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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Ünnepünk a Millennium évében

Községünk életében meghatározó szerepe lett a IV. Falunap
és Borfesztiválnak. Akkor amikor 1996-ban felállítottuk lombsátrainkat az elsõ borfesztivál alkalmával, kevesen gondoltuk,
hogy ez a rendezvény pár éven belül ilyen színvonalas és
látogatott lesz. Valahogy úgy van
vele az ember, hogy kitalál akkor
valamit és ha az ötlet több annál,
hogy ötlet maradjon, akkor csak
szorgos segítõtársak kellenek
egy remek alkotáshoz.
Most úgy éreztem, hogy igen
sok ember akarta segíteni Balatonrendest legnagyobb ünnepének méltó megtartásában.
Öröm volt egy ilyen rendezvényt
szervezni, ahol szinte érezni
lehetett a tenniakarást, a tettrekészséget és a jószándékot.
Fogadja Tõlem és mindannyiunktól az a 37 ember a legõszintébb köszönetet, aki a rendezvény elõkészítésén és lebonyolításán tevékenykedett. Felsorolni szinte képtelenség mindenkit és minden feladatot, hiszen a sátor õrzésétõl, a
fõzésektõl, hostesektõl, sportesemény szervezõktõl, a szál-

lítástól, szereplõktõl kezdve sok-sok apró mozzanat tette teljessé ezt a csodálatos ünnepet.
Felemelõ érzés volt közel ötszáz emberrel együtt ünnepelni és átvenni a Magyar Kormány által adományozott millenniumi zászlót. Ígérem, hogy
szellemiségét megõrizve méltó
körülmények között õrizzük meg
utódainknak.
Köszönet illeti meg a rendezvény szponzorait, a Köl-csey
Nyomdát és a Kékkút Rt-t is, de
szintén sok-sok ajándékot adtak
a protokollnak a kiállító
borosgazdák is.
Végezetül köszönet illet meg
mindannyiunkat, hiszen korra,
nemre és hovatartozásra való
tekintet nélkül mindenki szemében látszott a jókedv és az
önfeledt szórakozás öröme.
Találkozunk jövõre.
Gáspár István
polgármester

Szüret 2000-ben
Balatonrendes Kultúrájáért
Közalapítvány és a Képviselõtestület elsõ alkalommal, de
hagyományteremtõ célzattal meghirdeti a RendesiSzüret búcsúztatást. Célja, hogy felelevenítsünk olyan
népszokásokat, melyek már részint a feledésbe, részint
érdektelenségbe vesztek.
A mulatság 2000. október 21-én szombaton 14 órakor
kezdõdne. Gyülekezés a kultúrháznál, jelmezbe,
szüretelõ, munkás, dolgos ruhákba. A szüret búcsúztatókat lovas hintók viszik a
jubileumi szabadidõparkig Fõ
utca - Templom utca - Csapás
utca vonalán. Az érdeklõdõket
megkínáljuk a "hegy levével"
hamuba sült pogácsával.
A szabadidõparkban mindenkit
szeretettel vár Kemény Gábor,

községünk fõszakácsa méltán
híres pincepörköltjére.
A rendezvény rossz idõ
esetén sem marad el,
ebben az esetben a
Kultúrház ad otthont az
eseménynek. A rendezvényt
elsõsorban a helyi érdekeltségû embe-reknek tartjuk,
igazi falusi fesztivált kívánunk szer-vezni.
Legyenek tevékeny részesei vagy közönsége elsõ
szüretbúcsúztatónknak.
Gáspár István Makai Gyula
polgármester
Kuratórium elnöke
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Dalos találkozó
A "Kornyika" Együttes meghívást kapott augusztus 19- ismertté a rendesi asszonyok odaadó munkáját.
re Taliándörögdre a hagyományos III. Balatoni Dalok
Radics Józsefné
és Dalosok találkozójára. Ekkor ünnepelte a Taliándörögdi Népdalkör 25 éves jubileumát. Ezúton is
Kornyika" Együttes vezetõje
további sok sikert, jó szereplést kívánunk az együttesnek. Balatonrendesen a Falunapon megismerhették
õket a helybéliek, az elsõ napon, pénteken adták elõ
igényes mûsorukat. A színvonalasan megrendezett
ünnepségen együttesünk is fellépett, az elõadott dalok
nagy sikert arattak. Az ismerõs dalokat helyenként a
közönség is együtt énekelte velünk.
A mûsor után ízletes ebéddel vendégelték meg az
összes résztvevõt. A szervezõk videofelvételen
örökítették meg a jeles eseményt.
Örülünk, hogy a meghívással a Kornyika Együttes újra
lehetõséget kapott, hogy még szélesebb körben tegye

Balatoni II-es komp
Ábrahámhegy és Balatonrendes községek vezetését megkeresték a II-es komppal
foglalkozó tervezõk és hatóságok, hogy milyen irányelvek
alapján lehetne megtervezni
egy kompkikötõt községeink
területén, mivel a révfülöpi és
pálkövei építés lehetõségei
korlátozottak. Szeptember 8án tartott elsõ egyeztetésen a
balatonrendesi
képviselõtestület nevében az ajánlásokat, elvárásokat megtettem
és a következõ hetekben tanulmányterv készül róla. Amikor
ez elkészült, és ha a megépítés még mindig aktuális

lesz, a teljes üdülõ és állandó
lakosság elé visszük. A megvalósulásnak elsõsorban pénzügyi akadálya látszik. Mi csakis
egy pár év alatt felépülõ, korszerû, környezetbarát és
komoly anyagi hasznot teremtõ
beruházást tudunk a lakosság
elé vinni. Ha nem ilyen projekt
készül oda sem kerül, addig
viszont kérek mindenkit, hogy
várjon az azonnali vélemény
nyilvánítással, hiszen az is
lehet, hogy csak egy gondolat
marad.

2000. augusztus 25. 19 óra. Csillagos égbolt, testes rendesi bor,
kedves, szorgalmas emberek, s egy
döntés. Sok-sok "Rozmaring - Ág"as beszélgetés eredménye: megírjuk Balatonrendes történetét!
Egy kicsi könyv lapjaira kerül, egy
kicsi balatoni falu hiteles dokumentált élete a kezdettõl 2000. január 1ig.
Tudjuk, hogy rengeteg kutató
munkát igényel, de azt is tudjuk,
hogy az itt élõ embereket,
nyaralókat a személyes beszél-

Kedves Rendes
Rendesiek!

KÖLTSÉGVETÉS
2001.
Elkezdõdtek a 2001. évi
Önkormányzati
költségvetés tervezési munkái.
Kérjük,
hogy
akinek
javaslata van, akár a
képviselõknek, akár közvetlenül a polgármesternek azt szíveskedjék eljuttatni.

Gáspár István
polgármester

getések, a tárgyi emlékek gyûjtése
még emberibb közelségbe hozza
egymáshoz.
Jó és megható érzés volt olvasni,
nézegetni Paál József építész
munkáját (ötletadónk), melyben feldolgozta falunk építészetét és
ötleteket adott faluképünk, hagyományaink megõrzéséhez. Köszönjük szépen.
Kérésünk: mindenki kutasson a

padláson, pincében, szobában,
pajtában, emlékezetében, s keressük egymást, hogy múltunkat
dokumentáljuk.
Szerkesztõk:
Paál József építészmérnök
Kalmár János történész
Gáspár István, Szabó Károly,
Dr. Kovácsics Albin,
Lugossy Ágnes, Iván Julianna,
Szabó Jolán.
Szabó Jolán elnök
"Rozmaring-ág" Balatonrendes
Jövõjéért Egyesület
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Nyári tapasztalatok
Az
idegenforgalmi
szezon
lezárultával megállapítható, hogy
sem jobb, sem rosszabb nem volt,
mint az elõzõ évi. A kurtaxa várhatóan az elõzõ évi körül lesz, ami
néhány ingatlantulajdonos befizetései nem egészen egyeznek az
ellenõrzési tapasztalatokkal. Velük
szemben a hivatal egyeztetés után
eljár.
Sokan dicsérik a szemétszállítási
technológiánkat, de azért kérek mindenkit, hogy szóljon rá a szomszédjára, amikor már csütörtökön kiteszi
a zsákot. Községünkben változatlanul HÉTFÕN van a kommunális hul-

ladék elszállításának az ideje, kérjük
a zsákokat erre az idõpontra tegyék
ki. Senkinek sem lehet szép az a
látvány, mikor a kóbor állatok szétszaggatják a kitett zsákot, és az
napokig ott éktelenkedik annak háza
elõtt, aki kitette, még ha nem is látja.
Sokat fáradozunk munkatársaimmal azon, hogy közterülete-ink, az
utak padkája, a vasúti pe-ron, a
várótermek tiszták és rendezettek
legyenek. Az útpadkák lenyírásában
sokan a segítségünk-re vannak,
munkájukért köszönet illeti õket.
G. I.

Szép házak, udvarok és kertek
versenyének eredménye
Oklevelet és tárgyi jutalmat kapott
szép kertjéért és udvaráért:
- Kalász Istvánné,
- Oszterné Failoni Donatella,
- Bódis Kálmánné.
Dicsérõ oklevélben részesült:
- Bojtor Lajosné

Nagyszerû koncertet adott Dévai Nagy Kamilla mûvésznõ és
tanítványai a Kultúrházban. A
rendezvényen befolyt adományok a Krónikás énekegyüttes
alapítványát támogatták.

Az "Egészségterv" pályázat eredménye
Balatonrendes község a Soros
Alapítvány által kiírt "Egészségterv" pályázaton 500.000 Ft-ot
nyert a kialakítandó játszótérre. Az
alapítvány az összeget már le is
utalta és a játékok augusztus 19-én
fel lettek állítva. Az elmúlt nyár
bebizonyította, hogy jó ötlet volt a
pihenõpark és játszótér építése.
Esténként a gyerekeknek sorba
kellett állniuk, hogy hintázhassanak. Ez most az új játékokkal

megoldódik. Terveink szerint a
csúszda köré egy homokozót kívánunk építeni, valamint a terület
alsó szakaszához padokat, sziklakerteket, dísznövényekbõl kompozíciókat. Az õsz folyamán az
erdei fagyalból a játékok vonalában egy balesetmegelõzõ sövényt ültetnénk. Tavasszal kisméretû futball pálya és mini kosárlabda palánk felállításával teljes
körû szabadidõ eltöltésére nyújt

lehetõséget a rendszer. A felépítendõ létesítményeket szeretnénk
társadalmi munkában elkészíteni,
ezért várjuk azokra a jelentkezõket.
A társadalmi munkát Makai
Gyula alpolgármester koordinálja,
kérjük nála jelentkezzenek.
Gáspár István
polgármester

Nyílt levél

Az ábrahámhegyi óvoda és
általános iskola léte veszélyben
van. A gyermekek csökkenése
miatt az egy fõre jutó költség
olyan magas lett, hogy a fenntartó
három
önkormányzat
(Ábrahámhegy, Balatonrendes,
Salföld) költségvetését súlyosan
megterheli.
Ezért mi, szülõk, kéréssel fordultunk Önökhöz és levelünk nyitott
fülekre és szívekre talált.
Az óvoda és iskola javára rendezett árverésen 28 mûvész közel
45 db mûalkotása kelt el, és
összesen 381.000 Ft gyûlt össze.

Ezen kívül lapzártáig 250.000 Ft
önkéntes hozzájárulást fizettek be
a Pro Ábrahámhegy Alapítvány
számlájára.

Balatonrendes Képviselõtestülete 2000. július 27-én
tárgyalja, hogy a következõ
tanévben vállalni tudja-e a
Mindez számottevõ segítséget közel 400 ezer Ft/fõ éves
jelent az alapellátást biztosító finanszírozást.
intézmények fenntartásához.
Ezt a
köszöni:

segítséget

hálásan

Az Iskola és Óvoda Szülõi
Munkaközössége

Kérünk minden érdeklõdõt,
hogy
vegyen
részt
munkánkban.
Az ülés nyilvános.
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EGYÉB HÍREK
Az Önkormányzat eredménytelenség miatt hellyel bõvül a régi temetõrész. A munkákat
megvonta támogatását a tapolcai ren- Boros Dezsõ helyi vállalkozó végezte el.
dõrkapitányságtól és a továbbiakban az újonnan
alakuló ábrahámhegyi polgárõrséggel kíván ♦ Megvásárlásra került a temetõ északi oldalán
lévõ 1604 hrsz-ú ingatlan egy része temetõ
együttmûködésre lépni.
bõvítési szándékkal.
♦ Balatonrendes község orvosi rendelõ felújítás
tárgyában beadott pályázatát a Megyei Terület- ♦ Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balafejlesztési Tanács forráshiány miatt nem támo- tonrendes községben 2000. szeptember 22-én
9-12 óráig a Kultúrház elõtt tüdõszûrés lesz.
gatja.
Akik személyes értesítést nem kapnak, azok is
♦ Elkészült a temetõ déli oldalára tervezett tám- jöhetnek a szûrésre. (20 év felett ajánlott)
fal és a feltöltést, parkosítást követõen 30
♦

Borverseny
Jól szerepeltek a balatonrendesi borok a Balatoni Borok IV. alkalommal megtartott versenyén:

Kuti István
Kuti István
Gáspár István

1998-as
1997-es
1998-as

Karát bora
Rizling bora
Muskotály bora

ezüst
bronz
bronz

érmet szerzett.
A verseny gyõztese Németh István badacsonyi gazda lett 1999-es Szürkebarát aszú
borával és egy évig viselheti a "Balatoni
Borok Mestere" címet.

Szentmisék
idõpontjai:
2000. október 7., 21.
2000. november 4., 18.
2000. december 2., 16., 30.
minden alkalommal 16.30
órakor.

KÁBEL-TV hírek
A beüzemelés során közeli frekvencia használat miatt az RAI-1 olasz
TV csatornát az F-2-es csatornára
239,25 Mhz kellett áthelyezni.
Kérjük a készülékeket oda programozni. Az adáshibákat, rossz
vételeket Vella Zsoltnak kell
közvetlenül bejelenteni, mert így
gyorsabb az ügyintézés.

Telefon: 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

