2003. június

8. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Ezúton Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a IX. Balatonrendesi Péter-Pál Napi Mûvészeti és
Borfesztiválra, mely 2003. június 27-28-29-én lesz megtartva a Kultúrház melletti fesztiválsátorban.

P r o g r amj ai nk :

2 0 0 3 . j únius 2 7 . pé nte k :
19.00
19.05
19.15
20.30

Megnyitó
Ilus Néni és Teri Néni kedves népdalai
(Gelencsér Lászlóné és Bódis Kálmánné énekel)
"Barangolás a Dunántúli tájakon" Badacsony Néptánc Együttes mûsora
Népdalcsokor a helyi "Kornyika" Együttestõl

Menü: - töltött káposzta
- pulyka "gordon blue" burgonya

2 0 0 3 . j únius 2 8 . szo mbat:
14.00
14.30
19.00 - 03.00
20.00

Utcai diák futóverseny a játszótér és a kultúrház
között (nevezés a helyszínen: 13.50 óráig)
Kispályás futball torna a "Novák Stadionban" 3-3 fõs csapatoknak (nevezés a helyszínen)
Búcsúi bál zenél: Party Együttes
Eredmény hirdetések:
- borverseny, futóverseny, foci, húsvét hétfõi játékok, tombola, vetélkedõ
Menü: - sült hal (hekk)
- szarvas pörkölt pásztortarhonya

2 0 0 3 . j únius 2 9 . v asárnap
19.00
20.00
21.20

Kuruc János harmónikál
"Szóljon a nóta" magyar nóta, csárdás cigányzene (100 tagú cigányzenekar)
Kán-Kán (paródia)

Menü: - rántott sertésborda burgonya
- velõs pacal pörkölt burgonya
A re nde zv é ny mindhárom napján Ve re bé lyi László é s csapata fõz.
K i ál l í tó bo rászo k :
Borbély Pincészet Tapolca
Kutasi Pincészet Badacsonylábdihegy
Kuti Pincészet Balatonrendes
Varga KFT Badacsonyörs
A re nde zv é ny szpo nzo raink :
Swietelsky KFT & Nestle Aqurel Kékkúti Ásványvíz RT
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Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek
Jó hír, hogy a napokban eredményt tudtunk hirdetni a kivitelezõk által beadott közbeszerzési ajánlatokból. Öt vállalkozás vásárolta meg a pályázati csomagot. Megtörtént a mûszaki bejárás, egyeztetés,
pályáztatás. Ennek eredményeként a Swietelsky KFT
nyerte el a csatorna kivitelezési tendert.
A szerzõdés aláírására június 16-án kerül sor és
Mint már a korábbi számunkban ismertettük elutasították a Környezetvédelmi Minisztériumhoz ekkor elkezdõdnek a kiviteli munkák is. A nyertes
benyújtott KAC és a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz kivitelezõ a 2 nyári hónapban is dolgozni akar és
benyújtott pályázatunkat is. Sajátos indokkal illetve ennek fejében még ez évben teljes készültségû lesz a
az elsõnél indok nélkül. Érdekes felfogás van a Ba- beruházás elsõ üteme.
laton szennyvízcsatornázása terén. A Belügy pénzt
A nyári szezonban az alábbi utcákat vesszük
ad, a Környezetvédelem pedig nem a környezet
munka alá: Ibolya utca belsõ fele, Horog, Hullám,
védelmére.
Regõs, Templom, Panoráma, Arany János utca,
A 2003-as esztendõ újra pályázásokkal indult. augusztus 15-tõl pedig valamennyi utcát. A Fõ utca
Elkészítettük és benyújtásra került a VICE pályázat, és a Bányász utca azonos idõben nem kerül felbonmely új típusú és magában foglalja a korábbi KAC tásra.
témakörét is.
Információink vannak a pályázat elõmenetelérõl,
További jó hír, hogy Dr. Varga Miklós az OVH
és már két bírálati fordulón túljutva 15-25 % közötti Elnöke bejelentette, hogy 2005. végére a fõmûvi
támogatási mértékre esélyesen, miniszteri aláírásra beruházás is elkészül.
vár. (az aláírást jelentõsen késlelteti a miniszterGáspár István
váltás)
polgármester
Végéhez közeledik a csatornázás elõkészítõ
munkái. A múlt év július 8-án megjelent 60 %-os
támogatottságot még nem sikerült feljebb tornáznunk, pedig minden lehetséges pályázaton részt
veszünk.

Az idei évtõl maximálva lett a csatorna pályázaton
elérhetõ állami források összege 90 %-ban. Ez évente
változik. Mivel a VICE pályázaton optimális esetben
sincs módunk elérni ezt a mértéket, további pályázatokat adtunk be május végéig. Egyet a Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz (TEKI) 15 %-ra, egyet
pedig a Közép-Dunántúli Régióhoz (TTFC) 15 %-ra.
A fenti pályázatok alapjainak ismeretében reális
esélyünk csak 5-6 %-ra van, ezért a már újra kiírásra
került BFT infrastruktúra javító pályázaton újból
fogunk indulni.

Befejezéséhez közeledik a Kultúrház III. ütemének
munkái (a keleti oldalon lévõ tetõtérben). Kialakításra
került a számítógépes szoba, egy raktárhelyiség és egy két
szobás appartman, külsõ feljárattal.
A szerkezeti munkákat Csák Levente és Molnár Tibor
csapatai, a villanyszerelést Sáfár Imre, a víz- és központi
fûtésszerelést Németh Béla végezték.
Külön köszönetet kell mondanunk azokért az anyagokért
és munkáért, amit a község lakói és barátaink adtak:
- Csik Krisztián és Fuchs Henrik parkettát és lépcsõfaanyagot,
- Bódis Attila, Lenner István és Illés József a belsõ
vakolást,
- Horváth Zoltán és Csaba Kálmán a festés jelentõs részére
végezték el,
- Soós László és fia, Gábor a lépcsõ burkolásban
jeleskedett.

Rendesi Lapok
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Legyünk igényesek környezetünkre !
Gyermekkoromban sokáig és sokszor falun
éltem. Gondolataimban még mindig ott van
annak a csaknem balatonrendesi nagyságú
kisfalu utcájának a képe, egyszerû kerítések
mögött tarka virágok nyíltak, az ablakokban
petúnia és muskátli virított, a kerítés elõtt a
járda felseperve, az árok füve lekaszálva. Ez
jó vagy rossz cégére volt a ház gazdájának.
Reggeli és esti sétáim közben egy-egy
portánál megállva az jutott eszembe, vajon
miért volt ez akkor azoknak az embereknek
annyira természetes és fontos, és vajon ezt
most miért nem tudjuk oly természetes kötelességünknek tekinteni.
Községünkben mint sajnos hazánkban is az
idegenforgalom komoly csökkenését látjuk.
Ennek sok oka van, egy része tõlünk
független, de ha önkritikusan nézzük a dolgot, nekünk is van e téren tennivalónk. Egy
ápolt, gondozott környezet jobban felhívja
annak a kevés vendégnek a figyelmét, hiszen
õk is ilyen környezetben szeretnének pihenni.
Községünk szépítése és a meglévõ értékek
ápolása közös feladatunk. Az önkormányzat
igyekszik a közterületek és frekventált útvonalak rendben tartására, de saját kis birtokunk és annak környezetének szépítése a
mi feladatunk. Arra kérem valamennyiüket,
hogy fontolják ezt meg, legyünk igényesek
környezetünkre, ami nemcsak másoknak,
hanem elsõsorban nekünk kell hogy szép
legyen.
Makai Gyula
alpolgármester

Asszonyok, emberek, lássátok a csodát
BENKE LACI BÁCSI varázslatai 2003. április

Kivonat Balatonrendes Önkormányzat
4/1992. számú rendeletbõl
" 6. §. (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, illetve
használója köteles gondoskodni.
Ezen belül:
a.) a beépítetlen telkek rendszeres gondozásáról, takarításáról, rovar- és rágcsáló
mentesítésérõl és növényvédelmérõl,
b.) a lakásnak, üdülõnek és lakás céljára
használt más helyiségnek továbbá a nem
lakás céljára szolgáló helyiségnek, és az
ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról,
rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló
mentesítésérõl.
(2)
Az ingatlanok elõtti járdaszakasz
takarításáról (beleértve a hóeltakarítást, a
síkos járda felhintését, portalanítását,
gyomtalanítását, és az árkok környékén lévõ
fû lekaszálását) az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni. "

Péter-Pál falunap
2000. évi
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KÖZÉRDEKÛ
Húsvét Hétfõi Játékok
Rendkívül nagy számú érdeklõdõt vonzottak az
idei játékok, mely csodálatos idõben, szépszámú
közönség elõtt zajlottak. Fuchs Henrik és Csik
Tímea versenyszervezésében az alábbi eredmények születtek:
Kosárlabda:
Kapura rúgás:
Darts:
Tojásba dobás:

Csongrádi András
ifj. Csaba Kálmán
Gáspár Tamás
id. Csaba Kálmán

Összesítés:
I.
id. Csaba Kálmán
II.
Gáspár Tamás
III.
id. Farkas Zoltán
IV.
Csongrádi András és ifj. Csaba Kálmán
V.
Lenner István
Csaba Kálmán megvédte a család által már évek
óta elnyert serleget további egy évre.
Gratulálunk!
Ez évben is nagy sikert arattak a rendesi lányok,
asszonyok körünkben, mivel újból megrendezték a
Fiúk napját. Volt ott minden vidám nóta, virtuóz tánc,
szavalat, bál és ünnepi beszéd.
Fenséges hagymás hús és finom palacsinta. A fiúk
is kitettek magukért, mert a rendezvény fennállása
óta még soha nem jöttek ilyen szép számban össze.
Valamennyi szervezõnek és szereplõnek ezúton is
szeretnénk õszinte elismerésünket és köszönetünket
tolmácsolni.
Rendesi Fiúk
Tisztelettel meghívunk mindenkit, aki a Péter-Pál
napi fesztiválon segíteni akar a technikai
megbeszélésre, mely június 19-én 20 órakor lesz a
kultúrházban.
Makai Gyula
Kuratórium Elnöke

Füstös Éva és finn barátai amatõr festõk
tárlatát rendezték be a Kultúr-házban, mely
június 4-8 között volt megtekinthetõ.

Péter-Pál falunap
2000. évi

Várhatóan július hónapra megérkeznek és
beszerelésre kerül a pályázaton nyert két db
számítógép.
Tisztelettel megköszönjük Csonka Tivadar és
Gáspár Tamás Uraknak, hogy egy-egy komplett számítógéppel ajándékozták meg
községünket, így majd a teljes rendszer négy
személynek nyújt lehetõséget egy idõben való
tevékenységhez.

NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL
Értesítjük a lakosságot, hogy Ábrahámhegy és Balatonrendes községek földhivatali szétválása
megtörtént, melyet Tapolca Város Földhivatala hagyott jóvá.
Felhívom a Balatonrendesen ingatlannal rendelkezõk figyelmét, hogy a szétválást követõen az új
helyrajzi számok vannak érvényben.
A régi helyrajzi számok esetében a Földhivatal
visz-szaküldi a beadványokat.
Az új helyrajzi számok listája megtekinthetõ a balatonrendesi könyvtárban és az ábrahámhegyi Körjegyzõségen.

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

