándor, Kalmár János, Mezõvári Csilla, Nedeczky Zoltánné, Boros Dezsõ,
Novák Antal, Mészáros Lajos, Piros Lászlóné, Orbán László, Kovács Zoltán, Bálint Ibolya, Molva Brigitta, Füstös
Sándor, Gyõrvári-Hau Gabriella, Jankó József, Károlyi József, Futó Gyuláné, Dr. Nemes István, Dr. Haller
Mihály, Vados Imre, Udvarnoki Zoltán, Molnár Géza, Szabó Istvánné, Lezsák Mihály, Urbányi Petra

Bírósági hírek
K. J. Kõvágóörs-Pálkövei lakos 1999.
februárjában az utcán tettlegesen bántalmazta községünk polgármesterét,
ezért õt a Tapolcai Városi Bíróság
hivatali személy ellen elkövetett könnyû testi sértés vétsége miatt hat
hónapi börtönbüntetésre ítélte, mely
két év próbaidõre felfüggesztést nyert.
Az ítélet szerint további jelentõs
pénzbüntetést is kapott. Az esetet és
hasonló cselekedeteket Balatonrendes
képviselõ-testülete egy fõ kivételével
határozatilag elítélte.

Épül a szabadidõpark,
játszótér

A Bányász utca felsõ szakaszának keleti oldalán szabadidõpark és játszótér kiépítésén
munkálkodunk. A terveket Epres Róbert építész készítette. A létesítmény teljes költségvetése 1.147.000 Ft, ebbõl pályázati úton 500.000 Ft-ot szeretnénk elnyerni. Ez a
pénz szolgálná a játékok megvásárlását. Április 15-én társadalmi munkát hirdettünk,
a terület parkosítására, melyen 35 fõ vett részt. Munkájuk során még az ivókút és a
szalonnasütõ alapozása is elkészült. Köszönjük szorgalmas munkájukat.
A szabadidõparkhoz Kalász Istvánné és Családja egy jelentõs nagyságú területet
ajándékozott az önkormányzatnak, amit emléktáblával szeretnénk az avatáskor
megörökíteni. Ajándékuk Balatonrendes község minden lakójának kényelmét és nyugalmát segíti elõ. Magam és az Önkormányzat nevében ezúton is nagy Tisztelettel
köszönjük.
Makai Gyula

Közmeghallgatás
2000. április 8-án 37 fõ jelenlétével közmeghallgatást tartottunk. A beszámolókat úgy a jelenlévõk, mind a
testület tagjai vita nélkül elfogadták. A több mint 3 órás ülés végén gyakorlatilag érdemi hozzászólás nem
volt, ami azt sejteti, hogy a jelenlévõk is maradéktalanul elégedettek munkánkkal.
Gáspár István
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Millenniumi Fesztivál
2000. március 4-én rendezték meg a
badacsonytomaji Egry József Mûvelõdési
Házban a "Kultúrával a Nyugat Kapujában Nemzeti Fesztivál 2000." Millenniumi ünnepséget.
Az egész napos rendezvénysorosat produkciói a következõ kategóriákban indultak: színjátszás, kórus, szólóének, néptánc, vers, népdal.
A Fesztivál fõvédnöke Rockenbauer
Zoltán Miniszter Úr (Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztere) volt. Rendezõi a
Megyei Közmûvelõdési Intézet, Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás, Lesencétõl a Balatonig Kistérségi
Fejlesztési Társulás, Badacsony Kulturális KHT.
Balatonrendest a "Kornyika" Együttes
képviselte e színvonalas versenyen.
Az asszonykórus tagjai Dunántúli népdalokat adtak elõ. A mûsornak nagy
sikere volt, a szakzsûri az értékeléskor
külön kiemelte az együttes teljesítményét,

igényesen kialakított mûsorát.
Mûvészi teljesítmények elismerésére
dicsérõ Emléklapot, ajándékként egy CD
lemezt kaptak.
Ezen a nagyszabású térségi rendezvényen a "Kornyika" Együttes méltán
képviselte kis faluját, s ott helyben több
környékbeli falu rendezvényére kapott
meghívást.
Ezúton szeretném megragadni a
kínálkozó alkalmat, hogy minden nótázni
szeretõ asszonyt, lányt korhatár nélkül, a
"Kornyika" Együttes soraiba hívjak
Balatonrendesrõl, vagy a környékbeli
falvakból.
Bíztosíthatjuk, hogy a felkészülési,
gyakorlási idõszakban is kellemes, vidám
hangulatú társaság oszlopos tagjai lehetnek, s kellemes környezetben, jó érzéssel
tölthetik el erre szánt szabadidejüket.
Radics Józsefné
a "Kornyika" Együttes vezetõje

Farsang
A
Balatonrendes
Község
Kultúrájáért
Alapítvány február 12-én Farsangi
Mulatságot rendezett a falu kultúrtermében. A batyus jelleggel megrendezett bálnak nagy sikere volt.
A zenét Gáspár Tamás szolgáltatta
CD lemezek és kazetták segítségével.
A színvonal emeléséhez a tombola is
hozzájárult, amelynek fõnyereménye
egy farsangi torta volt.
A vendégek jókedvûen, táncolva,
énekelve köszöntötték a 2000. év elsõ
farsangját.
A rendezvény bevételét az
alapítvány számlájára fizették be a
rendezõk.
Radics Józsefné

Nyugdíjasok Karácsonyi Ünnepsége
1999. december 18-án szombaton 14 órakor a falu nyugdíjasainak Karácsonyi Ünnepségét a Balatonrendes
Község Kultúrájáért Alapítvány rendezte meg. A szépen feldíszített karácsonyfa alatt Gáspár István polgármester bevezetõ ünnepi beszéde után a helyi "Kornyika" Együttes karácsonyi dalokkal, Radics Józsefné
József Attila Betlehemi királyok címû versével köszöntötte a szép számban megjelent balatonrendesi
nyugdíjasokat.
A mûsor zárószámaként a jelenlévõkkel együtt énekelték el a "Kornyika" Együttes tagjai a Mennybõl az
angyalt.
Az ünnepi menüt, amit a badacsonytomaji Muskátli Vendéglõben készítettek, ezután szolgálták fel. Ez a
következõ volt: sertéspörkölt, tarhonya, savanyúság, pogácsa, sütemény.
Végül Kurucz János harmonika szóval szórakoztatta a jelenlévõket. Vidám hangulatban, borozgatva,
énekelve telt el a délután. A nyugdíjasok karácsonyi ajándékként pénzt kaptak, s ezt mindenki a saját szükséglete szerint költötte el a Karácsonyi Ünnepek szebbé tételére.
Radics Józsefné

Húsvét Hétfõi Játékok
Negyedik alkalommal került megrendezésre Balatonrendesen a Húsvét Hétfõi Játékok rendezvény, melyben a hagyományos számok kosárlabda büntetõ dobás, strand labdával való dekázás, darts célba dobás, és
tojásba dobálás versenyszámok voltak. A váltakozó létszámú érdeklõdõk (számonként 20-22 fõ) remek
hangulatú színvonalas versenyt vívtak.
Összesített versenyt Radics József pálkövei lakos nyerte, második lett Lezsák Mátyás Simon István utcai
üdülõ, harmadik helyezett ifj. Ruzsa Imre balatonrendesi lakos, aki egy évig õrzi mint a legeredményesebb
helyi versenyzõ a vándorserleget.
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Faluszépítészeti
verseny

Lomtalanítás
Községünkben a tavaszi lomtalanítást május 26-27-28-án tartjuk.
Négy konténer lesz a szokott helyeken kihelyezve. A testület döntött
arról is, hogy ezeken a napokon utánfutóval közvetlenül a telepre is
lehet térítésmentesen beszállítani a helyi ingatlantulajdonosoknak.

Orvosi rendelés
Május 1-tõl hetente kétszer
lesz rendelés Balatonrendesen,
kedden 13-14 óráig, csütörtökön 8-9 óráig.
Kérjük a lakosságot, hogy az
új idõpontot is vegyék igénybe.
Dr. Németh Csaba

Várhatóan a nyár folyamán munkanapokon is
központi orvosi ügyelet
lesz
Tapolcán.
A
képviselõ-testület
Dr.
Németh Csaba háziorvossal
egyeztetve
hozzájárulását adta az átalakításhoz.

Kõvágóörs Önkormányzata a Pálkövei strandra takarítónõt keres
május 15-i belépéssel.
Jelentkezni lehet: Szabó Lajos falugondnoknál, telefon:
06/20-324-3796.

A képviselõ-testület döntése
értelmében kiírásra kerül 2000.
évben is a szép házak és kertek
versenye. A versenyre eltérõen
az elõzõ évitõl most nevezni
kell. Nevezési lapot lehet kérni a
Könyvtárban, vagy bármelyik
képviselõtõl.
A
nevezés
ingyenes. A versenyben kiváló
minõsítést szerzõket oklevéllel
vagy tárgyi jutalommal díjazzuk.
A bírálatot öt tagú zsûri végzi.
Nevezni lehet dísz- és elõkert,
valamint konyhakert kategóriákban. Nevezési határidõ: május
25. A zsûri május 26-án és június
23-án délelõtt tartja szemléit,
tehát kérjük a kerteket erre az
idõpontokra felkészíteni.

EGYÉB HÍREK
Elkészült a Balatonrendesi Kultúrház tetõzetének átalakításáról szóló látványterv Epres
Róbert építész által. Megtekinthetõ és véleményezhetõ, a tervek a Kultúrház folyosóján kerültek kifüggesztésre.
15 fõ tagsággal Rozmaring-Ág Balatonrendes Jövõjéért néven polgári egyesület alakult.
Balatonrendes község 60.000 Ft-tal támogatja a Tapolcai Városi Kórházat mûködésében.

Rendesi Lapok
Balatonrendes Község
Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévenként
300 példányban.
Felelõs kiadó:
Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda, Tapolca,
Batsányi J. u. 1.

Ügyfélfogadások Balatonrendesen
Falugazdász:
Pekli Tamás minden kedden 14.00 - 16.00 óráig.
Telefon: 06-30/9893947
Hegybíró:
Várnai Péter május 9., 23., június 6., 20, július 4., 18.,
augusztus 1., 15., 29., szeptember 12., 26., október 10., 24.
Telefon: 464-338
Polgármester:
minden hónap elsõ szerdája 14.00 - 16.00 óráig.
Telefon: 464-338
Jegyzõ: minden hónap harmadik szerdája 14.00 - 16.00 óráig.
Telefon: 471-506

