2002. szeptember

7. évfolyam, 3. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

Meghívó

Balatonrendes Önkormányzata utolsó ciklus záró
közmeghallgatása

2002. szeptember 21-én 16 órakor
tartja a Kultúrházban.
Napirendek:
1. Beszámoló a testület négy éves tevékenységérõl
2. Vegyes ügyek, hozzászólások.

2002. szeptember 21-én 17 órától
Vizi Közmû Társulat alapítása, alakuló közgyûlés

Minden érdekelt ingatlan tulajdonost Tisztelettel meghívunk.
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HIRDETMÉNY
A JELÖLT AJÁNLÁSRÓL

Tisztelt Választópolgár!
A Köztársaság Elnöke az önkormányzati
képviselõk és polgármesteri választását 2002.
Október 20. napjára tûzte ki.
A jelöltállítás célja, hogy a választópolgárok
meghatározhassák, hogy a szavazólapra személy
szerint ki kerüljön fel.
A választásra jelöltet ajánlani az "ÉRTESÍTÕ"-vel
együtt megkapott hivatalos ajánlószelvényeken
lehet. Az ajánlás során a választópolgár rávezeti az
ajánlószelvényre saját személyes adatait, valamint a
jelöltnek ajánlott személy családi és utónevét, a
jelölõ szervezet nevét, független jelölt esetén, pedig
azt, hogy "független jelölt". Az ajánlószelvény
érvényességének további feltétele, hogy a
választópolgár az ajánlószelvényt aláírja. Egy
választópolgár csak egy önkormányzati képviselõ
jelölt, egy polgármester jelölt, valamint egy megyei
közgyûlési tag jelöltet ajánlhat.
Helyi önkormányzati képviselõ jelöltet ajánlani

a sárga színû ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történõ átadásával lehet.
Képviselõjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Balatonrendes 2 ajánlószelvény szükséges.
A polgármester jelölt ajánlásához a rózsaszínû
ajánlószelvényt kell kitölteni, s a kitöltött ajánlószelvényt a jelöltnek vagy megbízottjának kell
átadni. Polgármester jelölt az lehet, akit a település
választópolgárainak legalább 3%-a ajánlott.
Balatonrendesen 5 ajánlószelvény szükséges.
Jelöltet legkésõbb 2002. Szeptember 27-én 16
óráig lehet bejelenteni az illetékes Választási
Bizottságnak.
Választási Bizottság címe: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. (Körjegyzõség)
Soltész Attila
Helyi Választási Idoravezetõ

Választási hírek
A Balatonrendesi Választási Bizottság lette az esküt.
Elnök:
Elnök helyettes:
Tagja:
Tagja:
Tagja:
Póttag:

Lakos Lászlóné
Szabó Károly
Burbács Barnabás
Gyöngyösi Lídia
Mészáros Géza
Polánkszky Eduárd

Megbízásuk a következõ önkormányzati választásig szól.

Önkormányzati hírek
♦ Kábel-TV hálózat újabb csatornával bõvítette
♦Balatonrendes község önkormányzata 7.000 Ft
szolgáltatását. Szeptember második felétõl a Nation- tanulmányi segélyben részesítette valamennyi napal Geographic Channel természeti jelenségeket pali tagozatos diákunkat.
bemutató magyar nyelvû csatornával jelentkezünk.
Adókimaradás, adáshiba bejelentést továbbra is a ♦A képviselõ-testület módosította a helyi
képviselõk tiszteletdíjáról szóló önkormányzati ren06-60-468-104 telefonon kell megtenni.
deletét.
♦Véglegessé vált a kerékpárút nyomvonala. Az
Ibolya utcai gázátadónál egy új gyalogos vasúti ♦Bontásból származó ajtók és ajtólapok eladók a
átjárót létesítenek és utána a vasúti töltés lábánál, Kultúrháznál 2.000-5.000 Ft közötti áron.
majd a peron alatt húzódó földúton folytatódik.
Jelenleg a kisajátításokat végzik.

Rendesi Lapok

3

KÖRJEGYZÕSÉGI HÍREK
CSATORNÁZÁS
CSATORNÁZÁS
2002-04
2002-04

Csatornázás
2003.

Sok-sok évi várakozás után teljesen váratlanul és
szokatlan gyorsasággal eredményes pályázatot sikerült
benyújtanunk "CÉL" támogatásra és 104.723 e Ft-ot a teljes bekerülési költség 60 %-át elnyertük.
A közel másfél éve létrehozott Elõkészítõ Bizottság
aktivizálta tevékenységét augusztus 13-án közös nyilvános ülést tartott a képviselõ-testülettel, ahol ismertette
a lakossággal a társulási lehetõségeket. Javaslatot tett a
130 e Ft érdekeltségi hozzájárulás megállapítására, amit
a jelen lévõ szép számú hallgatóság egy fõ kivételével
örömmel fogadott. Az ülésen megjelent ingatlan tulajdonosok részérõl kérdések sokasága fogalmazódott meg,
melyre részben a polgármester, részben a jelenlévõ Gömbös József és Czipri András szakértõk válaszoltak.
Az ülés végeztével a jelenlévõ képviselõk és bizottsági tagok felosztották maguk között a község utcáit és a

P é t e r

-

P á l

Sikeresnek és eredményesnek lehet nevezni
az idei Péter-Pál Mûvészeti, Népmûvészeti és
Borfesztiválunkat. Sikeres volt, mert szép
számú közel 1200 fõ látogatta a három napon át
fesztiválsátrunkat. Eredményes, mert valamennyi rendezvényt sikerült megtartani.
Újdonság volt a kispályás foci bajnokság,
ahol nyolc csapat szállt ringbe a felajánlott serlegért. Nyertes Vella Zsolt által irányított ElektroV csapat, második Lenner István Kiskocsma
Feliratos Baráti Társaság lett.
Több mint harminc gyermek nevezett és teljesítette a 950 méteres távot az utcai futóversenyen.
Fergeteges volt pénteken az Ajka-Padragkút
Néptánc Együttes és a Gyulafirátóti Bakonyerdõ
Népdalkör mûsora.
A Party Együttes, a Tihany Vándorszínpad a
tõlük megszokott remek hangulatot varázsoltak
elõ.
Külön ki kell emelni a Helyi Kornyika Népdalkört, mely
két produkciójával óriási közönség sikert aratott.

következõ hetekben személyes beszélgetéssel gyûjtögették a belépési nyilatkozatokat. A község ingatlan tulajdonosai példátlan aktivitással vettek részt a közös
munkában. A sokak által prognosztizált több hónapos
agitálás helyett két hét alatt összejött a szükséges 66,5 %
jelentkezési arány, és a Bizottságnak lehetõsége nyílt az
alakuló közgyûlést 2002. szeptember 21-én 14 órára
összehívni. Erre a rendezvényre mindenkit nagy Tisztelettel várunk. Az addig hátralévõ napokban elõkészítjük az
alakuló közgyûlés iratanyagit, a szükséges számításokat.
Benyújtjuk a birtokunkban lévõ kellõ számú belépési nyilatkozat birtokában a KAC pályázatot és a napokban kiírt
szeptember 20-ig határidõs BFT csatorna pályázatot. Sikeres pályázatok alapozhatják meg a gond nélküli
közbeszerzési pályázat kiírást és munkakezdést. Természetesen foglalkoznunk kell az 1994-es kivitelezés
hiányosságaival is, ezért tervezzük, hogy a következõ
hónapokban átdolgoztatjuk a meglévõ tervet, új tervezetet
készíttetünk a hiányzó új belterületi szakaszok
kiépítésére, azok új pályázatára és kivitelezésére, hogy
az üzembe helyezés, szolgáltatás lehetõleg azonos
idõben kezdõdhessen el. Ennek érdekében a jelenlegi
szakasz építése során szükséges kiegészítõ elemet az
önkormányzat saját költségén kívánja elvégeztetni.

N a p o k

2 0 0 2 .

Ezúton is köszönet illeti meg azokat a társadalmi munkásokat, szervezõket, rendezõket,
a két kiváló szakácsot és csapatát, akik segítsége nélkül bizony nem jöhetett volna létre ez a
csodálatos ünnep.
Remélem, lesz mindig olyan személy, aki össze
tudja fogni ezeket a csodálatos embereket.
Megérdemlik, hogy legyen alkalmuk bizonyítani
tehetségüket, szorgalmukat, faluszeretetüket.
Minden évben bízunk abban is, hogy számuk
állandóan gyarapodik.
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KÖZÉRDEKÛ
Színházba mentem
az Old Traffordba
Életem egyik legszerencsésebb pillanataként repülõ és belépõjegyet nyerem a
MU-ZTE Bajnokok Ligája mérkõzésre. Már az
elõzmények is kellõen felspannolták az
ország sportszeretõ rétegét, hisz ha szerénynyel is, de még is csak elõnnyel tudtunk kiutazni. Túl a repülõgépes utazás szokásos
várakozásain és szorongásain, mód és
lehetõségünk volt egy négy órás városnézésre. Manchester belvárosában. Nyugodt
szívvel kijelenthetem, hogy a legkisebb magyar város is tisztább kultúráltabb vendégcentrikusabb városközponttal rendelkezik.
Ilyen téren nincs mit behoznunk a sokszor
emlegetett Uniós színvonalon. Legalább
annyival tartunk elõbbre mint õk a futballban,
és annak üzleti szervezésében.
Kellõ felkészítés után érkeztünk meg egy
órával korábban a világ talán legszebb stadionjába. Ez a jelzõ a stadion belsejére még
hatványozottabban helyén való volt. A beharangozott rendõrkordon és várható idegeneket üdvözlõ keménymag helyett szigorú,
de végtelen udvarias rendezõk segítettek mindenben és csak tisztes távolból figyeltck minket a teljes harci díszben pompázó lovas
rendõrök. Amikor barátkozni akartunk velük
nem hasonIítottak magyar kollégáikra. A
hangulat kedvéért még a ZTE sálat is felvették a nyakukba (TV Híradó is mutatta). Az
általunk rettegett angol szurkolók közé magyar zászlóval ZTE sállal a nyakunkba mentünk ki. Ott bennünket társként, talán
barátként fogadtak. Sehol egy irritáló, ingerlõ
gesztus, rigmus, tiszta majális hangulat lett
úrrá mindenkin. A stadionba bejutva csak egy
dologban voltak igen következetesek nem
vihettünk be semmit ami a pályára bedobható
lehetne. Szigorúan elvették még a félliteres
üdítõs palackot is.
A pálya és annak hangulata csodálatos.
Szinte nem lehet szavakba foglalni azt az
érzést amit egy igazi szurkolóba ez a szen-

tély látványa gerjeszt. A 2500 magyar
szurkoló bíztatása betöltötte a katlant és közel
három órán keresztül zúgott a "ZEG-ZEGZEG-Zalaegerszeg" rigmusai. A lelátón: MI
gyõztünk, amit a korrekt közönség nagy
tapssal jutalmazott a játékosok távozása után.
Megfigyelhetõ volt, hogy õk a sportrendezvényt egy társadalmi eseményként élték
meg. 30-35 év felett kosztüm, nyakkendõ,
zakó volt a módi, csak a stadion felét kitevõ
fiatalokon virított a vörös ördögök szerelése,
de õk is csak módjával szurkoltak. Valahogy
úgy érezték, hogy hangoskodásukkal
zavarnák a színházi elõadást, mert az
elõadás részükrõl kiválóan sikerült. Mi magyar
szurkolók pedig csak bízhatunk abban hogy
talán példát mutattunk társainknak, az az igazi
barát aki a bajban is melletted van. Ezért
zengett újjúlt erõvel az ötödik gól után is a
HAJRÁ
MAGYAROK,
HAJRÁ
ZALAEGERSZEG!
Köszönöm fiúk és sok sikert kívánok nektek
és magunknak is a magyar futball elõrelépése
során.
Gáspár István

Balatonrendes miserend:
Szeptember 7.
Szeptember 21.
Október 5.
Október 19.
November 2.
November 16.
November 30.
December 14.
December 23.

1/2 6
1/2 6
1/2 5
1/2 5
1/2 5
1/2 5
1/2 5
1/2 5
1/2 5

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

