2001. január

6. évfolyam, 1. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

Évrõl-évre
Az esztendõ lezárását követõen
mindenki igyekszik megvonni
az elmúlt évi mérleget. A fenti
címen ezentúl újságunk lapjain
mi is megtesszük ezt.
A 2000. év úgy is mint a
Millennium éve mozgalmas
volt. Színvonalas és közösségi
életünket meghatározó eseményekben és ünnepségekben volt
részünk.
Az elsõt mindjárt az év elején
március 15-én tartottuk, mely
Nemzeti Ünnepünket és a
vezetékes földgázrendszer ünnepélyes átadását volt hivatott
méltatni. A télies, zord idõ
ellenére sokan eljöttek és mindkét eseményt sikerült színvonalasan, méltón ünnepelnünk.
Idõrendi sorrendben a második
a Falunapok és Millenniumi
Zászlóátadási ünnepségek voltak. Egyöntetû vélemény, hogy
fennállásunk óta a legszínvonalasabb rendezvényt sikerült
településünk valamennyi üdülõje és lakója részére nyújtani. A
látogatottságra jellemzõ, hogy a
három nap során közel 1500
vendég fordult meg a fesztiválsátorban.
Komoly eredményként tartjuk
számon a június 4-i MTV 1 Fõ
tér címû mûsorában kapott
lehetõséget. Ország-világ tudomást szerzett arról, hogy itt
okos, ügyes és vendégszeretõ
emberek laknak, községünk

látképe pedig az ország legszebbjei között kell, hogy jegyzõdjön.
Természetesen a 2000. év nemcsak ünnepekbõl állt. Sokat, és
eredményesen tettünk közösen
kicsi falunk szépségéért. Ki úgy,
hogy utcáját, portáját csinosította, ki pedig társadalmi munkában játszóteret és parkot
épített gyermekeinknek, unokáinknak és egy picit magunknak.
Pályázati pénz felhasználásával
és sok társadalmi munkával
létrehoztunk egy 1,5 millió Ft
körüli értéket. Valószínû, hogy
érdemes lesz folytatni.
Komoly és hosszantartó beruházással létrehoztunk egy 14
csatornás Kábel-TV hálózatot,
mely túl a próbaüzemeléseken
és az engedélyezési eljárásokon
2001. január 1-jétõl véglegesen
üzembe lett helyezve. A
beruházás piaci értéke közel 8
millió Ft.
Természetesen sok idõt, pénzt és
energiát fordítottunk a közterületek karbantartására és
tisztítására. A meglévõ temetõ
bõvítésével és kitakarításával,
mely 2001-ben továbbfolytatódik, további színvonalas és
kegyelettisztelõ szolgáltatását
sikerült biztosítanunk.
Eredményes és célszerû munkavégzéssel tovább sikerült növelnünk a kommunális szeméttelep
hatékonyságát és eredményes-

ségét. Ma ez a tevékenység adja
községünk bevételének 35%-át
és három fõnek munkalehetõséget.
Megtartottuk egyéb hagyományos rendezvényeinket, és
újakkal is bõvítettük:
- Nõnap
- Ivónap
- Húsvét Hétfõi Játékok
- Futóverseny
- Szüreti felvonulás
- Márton napi új bor köszöntés
- Helyi borverseny
- Képzõmûvészeti kiállítás
- Falu szépítési verseny
- Mikulás ünnepség a kisgyermekeknek
- Karácsonyi ünnepség a nyugdíjasoknak
Jelentõs a Kultúrházban folyó
foglalkozások száma is, melynek során a fenti rendezvényeken felül heti három alkalommal
a könyvtárba látogatók száma
községünk lélekszámához viszonyítva megfelelõ. Mûködik
télen az asszonytorna, az asztalitenisz csapat pedig a környéket
még mindig megleckézteti.
A képviselõ-testület eredményes munkát végez, az
üléseken a megjelenés és az
aktivitás jó, eredményes csapatmunka fo-lyik. Ezt tudtuk
Önöknek nyújtani a 2000.
évben.
Balatonrendes Önkormányzata
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Tervezet a 2001. évi költségvetéshez
Balatonrendes Önkormányzata
megtárgyalta és elfogadta a 2001.
évi költségvetési koncepciót.
A tervezet szerint az adók és
bérek 12%-kal növekednének. Az
ábrahámhegyi iskola és óvoda
megszüntetésével
lehetõséget
kíván biztosítani egy falugondnoki
mikrobusz pályázati beszerzéséhez, amennyiben a Révfülöpre
járó diákok száma ezt indokolja.
Elkészítteti a csatornázási terv II.
alternatíváját. Elhatárolódott a
kerékpár út jelenlegi terve
kiépítéséhez, és ragaszkodik az
eredeti Csapás úti elképzeléshez.
Megrendelte és sikeres pályázat
esetén kivitelezteti a Kultúrház
teljes rekonstrukcióját, melyben
az orvosi rendelõ tavalyi pályázatának megismétlése is beletartozna. Tovább bõvítenénk a szabadidõparkot, focipályával, padok-

kal, díszcserjés virágkruppokkal.
Népmûvészeti ruhát vásárolnánk
az asszonykórusnak. Millenniumi
hangversenyt rendezünk a templomban. Befejezzük a temetõbõvítést. A Fõ utca arculatának
jobb megjelenése végett három
fából készített virágtartót helyeznénk ki. Pályázatot nyújtunk be a
kõkereszt felújítására is.
A decemberi testületi ülésen
12%-kal lett megemelve 2001.
január 1-jétõl a kommunális
szemétszállítási díj. Az idegenforgalmi adó mértéke 200,- Ft/fõ
vendégéjszakánként és 310,Ft/m2 az üdülõépületeknél. Az
építményadó 210,- Ft/m2-re változott. A telekadó nem lett módosítva. A községben iparûzési adó
továbbra sem lett megállapítva. A
súlyadó a törvényi minimumon
maradt.

 A Kultúrház átépítéséhez
készített
látványterv február
1-15-ig megtekinthetõ az épület folyosóján lévõ hirdetõtáblán. A tervvel kapcsolatos észrevételeket szívesen fogadja,
mind a tervezõ, mind a testület.
 Megalakult a csatornatársulást elõkészítõ bizottság, melyben az eddigi öt fõ mellé az
Önkormányzat Gáspár István
polgármestert delegálta. A
bizottság alakuló ülésén õt
választotta elnökévé. A bizottság valamennyi tagja tevékenységét társadalmi munkában végzi. A bizottság sajnálattal vette tudomásul az OVIBER
közlését, miszerint 2001-2002ben a fõmû gerincvezeték építésére Badacsonyörs és Balatonrendes között nincs az állami költségvetésben tervezet,
ennek ellenére úgy döntött,
hogy tevékenységét tovább
folytatja. Felkérte a képviselõ-

testületet, hogy a
pályázathoz szükséges II. tervdokumentációt készíttesse el, mert
ha a koncepció pozitív irányba
változik, azonnal tudja a
pályázatot benyújtani.
 Balatonrendes Képviselõtes-tülete 112/2000.(XII.14.)
számú határozatával megszüntette társult tagságát az
ábrahámhegyi iskolával, óvodával. Döntését a másik két
testület hasonló döntése is
indokolttá tette.
 Nem került be a "Balatoni
törvénybe" a II. komp Ordacsehi-Balatonrendes közötti
tervezete, ezért a múlt év 3.
számunkban lejegyzett tárgyalásokat eredménytelennek tekinthetjük.
 A 2000. június 17-i közmeghallgatáson elhangzott Nokia
adótorony Ábrahámhegyen a
Bökkhegyi kilátóval közösen
épül fel.

Hírek

Önkormányzatunk
döntéseibõl
A képviselõ-testület ez évben már két
alkalommal ülésezett és mindkétszer teljes létszámban képviselték magukat a
testület tagjai. E két ülésen a polgármester jogállásának megváltoztatásával és annak szabályozását hivatott
SZMSZ módosítását vitatta meg, és
fogadta el.
Községünk polgármesterét, Gáspár
Istvánt a képviselõ-testület egyhangú
szavazással 2001. január 1-jétõl fõállású
polgármesterként fogadta el.
A polgármester feladatainak elvégzése
során ellátja a már több, mint két éve
megüresedett falugazdai teendõket is. A
polgármester fogadónapot a havi egyszeri két órás fogadóórák helyett heti kétszer
két órára változtatta, és igyekszik minden
nap több órát a községházban tölteni,
hogy bárki számára minél többször
elérhetõ legyen.
Soltész Attila
körjegyzõ

Márton
nap
November 16-án a már hagyománynak számító Márton napi
libavacsorára és új bor köszöntõre
gyûltek össze a vendégek a balatonrendesi Kultúrházban. A megjelenteket Gáspár István polgármester
köszöntötte, utána az ünnepséget
Sipos Tihamér a Badacsonyi
Borvidék Borlovagrendi tagja nyitotta
meg. A bor a barátság, az ünnepek
kísérõje, a természet kincse, az
örömök forrása, a társasági együttlétek itala. Beszédében megemlékezett Márton püspökrõl is, aki jó
szívérõl és szerénységérõl volt híres.
Télen egy didergõ koldusnak adta
palástja felét. Amikor pedig Szent
Mártont püspök-ké választották,
szerénységbõl a ludak óljába bújt, de
azok gágogásukkal elárulták.
Az ünnepélyes Márton napi megnyitó
után került sor az önköltséges vacsora feltálalására, ami a hagyományokhoz híven párolt libacomb volt
ludaskásával, libamájjal, párolt almával és borban áztatott szilvával.
A kitûnõ vacsora után a helyi és
környékbeli boros gazdák új borai
gondoskodtak a megfelelõ hangulatról.
Radics Józsefné

Rendesi Lapok

A minõségi turizmuson belül
Magyarországon az elmúlt években a
konferencia-, gyógy-, lovas-, és
kerékpárturizmus mellett hangsúlyozott
szerep jutott a borturizmusnak. A borturizmus speciális figyelmet érdemel,
hiszen egyrészt önálló attrakcióként is
jelentkezhet, másrészt a borkultúra a
vendéglátáson keresztül a kínálat egyik
közvetlen tényezõjeként szerepel, a
közlekedés, a szálláshely és a többi
kínálati tényezõ mellett. Az utóbbi években elindult egy folyamat, amely a
borok méltán kiérdemelt világhírét
hivatott visszaállítani. A média napnap után számol be borfesztiválokról,
új borrendek, borházak alakulásáról,
borkóstolók, borkirálynõk, az év
borászai tarkítják a napi sajtó sorait.
Sikertörténetek tucatjai szólnak a villányi, siklósi, dél-balatoni borutak
mûködésérõl. Azonban a Balaton talán
leghíresebb történelmi múltú borvidékén még mindig visszhangozzák a

Megint sikerült megtalálnunk egy
régi szép hagyományt. Községünkben újra, vagy talán újólag nagysikerû szüreti felvonulást szerveztünk.
Csodálatos, szép õszi idõben a vártnál
többen érezték meg a szüreti
felvonulásban rejlõ romantikát, a
nehéz és fárasztó paraszti munka
csodálatos ünnepének varázsát, a bor
és a szõlõ felé tanúsított kellõ alázatot és tiszteletet. Amikor a ren-

Hosszú évek óta kis falunkban minden
decemberben köszöntik a nyugdíjasokat.
Így történt ez most is december 14-én,
mikor egy nagyon kedves és szívélyes
fogadtatásban volt részünk. Kellemesen
gondolok vissza a kis ünnepségre, a csillogó szemû gyermekekre, akik gyermeki
bájukkal bearanyozták az estét. A szeretet
ünnepének hangulatát sugározta a
"Kornyika" Együttes hallgatóságot is éneklésre késztetõ nagyon szép mûsora.
Köszönjük. Ahogyan néztem az éneklõ,
ünneplõ társaságot, úgy éreztem, hogy a
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Hogyan tovább Badacsony?
hegyoldalak: Hogyan tovább Badacsony?
Hiszen a közel 2 éve életre keltett
Badacsonyi Borút Egyesületnél még
csak most készült el a minõsítési rendszer, de még a pincék minõsítése nem
történt meg. Ugyancsak jó néhány
kérdést vet fel a bortörvény 2000. július
31-tõl életbe lépett módosítása, amely
jelentõs adminisztrációs költségterheket ró a boros gazdákra, valamint
számottevõ változásokat hozott a
borértékesítés területén is.
Arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy
mekkora lehetõséget jelent a térség
számára a borturizmus megfelelõ fellendítésére és kiépítésére. Hiszen a
Balaton-part e szakaszán is megfigyelhetõ a tömegturisták számának
csökkenése, a borturizmusról pedig
köztudott, hogy független az idegenforgalmi szezontól, minden évszakban
vonzza a turistákat. Ezen a vidéken a
lakosság fõ megélhetési forrása az ide-

genforgalomból és a borászatból származik. Meggyõzõdésem, hogy a két
terület összekapcsolásával van mód a
borturizmus felvirágoztatására, a turizmusból származó pozitív gazdasági,
társadalmi hatások életre keltésére.
Ehhez azonban kitartó, tudatos
munkára, megfelelõ infrastruktúrára,
prosperáló támogatási és fejlesztési
rendszerre és nem utolsó sorban pedig
összefogásra van szükség. A fenti gondolatokat azonban sajnos nem minden
polgármesteri hivatal és hegyközség
támogatja. Pedig a Balaton-parti
községek közös jellemzõje a lakosság
elöregedése és a fiatalok elvándorlása.
Ezt a folyamatot a jól mûködõ borturizmus esetleg mérsékelhetné új munkahelyek terem-tése által. Fontos, hogy bízzunk a 2001-es támogatási rendszerben, amely pályázatok útján biztosítja a
borturizmusba való bekapcsolódás
financiális hátterét.
Kuti István
a Hegyközség elnöke

Szüret 2000
dezvényt szerveztük és meghirdettük,
közel 100 fõre terveztünk. Ez a szám
közel háromszorosára sikeredett, de
ennek csak mindenki örülhetett. Jól
érezte itt magát a lovas és kapcás
betyár, a hintókon helyet foglaló
elõkelõségek, a kovácsok és az
énekesek, gyerekek és felnõttek. A
jókedv és vidámság lengte körül a
felvonulást. Külön meg kell említeni
azt a kedvességet, amit a felvonulók
vendéglátásként kaptak az érintett
portáknál. Csodálatos élmény volt
látni azt az önzetlen örömöt és
megtisztelõ érzést, ami vendéglátóinkról szinte sugárzott, megérdemelték a kovácsok megtisztelõ pat-

A nyugdíjasokat köszöntötték
(Gondolatok)
karácsony szelleme költözött közénk, a
békesség, a szeretet és az egymás iránti
tisztelet. Milyen jó is lenne, ha ez a hangulat örökké tartana. Vajon kin múlik? Csak
rajtunk. Falunk lakóinak nagy része sajnos
már nyugdíjas korú ember. Az "élet szigorú, sokszor kegyetlen iskolamestere" sok
mindenre megtanított minket, néha mégis
úgy tûnik, mintha elfelejtettünk volna
egyet-mást. Mindnyájan éhezzük a baráti

kolását, a kisbíró jókedvû köszöntését
és dicséretét. A felvonuló népeket
községünk országos hírû pincepörköltje várta, a nem kevésbé
híres fõszakácstól, és akinek még ez
is kevés volt, azt hintóval, lóháton
vagy traktorral megjáratták az arra
hivatottak. Jó mulatság volt, az idén
is megszervezzük.
Gáspár István
szót "a jó szót", ami talán a legolcsóbb és
leghatékonyabb gyógyszer, ne sajnáljuk
egymástól. A karácsony hangulatát, a
békét, az egymás iránti szeretetet, tiszteletét
õrizzük magunkban egymás javára a
hétköznapokra is, mert mindnyájunknak jól
esik egy figyelmes baráti érdeklõdés, nagyon sokszor segítség is. Egymásra vagyunk
utalva, egymás segítése nélkül nehezen
viselhetõ el az élet. Ezek jutottak eszembe
akkor, és ott az ünnepségen. Adjon Isten
Mindenkinek Boldog Új Esztendõt,
Egészséget.
Gyula bácsi
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KÁBEL-TV hírek

2001. január 1-jétõl mûsorelosztási joggal rendelkezve megkezdte üzemszerû
mûködését a helyi Kábel-TV. A VIVA
program sávjában 2001. január 27-én
17 órai kezdettel megkezdi a "Rendesi
Hírek" sorozatunk sugárzását. A
képújság beindulásáig régi felvételeket
sugárzunk korábbi rendezvényeinkrõl.
Az elsõ adásnapon a Rendesi Életképek
címû összeállításunkat sugározzuk. Az

adásnapok február 24-én, március 31én, április 28-án a fentivel azonos
idõpontban lesznek.
A VIVA csatornán a Veszprémi SédTV összefoglaló hírmûsorát lehet látni
2001.
február
1-jétõl
minden
csütörtökön 16 órától.
Kábel-TV hibákat Vella Zsoltnak kell
bejelenteni a 06-60/468-614-es telefonszámon.

Temetõi hírek

Balatonrendes Önkormányzata
111/2000.(XII.14.) számú határozatával temetõgondnok feladatkört hozott létre. Temetõgondnoknak Miklós Gyulát 2001.
január 1. napjával nevezte ki.
Elkészült a temetõi kataszter,
mely a kultúrházban lesz megtekinthetõ január hónapban.
A temetõi rendtartás értelmében 3
egyes és 3 kettes sírhely közül
lehet választani a régi temetõbõl a
hozzátartozóknak, valamint az új
temetõi rész üresen maradt helyei

közül. Kérjük, hogy aki az új
temetõi részbe valamikor olyan
célzattal hagyatott ki sírhelyet
hozzátartozói mellett, hogy arra
érzelmi alapon igényt formál, a
megváltásáról igyekezzen intézkedni, mert a hely évekig való
szabad fenntartását nem lehet
másképpen
szavatolni.
A
temetéssel kapcsolatos valamennyi ön-kormányzati feladatot a
temetõgondnok látja el.
Kérjük, hogy ez ügyben õt keresse fel.

Borverseny

Kommunális tevékenységekrõl

A helyi hegyközség és az önkormányzat közös szervezésében
2001. február 23-án 16 órai
kezdettel Borversenyt tart. Nevezni lehet maximum három
2000. évi és kettõ korábbi
évjáratú borral. A versenybe csak
a balatonrendesi határban, valamint helyi lakos Badacsonyi Borvidéken termett borával lehet
részt venni. Nevezési díj 300,Ft/fajta. Nevezni 3 db 0,75 l-es
palackkal kell fajtánként. A mintákat február 19-23-ig délelõtt,
valamint egy órával a verseny
elõtt lehet leadni.
Várnai Péter
Hegybíró
A polgármester fogadónapja minden hétfõn 9-11 óráig és minden
pénteken 16-18 óráig van. Kérem
gondjaikkal forduljanak hozzám
bizalommal, és ha a fenti két
idõpont nem felelne meg, úgy
kérem telefonon kérjenek ettõl
eltérõ fogadási idõt.

Január 1-tõl az állandó lakói szerzõdéssel rendelkezõknek fél évre kiosztottuk
a szemeteszsákot, az üdülõi szerzõdéssel rendelkezõk a szeméttelepen vehetik át az egész szezonra járó mennyiséget, helyszíni kiosztásra április elsõ
hétfõjén, április 2-án kerül sor. Kérjük,
az átvételrõl szíveskedjenek gondoskodni. Ez évtõl a cserezsák megszûnt.

Téli esték, továbbképzések

2001. január 31-én 17 órakor
Szõlészet helyzete és fejlesztési lehetõségei a Badacsonyi Borvidéken
2001. február 7-én 17 órakor
1-5 hektáros szõlészetek lehetõségei
az UNIOS csatlakozás után
2001. február 14-én 17 órakor
Borkezelési technológiák a családi
pincészetekben

Egyházi hírek:
A balatonrendesi templomban az
istentiszteletek az alábbi idõpontokban lesznek megtartva:
Január 27-én
16.30
Február 10-én
16.30
Február 24-én
16.30
Március 10-én
16.30
Március 24-én
16.30
Április 7-én
16.30
2001. évi
rendezvényprogramunk
Január 31. - Február 14.
Téli esték ismeretterjesztõ elõadások
Február 23. 16 óra - Borverseny
Március 8. 14 óra
Március 15-e - Nemzeti ünnep
Március 8. 15 óra - Nõnap
Április 16. 15 óra
Húsvét Hétfõi Játékok
Május 19. 15 óra - Ivónap férfiaknak
Június 29-30 - július 1.
Falunap és Borfesztivál
Augusztus 18.
Millenniumi kórushangverseny
Október 21. 14 óra
Szüretbúcsúztató, felvonulás
November 9. 17 óra
Márton napi újbor köszöntése
December 5. 17 óra - Mikulás nap
December 22. 14 óra
Nyugdíjasok karácsonya

Mikulás nap

A Mikulás bácsi tavalyi ígéretéhez híven idén
is útba ejtette a balatonrendesi kultúrházat. Az
ott összegyûlt gyerekeket megajándékozta a
messzirõl hozott csomagokkal. Elkísérte
hosszú, nehéz útjára az Ördög is. A falu apró
népe dallal, verssel köszöntötte a vendégeket.
Ezután a Balatonrendes Község Kultúrájáért
Alapítvány tagjai süteménnyel, üdítõvel
kínálták a gyerekeket, a Mikulás bácsit és az
Ördögöt. Ígéretet kaptunk, hogy ha a gyerekek
jövõre is ilyen szeretettel várják a Mikulást,
ismét ellátogat hozzánk.
Radics Józsefné

Fogadóórák
Várnai Péter hegybíró:
Január 23., Február 6., 20., Március
13., 27., Április 10., 24. 15 - 17 óráig
Pekli Tamás gazdajegyzõ minden
kedden 14 - 16 óráig.

2000. augusztus 26-án Perger Alexandra
és Jánosa Tibor házasságot kötött a helyi
kultúrházban. Az egész falu nevében sok
boldogságot és tartós szeretetet kívánunk.

