2002. január

7. évfolyam, 1. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

Nyugdíjasok köszöntése

A karácsonyi ünnepeket
megelõzõ héten nagy volt a
munkatempó a megújuló kultúrházban. Az építõk egymás
nyomában, egymást sürgetve
törekedtek arra, hogy az Önkormányzat által kért határidõre
készen legyenek. Az Önkormányzat ugyanis úgy döntött,
hogy a nyugdíjasok köszöntésével együtt történjen meg az
épület birtokba vétele is. Tette
ezt azért is, mert az épület nagyon sokakat a volt iskolára is
emlékeztet. Az ünnepséget
megelõzõen megtekintették az
elkészült földszinti könyvtárat,
polgármesteri irodát és a sokféle igényt kielégítõ kultúrtermet. A látottak nagy elismerést
váltottak ki, például
- "jó akusztikájú, szép ízléssel
megtervezett épület,"
- "nemcsak a helyiek, hanem a

nyaralók és a mikrorégió kulturális igényeit is kielégíti."
Nekem talán az volt az egyik
legmeghatóbb, amikor egyes
nyugdíjas társaim az iskolájukat
látták ebben az új épületben.
Polgármester Úr az ünnepi
beszédében köszöntötte Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ urat, aki megtisztelte
rendezvényünket. Röviden beszámolt az építkezés menetérõl,
gondokról és azok megoldásáról. Kiemelte azt a nagy
támogatást és segítséget, ami a
falu határait is túllépõ több esetben országos szintû összefogást
jelentett. A falu közössége
nevében mindenkinek megköszönte a segítséget. Kérte a
jelenlévõket, hogy vegyék birtokba a létesítményt és töltsék
meg tartatommal.
Majd felkérte Lasztovicza

Jenõ képviselõ urat, hogy a falu
színeit viselõ szalag elvágásával jelképesen adja át az
épületet. Majd az Önkormányzat által létrehozott Balatonrendesért Emlékplakettet
nyújtotta át a Képviselõ Úrnak
megköszönve a faluért és
környezetért
tett
odaadó
tevékenységét.
Lasztovicza Jenõ köszöntötte
a nyugdíjasokat, kiemelve,
hogy az öregek tisztelete a jövõ
tisztelete is. Minden társadalomnak szüksége van több
évtizedes tapasztalatukra, bölcsességükre.
A csillogó karácsonyfa elõtt
az Asszonykórus nagyon színvonalas mûsora, majd Radicsné
Erika ünnepet köszöntõ verse
fokozta a karácsony várás hangulatát.
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1927 - 2001 emlékére

2001. december 21-én
ünnepélyes keretek között birtokba vettük a Közösségi és
Egészségházunkat.
Mint arról a legutóbbi számunkban már részletesen
beszámoltunk, szeptember 3.
napjával megkezdõdtek az
1927-ben
épített
iskola,
kultúrház
épület
bontási
munkái. Az átépítés ezen szakaszában bizony meglepõ dolgokat fedeztünk fel. Az épület
szerkezetileg és statikailag
rosszabb állapotban volt, mint
azt külsõleg mutatta. A tetõszerkezetnek és a héjazatnak
szinte semmilyen tartása nem
volt, némely betonkoszorúból
hiányzott a megfelelõ átmérõjû
vasalás. A vizesblokkokban
leírhatatlan káoszban voltak a
rendszerek szerelve és még
sok-sok apró-cseprõ, de komoly anyagiakat igénylõ pótlólagos
munkát
kellett
elvégezni. Sajnos az idõjárás
sem mindig kedvezett számunkra, volt amikor 10 napig
folyamatosan esett az esõ,
korán és komoly hidegekkel
köszöntött be a tél. Mindezek
ellenére a kivitelezõ Construct
KFT betartotta vállalt ígéretét
és december 20-án az épület
belsõ építésének elsõ ütemét
készre tudta jelenteni. A
mûszaki átadás (12. 28-án)
megállapította, hogy a vállalás
és a teljesítés megfelelõ, a
kivitelezõ a hiányjegyzékben
szereplõ néhány kifogásra 20
nap kijavítási határidõt kapott.
A második számla benyújtása
csak az összes hiba kijavítását
követõen válik lehetségessé.
A
befejezõ
szakiparos
munkák jelentõs részét az
Önkormányzat, részint saját

létszámmal, részint alvállalkozókkal saját hatáskörében
végeztette. Az utolsó hetekben
volt olyan nap, hogy nyolc
munkabrigád huszonkilenc embere dolgozott egyazon idõpontban az épületben. Elõfordult, hogy éjfélkor még dolgoztak az asztalosok és novemberben, decemberben nem volt
senkinek szabadnapja az átadásig. Ezért ezúton is köszönetemet fejezem ki valamennyi
munkásnak, mûvezetõnek, aki
ebben a gigászi munkában a
segítségünkre volt. Örülök,
hogy ilyen lelkiismeretes, szakmájukat szeretõ iparosokkal
sikerült dolgoznunk.
Az
épületen
most
a
hiánypótlásokat követõen társadalmi munkák végzésére is
lehetõség nyílott. Megkezdõdött és további önkéntesek
jelentkezésével folytatódhat a
külsõ vakolat leverése és szállító edénybe hordása.
A fagyok elmúltával társadalmi munkában kívánjuk
elvégezni
- a garázs belsõ vakolását,
- a második ütemben történõ
padlástéri vakolásokat,
- az épület színezése után a
járdák pótlását,
- március végén a parkosítást.
Kérjük, hogy aki ezekben a
munkákban részt
kíván venni, jelentkezzen
a
Polgármesternél, vagy
az
Alpolgármesternél, hogy az idõpontokról
tájékozódjon. Az egy adott
napra tõrtenõ társadalmi
munka
meghirdetését ki is
függesszük.

Az elõzõ számunkban szerepeltetett sikeres pályázatokon kívül támogatott bennünket:
- a Kvarc-Minerál Ásványbánya
KFT Ábrahámhegy, 450 e Ftnak megfelelõ anyaggal (homok, sóder, csemperagasztó),
- a Középkõ Kõbánya KFT
Uzsa, 100 e Ft készpénzzel,
melybõl meg tudtuk vásárolni
az épület teljes villamos
vezeték anyagát,
- Balatonrendes lakói, üdülõi és
az itt született "volt iskolás
gyerekek", akik már eddig több
mint 500 e Ft-ot fizettek be a
számlára,
- Széchenyi Terv pályázatunk,
mellyel 4.800 e Ft-ot sikerült
nyernünk,
- Vidékfejlesztési Célelõirányzat pályázatunk, mellyel 4.800
e Ft-ot sikerült nyernünk.
Mindezek ismeretében bizton állíthatjuk, hogy amennyiben a téli idõjárás megszûnik
és március hónapban a külsõ
vakolási és színezési munkákat el lehet végezni 2002.
április 1. napjára az épület a
maga szépségében állni fog,
minden balatonrendesi ember
büszke lehet rá és reméljük,
hogy sok-sok évig méltó fellegvára lesz községünk kulturális és közösségi életének.
Gáspár István polgármester

Az építkezés kezdetén
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KÖRJEGYZÕSÉGI HÍREK
Figyelemfelhívás "a levegõ
védelmében" jogszabályváltozásról.
A levegõ védelmében hozott 21/2001.(II.14.)
sz. Korm. rendelet, amely 2001. június 1-jén
lépett hatályba, az alábbi fõbb rendelkezéseket
tartalmazza:

Balatonrendes Önkormányzata a Tisztelt Lakosság-tól
és Üdülõtulajdonosoktól továbbra is vár adomá-nyokat,
befizetéseket a Balatonrendes Közösségi és
Egészségházért létrehozott alszámlára. (OTP Tapolca
11748052-15567844-02130000)

Értesítjük a Tisztelt beszállítókat, hogy 2002.
január 1-jétõl a kommunális szeméttelepen 1 m3
11. §. /1/ bekezdés: Hulladék nyílt téri, illetõ- hulladék elhelyezésének díja: 2.900 Ft. A kisebb
3
leg háztartási tüzelõberendezésben történõ beszállítható mennyiség: 0,1 m , melynek
összege: 290 Ft.
égetése tilos!

Újra üzemel az orvosi
rendelõ

/2/ bekezdés: A háztartásban, kis mennyiségben keletkezõ papírhulladék, veszélyesnek
nem
minõsülõ
fahulladék
háztartási
tüzelõberendezésen történõ égetése külön Közel négy hónapos munka során véglegesen
engedély nélkül végezhetõ.
elkészült Balatonrendes Közösségi és Egészségházának belsõ kivitelezése. Az orvosi rendelõben decem/3/ bekezdés: Vonalas létesítmény (közút, ber 12-tõl megkezdõdhetett a rendelés. Tapolca
vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a Város Tisztiorvosa megte-kintette, és kiváló színvonlétesítmény tengelyétõl számított 100 méteren alúnak minõsítette az elvég-zett átépítési munkát. Az
belül - bármely növényzet égetése t i l o s!
épület végleges átadásáig még egy mûszermosót kell
kialakítani. Sajnálatos, hogy a pályázati rendszerben
/4/ bekezdés: Lábon álló növényzet, tarló, nem támogatják semmilyen pénzeszközökkel az
illetve növénytermesztéssel összefüggésben ilyen típusú beruházásokat, ezért a rendelõ és az
keletkezett hulladék égetése tilos kivéve, ha épület m2 arányos felújítása teljes mértékben a
jogszabály másként nem rendelkezik.
községet terhelte.
/5/ bekezdés: Engedély nélkül nyílt téri
égetésnek minõsül, ha a hulladék - elemi kár
kivételével - bármilyen más okból eredõen A képviselõ-testület 2001. december 19-i ülésén Bakigyullad.
latonrendes községi címerével díszített emlékplakettet adományozott Lasztovicza Jenõ országgyûlési
A fent hivatkozott jogszabály alapján az képviselõnek és Szencz Lajosnénak a Térségségfejégetést végzõ pénzbírsággal sújtható.
lesztési Társulás elnökének Balatonrendes község
érdekében kifejtett kimagasló munkájukért.

Balatonrendesért díj

Erdõtulajdonosok figyelem!
A Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság a különbözõ tûzesetek megelõzése
érdekében tájékoztatást küldött a 12/1997.(II.26.) BM
rendeletrõl, amely részletesen leírja a tûzvédelem
érdekében szükséges intézkedéseket.
A rendelet különösen foglalkozik az erdõk
tûzvédelmérõl, amelyben részletezi az Erdõtulajdonosok védelmi kötelezettségeit.
A vonatkozó rendelet betekintésre a Körjegyzõség
hivatalában (I. em.) rendelkezésre áll.
Várjuk minden Erdõtulajdonos saját érdekében
történõ érdeklõdését.

Mikulás nap
"Hull a pelyhes fehér hó, Jöjj el kedves Télapó."
Énekelték a gyerekek lelkesen a Mikulás napi
ünnepélyen, december 6-án. A szép számban megjelent apróságok verssel, énekkel köszöntötték az
ajándékot osztogató Mikulást és az Ördögöt. Ezután
a jelenlévõ gyerekek vidáman elfogyasztották az
Alapítvány szokásos Mikulás napi süteményét és
üdítõjét. Boldogan vitték haza az ajándékot és kérték
a Mikulást, hogy jövõre is látogassa meg õket.
Radics Józsefné
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KÖZÉRDEKÛ
Háziorvosi ellátás
Rendel: dr. Németh Csaba
Ábrahámhegy
Hétfõ:
13-15 óra
Csütörtök:
10-12 óra
Balatonrendes
Kedd:
13-14 óra
Csütörtök:
8-9 óra
Révfülöp
Hétfõ:
8-12 óra
Kedd:
9-12 óra
Szerda:
9-12 óra
Csütörtök:
16-18 óra
Péntek:
9-12 óra
Munkaidõn kívüli ügyelet:
Munkanapokon 16-7 óra
Péntek 18.00 - Hétfõ 7.00 óra
Tapolca Kórház; Tel.:87/411-655
Fogorvos
Rendel: Dr. Szabó Béla
Badacsonytomaj; Tel.: 87/471-689
Hétfõ:
12-18 óra
Kedd:
7-13 óra
Szerda:
7-13 óra
Csütörtök:
12-18 óra
Péntek:
7-12 óra
Hétvégi ügyelet: szombat-vasárnap
Veszprém SZTK 8-14 óráig.
Gyermekorvos
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc
Badacsonytomaj; Tel.: 87/471-202
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-11 óra
8-11 óra
(11-12 óra Badacsonytördemic)
8-11 óra
8-10 óra; 15-16 óra
8-11 óra

Gyógyszertár Révfülöp
Hétfõ:
7.30-13 óra
Kedd:
9-17 óra
Szerda:
7.30-17 óra
Csütörtök:
7.30-13 óra; 16-18 óra
Péntek:
7.30-13 óra; 16-17 óra
Szombat:
8-12 óra
Gyógyszertár Badacsonytomaj
Hétfõtõl - Péntekig: 7.30-17 óra
Szombat:
8-12 óra

A Kultúrház átadási ünnepségen szeretnénk egy kiállítást rendezni az iskola ereklyéibõl. Bizonyítványok,
tablók, osztálynévsorok, oklevelek és minden olyan tárgyi emlék, amit a balatonrendesi iskolába járó diákok
kaptak vagy használtak.
Kérjük, hogy ezeket a relikviákat 2002. 03. 15-ig
szíveskedjenek leadni a könyvtárba. A kiállítás bezárása
után természetesen mindent visszaadunk a tulajdonosnak.

Önkormányzati hírek
♦ Kultúrház építésébõl visszamaradt bontott ajtók kedvezményes áron megvásárolhatók, jelentkezni lehet a Polgármesternél.
♦ Megvásárolásra került 100 db kék színû szék, melynek felét
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázatán
nyertünk.
♦ A csatorna megvalósulási tanulmány terv készítését az Önkormányzat megrendelte, melynek elkészülési határideje 2002.
február 28. Ennek elkészülte után lehet meghozni az érdemi
döntést arról, hogy az Önkormányzat mely rendszer megvalósulását támogatja, a végsõ döntést szakmai bizottság dönti el a
Székesfehérvári Vízügyi Igazgatóságon.
♦ Jól sikerült a szilveszteri batyus bál. A jelenlévõ mintegy 25
fõ hajnali 3.30-ig ropta a táncot.
♦ 2002. január 3-án a Polgármester Újév köszöntõ állófogadására hívta meg a község érdekében tevékenykedõ társadalmi munkásokat. A meghívást 43 fõ fogadta el.
♦ 2002. február 2. napjára (szombat) farsangi bál szervezése
van folyamatban elektronikus zenével. A rendezõk és a
vendégek közé szívesen látunk bárkit a község lakóiból.
Belépõ: 300 Ft. Büfé, tombola a helyszínen.

Téli esték sorozat
A tavalyi év példájára az idei évben is szervezünk elõadói
esteket.
2002. január 16-án 18 órakor
2002. évi agrártámogatásokról és az új mezõgazdaságot
érintõ jogszabályi változásokról.
Elõadó: Pekli Tamás
2002. február 7-én 18 órakor
Bárdos György többszörös fogathajtó világbajnok tart
élménybeszámolót.

A balatonrendesi önkormányzat 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

