2000. június

5. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
Önt és kedves partnerét
BALATONRENDES KÖZSÉG

2000. évi Falunap és Borfesztivál
rendezvényére, mely június 30., július 1-2-án lesz megtartva a falu
közepén felállított fesztiválsátorban.
A borfesztivál naponta 17.00 órától kezdõdik.
"IN VINO VERITAS"
Kiállító borászok, borosgazdák:
Kuti István
Gáspár István
Varga Kft.
Sipos Tihamér
Szita László

A Falunapi rendezvény mûsora:
VI. 30-án / péntek /
18.50 Megnyitó: Gáspár István polgármester
19.00 MAGYAROK FÉNYE
Zenés, irodalmi, történelmi fõhajtás Magyarország 1100
éve elõtt. Gregorián dalok, Szent István himnuszok, népdalok, históriás énekek, megzenésített versek hangoznak el
Dévai Nagy Kamilla és a Krónikásének Zeneiskola
növendékeinek elõadásában.
19.40 "Barangolás a dunántúli tájakon"
Néptánc a BADACSONY táncegyüttes elõadásában.
20.30 Népdalok: a Taliándörögdi Asszonykórus bemutatója
20.55 BADACSONY táncegyüttes mûsorának II. része
21.30 Zenés táncház
Menü: Gulyás 300 személyre - Kemény Gábortól

VII. 1-én / szombat /
13.50 Millenniumi szabadidõközpont és játszótér avatása
14.00 Diák futóverseny
(Szabadidõpark - Csapás út - Templom út - Fõ út vonala
920 fm.)
19.00 Búcsúi Bál a tapolcai Party együttes fellépésével

Balatonrendes
Balatonrendes
Badacsonyörs
Badacsonyörs
Badacsonytomaj
20.00 Millenniumi Zászló átadása
A zászlót átadja Maninger Jenõ a KVM. politikai államtitkára. Közremûködõ mûvészek: Dévai Nagy Kamilla és
Oszter Sándor. Zászlóanya: Gelencsér Lászlóné
20.20 Kábel TV ünnepélyes üzembe helyezése.
Beszédet mond és átadja: Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ
20.30 Oklevelek, díjak átadása
20.50 BALATONI NÉPDALCSOKOR a balatonrendesi
Kornyika asszonykórus mûsora
21.10 Bál, vetélkedõk, tombola
Menü: Sertéspörkölt 300 személyre - Bódis Józsefnétõl

VII. 2-án / vasárnap /
19.00 OPERETT NÉGY HANGRA
Tihanyi Tóth Csaba és színtársulatának 2x40 perces fergeteges operett gálája
21.00 "Éljen a võlegény is" lakodalmas rock, sanzonok
jódli CSOCSESZ-tõl
21.30 "Énekeljünk mi is" szép betyárdalok, magyar nóták,
ahogy mi szoktuk
Menü: Kemencében sült lepény - Futó Gyulánétól
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KÖZMEGHALLGATÁS
Ez évben már második alkalommal
tartottunk közmeghallgatást június
17-én. A lakosság elé hozott
napirendek rendkívüli érdeklõdést
váltottak ki, több mint százan vettek
részt, és a zsúfolásig megtelt
Kultúrházban nagyon élénk és
konstruktív vita alakult ki.
Az elsõ témakör egy leendõ csatorna társulás megalakításának elsõ
lépcsõirõl szólt.
A beszámoló áttekintést adott a
közelmúlt történéseirõl, majd a
jelen idõszak felgyorsult kormányzati törekvéseit ismertették.
Amennyiben a jövõ évben egy létrejövendõ közmûtársulás pályázatot
nyújt be, reális esélye lesz a különbözõ alapokból 80 %-os állami
támogatást elnyerni. A lakossági
támogatás mértéke várhatóan
100.000 Ft lesz. Ebbõl az Otthon
Lakástakarék-pénztár elõtakarékossági konstrukciója további 30 %
állami egyéni támogatást tud
lehívni. Kedvezõ a 10 % alatti
kamat lehetõsége is. További elõnye
a rendszernek, hogy az egyéni
szerzõdések után a teljes támogatott
összeget a társulás részére átutalják
és ez az önrész komoly alapja lehet
az állami támogatások pályázatainak. Az idei évtõl állami célcsoportos beruházásra csak akkor lehet
pályázni, (max. 50 % nyerhetõ
rajta) ha legalább két egymástól
rendszerileg elválasztott tervet
mellékelünk.
A bonyolítónk felkeresett egy céget,
Csorba RT-t Lajosmizsérõl, hogy
mutasson be egy, a gravitációstól
eltérõ csatornarendszert. A bemutatót jelen rendezvényünk szünetében megtartottuk és kérdéseket
lehetett feltenni a vállalkozás
fõmérnökének.
Rendezvényünk keretén belül bemu-

tatkozott még a KDT KÖZMÛBER
KFT Székesfehérvári vállalkozás,
aki a bonyolítást végzi már közel
négy éve. Tájékoztatást adott az
elérhetõ
állami
támogatások
arányairól.
A bemutató után szavazásra lett
bocsátva, hogy a jelenlévõ polgárok
akarják-e egy csatorna közmû társulás elõkészítõ bizottságának felállítását. Közfelkiáltással egy fõ
ellenében a szervezés mellett döntöttünk.
Az Elõkészítõ Bizottságba az alábbi
személyeket választották: Makai
Gyula, Kemény Gábor, Dr. Kovacsics Albin, Csonka Tivadar és ifj.
Füstös Sándor, egy fõt a Vízügyi
Igazgatóság hivatalból fog delegálni, egy fõt pedig, valószínû a polgármestert, a képviselõ-testület.
Fontos tudnivaló, hogy a társulási
üléseken megbízásos formában is
lehet részt venni, az is elképzelhetõ,
hogy egy-egy utca érdekeit kéthárom fõ képviseli majd. Kérjük a
nyári szabadságok alkalmával az
utcák lakói, kis közösségek ezen
szíveskedjenek gondolkodni, mert a
társulati közgyûléseken könnyebb a
feladatot elvégezni 20-30 aktív
emberrel, akik ráadásul mindig
tudják biztosítani a határozatképességet.
Örömömre szolgál, hogy az elsõ
igazán jelentõs lépést ilyen
nagytöbbségû támogatottság mellett tudtuk megtenni.

nemcsak a a léte, hanem a hogyanja is ellenállást fejtett ki a
képviselõ-testületben és mint késõbb
kiderült, a lakosság széles
rétegeiben is. Sajnálatos, hogy az
álláspontok semmit sem közelítettek
egymáshoz a közel egyórás vita
során, és ennek az lett a
következménye, hogy a döntõ többség még a meglévõ Westel 900-as
tornyon való elhelyezést sem kívánja támogatni.
Remélem, hogy ilyen aktivitás lesz
mindenki részérõl akkor is, amikor
már csak a polgári engedetlenségi
akció lesz a fegyverünk.

Második napirendként a NOKIA
KFT által telepítendõ Vodafone
mobil telefon adótorony létesítése
került
sor.
Az
elõzmények
ismertetése során kiderült, hogy a
létesítéssel megbízott NOKIA KFT
nem kezelte egyenrangú partnerként
a községet. Ez oda vezetett, hogy

Köszönjük az elismerõ szavakat
Balatonrendes
Önkormányzata
nevében.

Heves vitát váltott ki a vegyes ügyek
keretén belül az Arany János utcai
magánút kérdése is. Érvek,
ellenérvek többszöri elismétlése
után sem lehet teljes felelõsséggel
kijelenteni, hogy a kérdéses utca
átkerül-e az Önkormányzat tulajdonába és ott csatorna épülhet és a
békés közforgalom helyreállhat.
Megállapodás született arról, hogy
az érdekelt felek júliusban még
egyszer leülnek a kérdés békés
elrendezése végett tárgyalni.
Mindezek ellenére fennállásunk óta
a legnagyobb létszámú érdeklõdés
mellett megtartott közmeghallgatásunk jó hangulatú, eredményes volt,
érzõdött a testületünk felé áramló
bizalom, jó érzés volt ilyen sok
emberrel közös gondjainkról beszélgetni.

Gáspár István
polgármester
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Március 8. - Nõnap
A Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány rendezésében a balatonrendesi férfiak színvonalas Nõnapi köszöntõt szerveztek. Makai Gyula a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelent asszonyokat, lányokat, méltatva a nõi nemet. Az ünnepi mûsor a falu
fiatal legényeinek irodalmi mûsorával kezdõdött, majd Futó Zsolt meghívott vendég musical részleteket adott elõ. Ezután Kurucz János elharmonikázta mindenki legkedvesebb
nótáját. A legnagyobb meglepetés a férfiak által készített finom vacsora volt. Borsos
tokány kétféle körettel, rizzsel és tarhonyával, savanyúsággal. Az igényesen tálalt ételt a
rendesi legények kis kötényt maguk elé kötve személyesen szolgálták
fel utószó mellett. A vacsorához a helybeli boros gazdák finom borai
biztosították a jó hangulatot. Nótázgatva, táncolva, harmonika szó mellett vidáman telt
el a kellemes este. Köszönjük az alapítványnak és a rendesi férfiaknak a kedves
megemlékezést.
Radics Józsefné

I. Balatonrendesi Bornapok

GYOPÁR
FATELEP
Fa-, barkács- és építõanyag kereskedés
Zánka, Petõfi u.

Telefon: 87/469-999

Csavarok forgácslaphoz, fához, gipszkartonhoz minden
méretben
Menetes szárak, tiplik
Sziloplasztok, PU-habok, faipari ragasztók nagy
választékban
Nikecell gyári áron raktárról
Térburkoló betonelemek, gyeprácsok, színes kivitelben
is, nagy választékban a VeszprémBeton vadonatúj
gépsoráról, gyári áron, raktárról
Villas vízszigetelõ lemezek 3 és 4 mm vastagságban
gyári áron, raktárról

Nyári NYITVA TARTÁS:
H-P.: 7-17 (ebédszünet nincs), SZ.: 7-13
Beremendi cement árát
1980 Ft/q-ra mérsékeltük!

Sofa nyílászárók, a kézzelfogható minõség
Erdélyi natúr fa beltéri ajtólapok ismét kaphatók, kívánságra
tokozva, zárazva szállítjuk. Olcsó, szép, a valódi fa élménye.
Schiedel kémények: építhet olcsóbbat, de csak ha sok pénze
van fûtésre! Válassza az örök samott csõ szigetelt kéményt,
30 év garanciával!
Faházak, valódi boronafallal, kerti laknak, üzletnek stb.
Könnyûszerkezetes házak: Olcsón, gyorsan, jót? Igen, ez létezik!
Referenciaházunk az ABC parkoló felett épül. Ezt látnia kell!

Gyalult lécek, deszkák is kaphatók, barkácsoláshoz, építéshez. Therwoolin szigetelõ üveggyapot a továbbiakban
gyári ár -10% áron kapható. A hónap vége felé lambériáink, hajópadlóink osztályozását a DIN szabványhoz kívánjuk igazítani,
ezért várhatók meglévõ készleteikre kedvezményes kiárusítások, akciók. Ezekrõl bõvebb információért a telepen érdeklõdjenek.
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EGYÉB HÍREK
Minden ebtulajdonos figyelmébe !

Ivó napján

Az elõzõ évhez hasonlóan ez évben is szükségesnek tartjuk felhívni szíves figyelmüket az
ebtartásra vonatkozó szabályok betartására,
amely mindannyiunk biztonsága, nyugalma
érdekében történik.
Alapvetõ kötelessége minden állattartónak, hogy
állatait, így ebeit is úgy tartsa, hogy az másokat ne
veszélyeztessen, a szomszédos területre át, illetve
közterületre, utcára ki ne menjen felügyelet nélkül.
Az utcán az ebet pórázzal lehet csak vezetni és a
harapós kutyákat ezen felül szájkosárral is el kell
látni.
Amennyiben az állattartó nem gondoskodik az
állat megfelelõ tartásáról, úgy a tényállás
bizonyítását követõen 5.000 Ft-tól akár 150.000
Ft-ig terjedhetõ állatvédelmi bírság is kiszabható!
Mindannyiunk közös érdekében kérjük a fenti állattartási,
magatartási
szabályok
önkéntes
betartását.
Soltész Attila
körjegyzõ

Községünk hagyományai közé tartozik, hogy május
19-én IVÓ-napján a nõnap ellentételezéseként
lányaink, asszonyaink, vendégül látják a falu szebbik
nemét. Ez az idei évben is így történt. A meghívottak
több mint fele megtiszteltetésnek vette a szíves
invitálást, és este hat órakor helyet foglat az alkalomhoz méltón illõ és feldíszített kultúrteremben. A
mûsor szervezõi, "Kornyikások" és társadalmi
munkások nagyon kitettek magukért. Volt ott szavalat,
népdal, tréfás és csipkelõdõ nóta, harmonika szóló. Az
asztalokon szebbnél-szebb, finomabbnál-finomabb
sütemények és nem utolsó sorban egy gombás sertéstokány tarhonyával, melyet kellõ mennyiségû és
finomságú rizling, szürkebarát, muskotály és rosé
kísért.
Egyszóval Mi, a jelenlévõk rendkívül jól éreztük
magunkat és csak sajnálhatja, aki nem tudott, vagy
akart eljönni közénk.
Köszönjük a lányoknak, asszonyoknak, hogy ilyen
kellemes estével kedveskedtek nekünk.
A Rendesi Férfiak

Nálunk is van Fõ tér !
Remélem, hogy sokan látták az MTV-1 2000. június 4-i Fõ tér mûsorát, ahol a Badacsony és környéke szerepelt. A
megelõzõ egyeztetésen úgy érzem eredményesen sikerült lobbiznunk és sikerült olyan személyekre, eseményekre felhívni a szerkesztõk figyelmét, mely a mûsor szerkesztésében rendszeresen jelen van és nálunk is megtalálható.
Így került be mint polihisztor Szabó Károly, aki nyelveket beszél, szépen farag, fest, furulyázik, énekel. Kár, hogy minden
képességét nem sikerült felvillantani, de így is szép volt. Sikerült egy szintén érdekes és sokunk számára kedves rendesi illetõségû embert a recept témakörbe is a mûsorba bevinni. Kemény Gábor községünk fõszakácsa újra remekmûveket
alkotott. A két bogrács pincepörkölt finomabb volt a képi látványosságnál is, pedig az is rendkívüli élmény volt. A fõzés
közben mutatott szép rendesi táj remélem mindenkiben olyan érzést indukált mint bennem. Mindkettõjüknek ezen a fórumon is
õszinte szívvel gratulálok, és köszönöm, hogy idõt, fáradtságot nem kímélve, tevékenykedtek községünk érdekében. Természetesen még több helyszínen forgattak, de a szerkesztés ezeket a részeket részben, vagy teljesen kivágta. A forgatásban segédkezõknek Kalász Istvánnénak, Kuti Istvánnak és még sok lakótársunknak szintén csak a köszönet jár.
Remélem mindenki büszke arra, hogy több mûsoridõt kaptunk, mint bármelyik társközség, ez valahol elismerés is azért
a munkáért, amit évek óta teszünk nagyon sokan Balatonrendes község fejlõdése érdekében.
Gáspár István

EGYHÁZI HÍREK
Szentmisék idõpontjai:
Július:
Augusztus
Szeptember

1., 15., 29.
12., 26.
9., 23.

Minden alkalommal 17.30 órakor

KÁBEL-TV hírek
Folyamatosan kötik a csatlakozópontokat az elõfizetõknek, elsõsorban
nyaralóingatlan tulajdonosok, akik
még nem lettek bekötve. Kérjük, hogy
telefonon keressék fel a szolgáltató
KÁBEL-SAT Kft-t és egyeztessenek
idõpontot a bekötéshez, hogy a július
1-jei átadásra mindenki élvezhesse
szolgáltatásukat. Vella Zsolt ügyvez.ig. Tel.: 06-60/468-614

Rendesi Lapok
Balatonrendes Község
Önkormányzatának lapja
Megjelenik negyedévenként 300
pld.-ban.
Felelõs kiadó:
Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák:
Kölcsey Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Tel.: 87/414-644

