2001. május

6. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Község Kultúrájáért
Közalapítvány,
Balatonrendes Önkormányzata és Hegyközsége Tisztelettel meghív
minden kedves érdeklõdõt a

2001. évi
Népmûvészeti, Mûvészeti és Borfesztivál
rendezvénysorozatunkra.

Helye: a Kultúrház, és a mellette felállított fesztiválsátor.
Idõpontja: 2001. június 29-30. és július 1.

Programjai:
Makainé Andrássy Ágnes kiállításának megnyitása a kultúrteremben. A megnyitót Dévai Nagy
Kamilla tartja. (A kiállítás július 6ig lesz nyitva.)

Június 29. (péntek)
19.00 óra

Ünnepélyes megnyitó

19.15 óra

Néptánc és népi szokások a
Balaton-felvidéken
Elõadja: Badacsony Néptánc
Együttes

20.45 óra

Balatoni Népdalcsokor
Elõadja: "Kornyika" Népdalkör
Balatonrendes

Június 30. (szombat)
14.00 óra

17.00 óra

19.00 óra

Búcsúi bál, játék, tombola
PARTY Együttes mûsora

20.00 óra

Ez évi rendezvényeinek eredmény hirdetése

Július 1. (vasárnap)
20.00 óra

"István a Király" rockopera a
Tapolcai Batsányi János Musical
Stúdió elõadásában

Diák futóverseny, általános iskolások vetélkedése (Táv: 970 méter)
Rajt: Játszótér
Július 9. (hétfõ)
Útvonal: Csapás utca - Templom
utca - Fõ utca
"Balaton-parti élményeim"
Képkiállítás a Kultúrházban Szabó Károly
Cél: Kultúrház
festményeibõl. (A kiállítás július 15-ig tekinthetõ
"Európai élményeim"
meg.)
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Balatonrendes Önkormányzat
2001. évi költségvetése
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszközátadás, támogatás
Felhalmozási kiadások
Céltartalékba helyezett összeg

Ezer forintban

6116
2481
9382
5540
9350
9001

Kiadási fõösszeg

41870

Bevételek
Állami támogatások
Helyi adók
Intézményi mûködési bevételek
Átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek
Pénzmaradvány

5598
2860
9650
11200
70
12492

Bevételi fõösszeg

41870

Figyelmeztetés tûzesetek megelõzésére!
Évrõl évre egyre gyakoribbá válnak
az erdõ és avartüzek, melyek nemegyszer átterjednek lakóházakra,
hétvégi házakra, illetve egyéb épített,
vagy építetlen ingatlanra.
A száraz avar, aljnövényzet az égõ
cigarettavégtõl, gyufától, könnyen
meggyulladhat, hulladék égetésekor a
tûz könnyen átterjedhet a száraz
környezetre és megfelelõ felszerelés
nélkül a tovaterjedést nem lehet
megakadályozni.
A fentiekre való tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket:
- Szabadban való tüzelés esetén minden esetben tartsák be a vonatkozó
tûzvédelmi szabályokat. Csak abban
az esetben végezzenek tüzelést,
égetést, ha megbizonyosodtak arról,
hogy az tûzveszélyt a környezetére
nem jelent. Minden esetben tartsanak
készenlétben olyan eszközöket, melyekkel a tûz szükség esetén, pl.:
feltámadó erõs szél - rövid idõn belül
eloltható (lapát, tûzoltókészülék stb.).

A tüzet felügyelet nélkül hagyni nem
szabad és csak akkora tüzet szabad
rakni, melynek biztonságos felügyeletét a helyszínen el tudják látni.
- A növényi hulladék égetéséhez a
jegyzõ engedélyével kell rendelkezni,
amennyiben az égetést nemzeti park,
tájvédelmi körzet területén kívánják
végezni, úgy az engedélyt a környezetvédelmi felügyelõség adja ki.
- Égõ dohánynemût semmiképpen se
dobjanak el, fokozott figyelemmel a
száraz, füves, elhanyagolt, nádas
területeken, az erdõkben. A gépkocsik ablakán kidobott égõ dohánynemû szintén tûzveszélyt jelent környezetére.
A tûzvédelmi elõírások be nem
tartása szabálysértési, büntetõjogi
eljárást vonhat maga után.
Kérjük mindannyiunk közös érdekében fokozott figyelmüket.
Soltész Attila
körjegyzõ

Önkormányzatunk értékesíteni
kívánja az 1312 hrsz-ú ingatlanát - csemetekertet.
Az ingatlannal kapcsolatosan a
polgármester ad tájékoztatást.

Március 8. Nõnap
A Balatonrendesi férfiak ismét
megrendezték a hagyományos Nõnapi köszöntõt a Balatonrendes
Község Kultúrájáért Közalapítványnyal karöltve. Makai Gyula a Kuratórium Elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Szabó Károly ünnepi
beszéde következett.
Tartalmas, színvonalas köszöntõjében megemlékezett a hölgyekrõl.
Ifj. Ruzsa Imre szavalattal kedveskedett a megjelenteknek. Ezután a
férfiak az általuk szedett ibolyacsokrot adták át a szép számmal megjelent lányoknak, asszonyoknak.
A koronát a rendezvényre a saját
kezükkel elkészített finom, ízletes
vacsorával tették fel a férfiak. A
menü sertéspörkölt burgonyával,
savanyúsággal volt. A felszolgált étel
után a kellõ hangulatot a helybéli
boros gazdák ízletes, zamatos borai
biztosították. Köszönjük a rendesi
férfiaknak a szívélyes megemlékezést.
Radics Józsefné

Közmeghallgatás
Balatonrendes Önkormányzata
az Önkormányzati törvényben
elõírt közmeghallgatását 2001.
június 1-én 18 órakor tartja a
Kultúrházban. Minden érdeklõdõt szívesen látunk.
Napirend:
1. A 2000. évi költségvetés teljesítésérõl beszámoló
2. 2001. évi terveink
3. Csatornázási program alakulása
4. Vegyes ügyek

Rendesi Lapok

3.

Húsvét Hétfõi Játékok
Hagyományainkhoz híven az idei
esztendõben is megrendezésre került a Húsvét Hétfõi Játékok rendezvényünk. A versenyre 20 fõ
nevezett és közel azonos létszámú
nézõsereg biztatása közepette
élvezetes összecsapásokat láttunk. A számonkénti helyezések:
Kosárra dobás:
1. Csaba Kálmán
2. Radics József
3. Gelencsér Lászlóné
Strandlabda "dekázás":
1. Péter Sándor
2. Lezsák Mátyás
3. Lezsák Mihály
Célbadobás:
1. Gyöngyösi Lídia
2. Horváth Zsombor
3. Szántai Ferenc

Tojásba dobálás:
1. Gáspár István
2. Horváth Kolos
3. Szántai Ferenc
Összesítésben:
1. Horváth Zsombor
2. Kerepecki László
3. Szántai Ferenc
4. Radics József
5. Lezsák Mátyás
6. Burbács Balázs

23 hibap.
25 hibap.
26,5 hibap.
30,5 hibap.
31 hibap.
31,5 hibap.

A legjobb helyezést elérõ rendesi
versenyzõ, Burbács Balázs egy
évig õrizheti a vándorserleget. Az
okleveleket és a serleget a falunapi díjkiosztó gálán adjuk át.
Balatonrendes Kultúrájáért
Közalapítvány

Faluszépítészeti verseny 2001.
A képviselõ-testület döntése
értelmében kiírásra kerül a 2001.
évi szép udvarok és kertek
versenye. A versenyre nevezni
kell. A nevezéseket telefonon,
vagy személyesen a polgármesteri
fogadóórákon legkésõbb május
28-ig kell megtenni. A részvétel
ingyenes.

A versenyben eredményes szereplõket oklevéllel és tárgyjutalommal díjazzuk. Nevezni lehet
dísz- és elõkert, valamint konyhakert kategóriákban.
Szemle idõpontok: május 29. és
június 25. Eredményhirdetés:
június 30-án 20 órakor a Falunapon.

Községünk Csizmadia Krisztián fiatalkorúval 143 fõre
gyarapodott. Krisztián 2001.
február 28-án született, 3,60 kg
súllyal. Neki és szüleinek sok
boldogságot és jó egészséget
kívánunk!

Március 15.
II. alkalommal tartottunk megemlékezést március 15-én, sokunk szerint ez a legszebb
Nemzeti Ünnepünk. A rendezvényen rendesi, révfülöpi
diákok szavalatai után Gelencsér
Lászlóné kedves és szívhez szóló
szavalata sze-repelt.
Ünnepi beszédet Szabó Károly
mondott, aki történeti és történelmi áttekintést adott mindanynyiunknak 1848. március szellemérõl és eredményeirõl.
Befejezésként a szép számú
közönség elénekelte a Kossuth
nótát. A rendvényt teljes terjedelmében a helyi Kábel-TV
április 28-án sugározta.

Farsang

Balatonrendes község 50.000
Ft-tal támogatja a Tapolcai
Városi Kórházat.

Február 24-én Farsangi bál
volt Balatonrendes Község
Kultúrájáért Közalapítvány
rendezésében. A hagyományosan batyus jellegû bál ismét
sikeres volt. A zenérõl a fiatalok gondoskodtak, a tombola
színesítette a bál hangulatát. A
jelenlévõk vidáman, jókedvûen szórakoztak a falu kultúrtermében.
Radics Józsefné

A játszótéren kialakításra
került két sziklakert.
Létesítésében Holchauzer
János, Frendl Róber és
Fóli Péter vállalkozók társadalmi munkában tevékenykedtek. A falu ifjúsága nevében köszönet illeti
õket.
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EGYÉB HÍREK
Lomtalanítás
A tavaszi lomtalanítást 2001. május 25-26-27-én
tartjuk.
Konténereket:
- az élelmiszerboltnál,
- Ibolya utcában,
- Fõ utca - Templom utca keresztezõdésében
- Fõ utca - Csapás utca keresztezõdésében
helyezünk el.
A lomtalanítás idején utánfutóval térítésmentesen
be lehet szállítani a szeméttelepre
is a hulladékot.

Borverseny

A 2001.évi helyi borverseny az alábbi eredményekkel
zárult: (nevezett borok száma: 32)
1. Kál-Vin KFT
2. Berger Boné
3. Kál-Vin KFT
4. Gáspár Pincészet
5. Kál-VIN KFT
6. Süle Katalin

1999.
1999.
1997.
1998.
1999.
2000.

Olaszrizling
Olaszrizling
Tramini
Tramini
Tramini
Olaszrizling.

Közönségdíjban részesült: Gáspár Pincészet 1998.
Tramini.
A versenyen 6 arany, 14 ezüst, 7 bronz és 5 oklevél
minõsítést adott a zsûri.
A díjak és az oklevelek 2001. június 30-án 20 órakor
a Falunapon kerülnek átadásra.

A Falunapi "rendezõ gárdába" jelentkezni
Makai Gyula alpolgármester úrnál lehet 2001.
június 15-ig.
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

KÁBEL-TV hírek
Balatonrendes Önkormányzata 2001. március 1. napjával felvételt nyert a Magyar
Kábeltelevíziós Szövetségbe. Ennek eredményeként sikerült beszereznünk a magyar
hangot kódoló kártyát az Eurosport-hoz. A
kártya május hónapban kerül kiépítésre. A
magyar hangot automatikusan választja ki.
Május 1-tõl a SÉD TV mûsorszolgáltatási
jogát felfüggesztették a megyeszékhelyen
kívül. A csütörtöki négy órás adások így
bizonytalan ideig szünetelnek. Várható a
nyár folyamán további 1-2 új magyar adás
közvetítési jogának megszerzése.

A 2000. évben létesített játszótér
és szabadidõpark

