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A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Balatonrendes Önkormányzata, Kulturális Alapítványa és Hegyközsége ezúton Tisztelettel meghív
minden kedves érdeklõdõt a
2 0 0 3 . ok tóbe r 1 8 -án (szombat) 1 4 .0 0 órai k e zde tte l tartandó
szüre tbúcsúztató fe sztiv álra.
Indulás a kultúrháztól. Útvonal: Fõ utca - Templom utca - Csapás utca - Fõ utca - Hegyalja utca Bányász utca - Játszótér.
A menetet hintók, lovasok, jelmezbe öltözött legények, lányok kísérik.
Minden portánál megállunk és a ház népére áldást mondunk, ha még meg is tisztelik a felvonulókat
azt megköszönjük.
Akinek jelmezkölcsönzési gondja van, kérjük, jelezze a könyvtár felé.
F e lv o nul é s fe llé p a k isk õ rö si S zürk e Ve re be k Dix iland Eg yütte s.
Italról a gazdák, finom falatokról Kemény Gábor községünk fõszakácsa gondoskodik.
A felvonulás után zenés est lesz a Kiskocsmában 18.00 órától.
Minden felvonulót és érdeklõdõt szívesen látunk.
A rendezõség

CSATORNÁZÁS
2002-04

Balatonrendesi Beruházó
Víziközmû Társulati
Hírek

Mint arról korábbi számunkból értesültek a Swietelsky
KFT 2003. Július 1-én megkezdte a csatorna fektetési
munkákat az Ibolya utca belsõ felén, mely már el is készült.
Elkészült továbbá a Hullám utca. Kezdõdött augusztus 26án a Regõs, Fõ és Templom utca munkái, valamint a Horog
utca. Ibolya utca külsõ fele szeptember 15. Környékén az
idõjárás függvényében további haladási ütemterv lesz
kitöltve, mely a Kultúrházban megtekinthetõ.
Jó hír, hogy az utóbbi hónapokban beértek pályázataink
és mind a VICE, mint a TTFC pályázaton 26,5-26,5 millió
forintot sikerült nyernünk. A pályázati csomagokkal elértük
az elérhetõ maximális 90 %-os támogatottságot. Eredményes lett a TTFC ivóvíz pályázat is, így a hiányzó
ivóvezetékek is elkészülnek a csatornával azonos
nyomvonalon.

Az elmúlt két évben Önkormányzatunk közel 240 millió
forint pályázati támogatást nyert el, mely 8 évi költségvetési keretösszegünk.
A társulási tagok jelentõs része a befizetéseket
megkezdte. Az elsõ körben 29 telek tulajdonosa volt
késedelemben, melyek tértivevényes felszólítást kaptak.
Az õ befizetésük is elkezdõdött lapzártáig 14-en már
fizettek.
Az október 1-i második fizetési kötelezettségi határidõ
után a hiányzókkal szemben jogi lépést kezdeményezünk.
Gáspár István
társulás elnöke
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Szezon vagy fazon ?
Felemásra sikeredett a 2003-as idegenforgalmi szezon. A községben tapasztaltakról kérdezzük Gáspár
Istvánt Balatonrendes polgármesterét, aki a Tapolca
Környéki Kistérségi Társulás alelnöke is.
CsL: Polgármester Úr az Önkormányzat szemszögébõl hogyan értékelné az elmúlt hetek forgalmát?
GI: Érdekes és néha ellentmondásos jelenségek
kísérték a szezon elejét, községünkben és a környezõ
településeken jónak mondható Húsvéti és Pünkösdi
forgalom néhol rekord bevételeket realizáltak a
korábbi évek hasonló idõszakához képest.
Ezt követte egy csapadékszegényes, szikrázó, napsütéses nyár, kevés külföldi vendéggel. Július végéig
szinte jelentéktelen szállásférõhelyet igénybevevõ
turistával és valamikor augusztus 10 környékén
indult úgy el a szezon mint korábban szokott.
Sajnos ez úgy csak két hét lett.
CsL: Ön szerint teljesül-e az Önkormányzat
bevételi terve az idegenforgalmi adónál (kurtaxa)?
GI: sajnálatos, hogy sokan ellenségesen fogadják a
kurtaxa ellenõrünket, nem vagy csak vonakodva
mutatják be nyilvántartásaikat, sok esetben tulajdonosnak mondják magukat, ami viszont adócsalás.
Véleményem szerint 35-40 %-a folyik be a tényleges
vendégéjszakáknak. Sokan a barátok, ismerõsök után
egyáltalán nem hajlandók fizetni, vendégkönyvet
sem váltanak, mondán, hogy õk nem kértek a szállásért pénzt.
CsL: Mit tud tenni a hivatal ilyen helyzetben?
GI: Élhetnénk törvény adta jogunkkal, de nem
célunk az ingatlantulajdonosok sanyargatása, büntetése. Én és a testület is a békés megoldás híve
vagyok. Ha valakiknek nem jó, hogy mindes egyes
forintjához az állam kettõt ad ajándékba és ezzel
nagyot lendíthetne a község bevételén annak
valószínû semmilyen más megoldás sem lesz jó. Évi
5-10 ezer forintot akkor is befizethetne minden
épület tulajdonosa, ha egy vendége sem volt ez éves
szinten 4-5 millió forint bevétel lenne, szemben a
mai 0,5-tel.
Mivel a vendégeket fõleg az üdülõépületekben láttam és a bevétel tõlük marad el, az idegenforgalmi
adó másik ágáról fogjuk az évek óta kiesõ bevételünket beszedni. Augusztus 16-án este végigmértem a
lehetséges vendégszámot, mely aznap jócskán
meghaladta a 400 fõt. Csak ennek a hétvégének a
bevétele minimum 100 e Ft kurtaxa kellett volna,

hogy legyen és nem 20 ezer Ft. Van az utcánkban
olyan nyaraló, ahol ebben a szezonban 17 személygépkocsi tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig.
Van-e vajon 34 személy beírva a könyvébe?
CSL: Sokat törõdik az önkormányzat az utcák rendjével is, terveznek-e ezen a téren további új beruházásokat?
GI: Igen. Biztosan sokan láttak, hogy több virágot
sikerült közterületekre ültetni. Ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek, aki a kiültetésben, palánták biztosításában és az öntözésében segítségünkre
volt. Gondjaink is vannak, mert legutóbbi felhívásunk ellenére a házak elõtt lévõ 0,5-2 méteres füves
közterületet, melynek tisztántartása a tulajdonos
kötelessége, sokan elhanyagolják. Néhol még ott is,
ahol az udvar feltûnõen szép és azt bérmunkában
végeztették el. Az ilyen házak úgy néznek ki, mint
egy csinos menyecske népviseletben, lyukas cipõben
és lyukas harisnyában.
CsL: Feltûnõ, hogy milyen sok a szemetes zsák
némely porta elõtt. Õk talán több zsákot vettek meg?
GI: Bár így lenne, de sajnos mint oly sok esetben,
némely ingatlan tulajdonos többet vesz el a közös
asztalról mint illik. Már évek óta nem fizet senki sem
reális díjat, általában csak a zsákot és a benzinköltséget szoktuk költségelni, persze nem 6-8 zsákot
portánként. Mivel esélye van az ISPA program megvalósulásának, jelentõs változtatásra már nincs szükség, de a díjat az idei év felhasználásával költségeljük majd.
CsL: Gazdag programokat sikerült szervezni az
elmúlt szezonra. Honnan tudtak rá anyagiakat biztosítani?
GI: valóban szépre, látványosra és sokak számára
emlékezetesre sikeredett az elmúlt pár hónap. Volt
képkiállítás, emléktábla avatás, kórus fesztivál, tûzijáték, de valószínû a háromnapos falunapi fesztivál
maradt meg sokunkban legtovább. Ezúton is
szeretném megköszönni valamennyi képviselõnek, a
hivatal munkatársainak és számtalan aktivistának,
hogy ilyen sokat segítettek, így lett szép a fazon.
Kívánom mindenkinek, akik nyáron dolgoztak,
hogy szép napsütéses, õszi idõben pihenhessék ki
szorgos munkájuk fáradalmát, a már üdülteknek jó
munkát, gazdatársaimnak tele hordókat, szép
szüretet.
Csordás L.
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Emléktábla avatása
2003. június 1-én, Pünkösd vasárnapján felemelõ
hangulatú ünnepség keretében avattuk fel a Trianon-i békediktátornak és az 56-os forradalom
hõseinek emléket állító márványtáblákat a Fõ utca
11. szám alatt.
Az ünnepségre a vártnál jóval többen érkeztek.
Jelen voltak a megyei 56-os szövetség vezetõi, a Trianon társaság képviselõi, 56-os harcostársak, a
környékbeli polgári körök tagjai, községünk
képviselõ-testülete és polgármestere családtagjaikkal.

egyaránt, valamint a felelõsségre vonási szándék
hiányáról
és
a
mindannyiunkat
érintõ
következményekrõl. Az avatóbeszédeket koszorúzás követte.
Az avatóbeszédeket a résztvevõk nagy tetszésnyilvánítással fogadták. Az ünnepség keretében elhangzott még a magyar Hiszek egy, V. Somogyári Gyula:
A boldog szunnyadókhoz címû verse, valamint
Gelencsér Ilus Néni elõadásában a Magyar vagyok,
magyar címû verse, amely a leghangosabb sikert
aratta. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.
Ezután a házigazda alföldi bogrács gulyás ebédre
invitálta a résztvevõket és áldozatul esett egy 27 kgos füstölt sonka is.
Megható találkozások történtek ekkor, majd
meghitt hangulatú baráti beszélgetésekkel, borozgatással telt a délután, amelyhez a finom badacsonyi borokat a helyi szõlõsgazdák: Gáspárék,
Gelencsérék, Kutiék, Sebestyénék, Tóth Lajos Bácsi
ajánlották fel, köszönet érte.
Az emlékhely azóta is nagyon sok érdeklõdõt
vonz, naponta többen fényképezik, videózzák, jó
hírünket messzi földre elvíve és sokan ismeretlenül
megszólítanak és köszönetüket, együttérzésüket
fejezik ki.

A beköszöntõt a házigazda mondta, megköszönve
a segítõk áldozatos munkáját, amely lehetõvé tette,
hogy a jövõben megemlékezve kegyeletünket
leróhassuk ünnepnapjainkon. Utalt arra, hogy 56
máig érvényes eszméi és igazságai nem érvényesülhetnek, Trianon átkos következményei pedig máig
hatnak a XX. századi magyar holocaust 10 milliós
nemzetfogyást eredményezett, az elkövetõket
évtizedekig még megnevezni sem volt szabad.
Az emlékhelyet ezután Földi István rk. plébános
szentelte meg, aki imájában a keresztény életelvek
érvényesítése és boldogulások érdekében a nemzeti
összefogás szükségessége mellett tett hitet.
Az 56-os emléktáblát Rácz Sándor az 56-os
Központi Munkástanács Elnöke avatta. Hangsúlyozta, hogy mind 56-ban, mind jelenleg azonos érdekszféra munkálkodik a magyarság érdekinek csorbításán. Követelte a magyar föld, a parasztság
védelme melletti kiállást.
A Trianon-i emléktábla avatóbeszédét Dr. Kõrösi
Imre, az Agrár-Munkaadói Szövetség Elnöke és Kósa
Gyula a METÉSZ Elnöke tartották. Részletesen szóltak az ország és nemzeti vagyon szét- és
kirablásáról, a felelõsökrõl, mindkét oldaliakról

Minden közremûködõnek és résztvevõnek ezúton
is hálás köszönetemet szeretném kifejezni.
A házigazda: Kemény Gábor

Rendesi színjátszó Kör 1940-es évekbõl
Tóth János (tanító), Gelencsér László, Gothárdi István,
Gelencsér János, Gelencsér Károly, Csipszer Lajos, Rédli
Antal, Pálffy Imre, Farkas Lajos, Lakos János, Gelencsér
István, Csipszer László, Gelencsér József,
Gelencsér Gyula, Rédli Ferenc
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KÖZÉRDEKÛ
Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták. A befolyt
összeg: 215.546,- Ft
A felajánlott összeget az alapítvány a
község
kulturális
rendezvényeinek
szervezésére használja fel.
Adószám: 18928808-1-19

Szezonzáró
Nagy sikerû tûzijátékot tartottunk a
Kúria Vendéglõ teraszán, mely alatt az
alkalomhoz és augusztus 20. napjához illõ
zene is társult.
A tûzijátékot kellemes, zenés, táncos este
követte, Laci Bácsi és csapata által felszolgált finomabbnál-finomabb étkekkel.
A tûzijátékot teljes egészében a Swietelsky KFT, Verebélyi László és Gáspár István
finanszírozta.
Reméljük, hogy sokunknak okoztunk
kellemes estét.
A rendezõk
Móger Melinda és Kiss Péter pálkövei
fiatalok 2003. augusztus 23-án örök
hûséget esküdtek egymásnak kultúrházunkban. Mindkettõjüknek jó egészséget és boldog házas életet kívánunk az
egész falu nevében.

Sík Sándor Kórus ismét
Balatonrendesen volt
Csodálatos élményben volt része mindazoknak, akik augusztus 9-én részt vettek a
Piarista Diákszövetség Kamarakórusának
hangversenyén.
Szívesen látott vendég nálunk a kórus, hiszen
a millenniumi év ünnepségei zárómûsorának
fõszereplõi õk voltak, máig is maradandó
élményt hagyva valamennyiünkben.
Renesaince és barokk mûvek Kodály és
Bartók feldolgozások közismert operarészletek és népdalok repertoárját a közben
elhangzott versek még színesebbé
és
élvezetesebbé tették.
Az elõadás hangulatát híven tükrözi, hogy a
termet teljesen megtöltõ közönség a
mûsorszámok után szûnni nem akaró
vastapssal köszönte a mûvészi élményt.
Ez bizonyítja azt, hogy közönségünk igényli és
nyitott a komoly mûvészi értékek befogadására.
Ezúton is köszönjük a kórus valamennyi
tagjának, Borián Tibor és Zámbó István
Karmester
Uraknak
a
szívet-lelket
gyönyörködtetõ mûvészi élményt és
reméljük, hogy még találkozunk Balatonrendesen újra.
A mûsor lelkes fogadtatásán
felbuzdulva egy résztvevõ
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Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nytsz: 2.2.4/680/2003
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

