2004. január

9. évfolyam, 1. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

Tisztelettel meghívjuk a község lakóit

2004. február 28-án
9.00 órától
Kultúrházban és
udvarában
tartandó régi népszokások felelevenítésére,
hagyományos módon történõ sertés vágásra, feldolgozásra,
az ezzel kapcsolatos népi játékok, népdalok hallgatására
ételek és italok fogyasztására.
Vacsora: 17.00 órakor.
Vezetõ böllér: Takács Lajos hentes mester.

F e l h í v á s
Tisztelettel felkérjük valamennyi Balatonrendeshez kötõdõ állandó és üdülõtulajdonos társainkat, hogy a 2003 évi
személyi jövedelemadó bevallásuknál a
civil szervezetek 1 %-os támogatásánál

Balatonrendes Község
Kultúrájáért Közalapítványt
adószáma:
18928808-1-19
tegyék kedvezményezetté.
Ezek az összegek a község jelentõsebb rendezvényeinek színvonalasabb
lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra.

Ezúton hívjuk meg a község lányait, asszonyait

2004. február 19-én 16.00 órakor
a Kultúrházba tartandó Nõk a Balatonért Egyesület eddigi
munkásságának ismertetésére, helyi tagozat alakuló
közgyûlésére.
Meghívott elõadó:
Simonné Zákonyi Tünde Elnök Asszony
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"Szép ámulások szent városa:" Párizs
Hazánk fia Ady ír így a fények városáról.
Lenyûgözõ a XIV. Lajos által a hadirokkantaknak
Minden utazni szeretõ ember álma, hogy legalább épített Invalidusok dómja, melyben Napóleon sírja is
egyszer eljusson Párizsba. 2001-ben társas utazással, megtekinthetõ. A sír a mélyben van, a karzatról lelát2003-ban pedig a fiamat látogattam meg, kit a ni rá - az ember akaratlanul is lehajol - Napóleon
munkája szólított a francia fõvárosba. Leírni nehéz nagysága elõtt, még holtában is hajoljanak meg az
azt a sok csodás dolgot, amiben részem volt és a emberek, ezt volt a tervezõk szándéka.
képek segítségével kis ízelítõt szeretnék nyújtani
Párizs jelképe a Eiffel torony az 1889-es VilágkiálÖnöknek élményeimbõl.
lításra építették. Gustáv Eiffel tervei alapján az Eiffel
Minden embert más-más építészeti csoda, látvány, torony teljes magassága 320 méter, könnyed fonata
érdekesség ragad magával. Elcsodálkozhatunk azon 15.000 db összeforrasztott fémdarab. Hatalmas
is, minden utca lejt valamerre, s ezért csordogál a súlyát hétezer tonnát négy óriási betonalapon álló piljárdák szélén a víz, hogy elvigye a szemetet a lér tartja.
csatornákba.
1744-ben XV. Lajos fogadalmat tett: ha súlyos
Az emeletes városnézõ buszra érdemes jegyet vál- betegségébõl felépült templomot alapít. Így született
tani. Én a zöld-sárga
a Sainte Generiéve tempbuszt választottam, mert
lom. A forradalom a Diez hosszabb kört ír le és
csõség
Templomává
valóban eljutott a város
avatta, hogy híres francia
összes nevezetességéhez.
személyiségek sírhelye
A Szajna által körül
legyen. Itt olvasható a
ölelt utón a III. században
híres felirat "Nagy férfikezdték építeni a Notraainak a hálás kora".
Dame katedrálist, mely
A Montmartre csúcsán
mindig minden város
magasodó méltóságteljes
középpontja.
Az
épület a Sacré - Coeux
Igazságügyi
Palota
1876-ban közadakozásudvarából boltíves átjáró
ból kezdték építeni 1919vezet a gótikus építészet
ben szentelték fel. 84
csodájához a Sainte
méter magas négyszöDiadalív, Párizs
Chopelle-hez. Krisztus
gletes harangtorony tarttöviskoszorúja tiszteletére emelték IX. Szent Lajos ja a híres "Savogarde" nevû 19 tonnás korongot,
akaratából. Új Híd valójában Párizs legöregebb hídja mely egyike a legnagyobbaknak a világon.
1606-ban adták át. A Szajnán 37 híd van Párizsban,
Az 1800-as években a Montmartre egyre vonzóbbá
de már épült a 38. híd.
vált. Id gyûltek azok a mûvészek, akiknek a bohém
A hatalma Gréve tér közepén, ahol öt évszázadon át életforma azt jelentette, hogy szabadon akartak élni,
folytak a népünnepélyek és kivégzések, ott áll az mûvészetüket életük legfõbb értelmévé téve, s eluöreg diadalmas Hotel de Ville a mai Városházán. tasítottak minden kívülrõl jövõ kényszert és szabályt.
Szobrok állnak minden elképzelhetõ helyen, csak a A domboldal hajlatában találjuk a Moulin-Rouge
homlokzaton 136-ot számolhatunk meg.
mulatót, 1889-ben nyílt meg. Színpadán született
Leghíresebb múzeuma a Lourxe a katalógusok meg a kán-kán. Ma is csodás élmény a mûsor
szerint 400.000-et eléri a gyûjtemény darabjainak megtekintése, a táncosok különleges tehetsége, a
száma. Megtalálható az ókori egyiptomi, görög és pompa, a kosztümök színvilága, a látvány megterrómai kultúra remekmûveitõl a keletiig, a középkori vezése.
szobrászattól a modernig, a mûtárgyaktól - mint pl. a
Még nagyon sok minden van, amirõl nem beszélkoronaékszerek - a hatalmas képtárig. A Lourxe a tem, de hát kevés a hely és az idõ, hogy a teljességre
klasszikus mûvészet temploma a Ponpidau központ törekedjek, így csak az általam fontosnak hit dolgopedig a modern mûvészeté. Musée Dorsy felújított kat említettem. Örülök, hogy felkeltettem érdekvasútállomásból 1973-ban Ponpidau elnök nyilvání- lõdésüket és megoszthattam utazásom emlékeit, és
totta mûemlékké és múzeummá, mely fél évszázad megtekintették fotókiállításomat.
mûvészetét mutatja be.
Kalászné Piroska
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Balatonrendesi Beruházó
Víziközmû Társulati
Hírek
Legutóbbi számunkban tájékoztattuk kedves
olvasóinkat a 2004. május 31-i végsõ
határidõrõl. Annak érdekében, hogy a munkák
teljes egészében határidõre elkészüljenek szinte
naponta élõ kapcsolatot létesítettem a
kivitelezést irányító építésvezetõvel, amit az
Igazgatóság felé az eddigi eredmények felsorolása és a várható teljesítési idõpontok felsorolásával írásban is megtettem. Egy nagyon
kicsi eredmény látszik abban, hogy az alvállalkozók száma háromra nõtt. Ebbõl csak a Fõ
utcában dolgozók teljesítménye nevezhetõ pozitívnak, másik kettõnek van még mit javítani.

Számítógépes szoba nyitva
tartása és mûködése
Önkormányzatunk február 1-tõl mûködtet a
számítógépes szobában 24 órán keresztül használható ADSL Internet kapcsolati rendszert. A
számítógépes szoba nyitva tartása:
minden héten kedden: 16.00 - 20.00 óráig. Elsõsorban diákok részére. Csütörtökön:16.00 - 20.00
óráig. Elsõsorban felnõtt érdeklõdõk részére.
Sürgõs esetben (pályázat letöltés, emaeil-zés,) telefonon történt egyeztetés alapján. (06-70-3129325)A keddi és csütörtöki napokon mód és
lehetõség van arra, hogy bárki a község lakói közül
ingyenes számítógép és Internet kezelési oktatást is
kapjon. A rendszer használata minden helyi lakos
számára napi egy óra idõtartamban ingyenes.
Számítógépes terem felelõs vezetõje:
Gáspár Tamás.

Az Arany János utcai vízjogi létesítési engedélynél ügygondnok kijelölése lehetõvé teszi,
hogy a szolgalmi jog bejegyzés megtörténjen,
ezáltal a Vízügyi Igazgatóság vízjogi létesítési
engedélyt adhasson ki. Az ügygondnok
kijelölését Körjegyzõ Úr 2004. február 9-én
megtette.
Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy továbbra
is tegyék meg észrevételeiket az építkezés során
tapasztalt hiányosságokról, illetve bekötési pontok módosításáról.
Gáspár István
Társulati elnök

Mindenki karácsonya
Jelentõs számú érdeklõdõ jelenlétével került
megrendezésre 2003. december 20-án a "mindenki
karácsonya" rendezvényünk.
Gáspár István polgármester köszöntötte az ünnepi
rendezvényen megjelenteket, akik nagy érdeklõdéssel hallgatták Mózer Brigitta és Mózer Enikõ
furulya, Kurucz János harmonika játékát, valamint a
révfülöpi iskolások betlehemes köszöntõjét.
A rendezvény végén szívbõl jövõen énekelte mindenki a karácsonyt dicsõítõ Mennybõl az angyalt.
A vendégek részére Csabáné Varga Anikó Képviselõ
Asszony és Csapata készített rántott pulykamellet
hasábburgonyával.

Önkormányzat 2004 évi költségvetése
Legutóbbi testületi ülésen önkormányzatunk elfogadta 2004 évi költségvetését, amelynek fõösszeg
235.773 e Ft. Ez az elõzõ évektõl eltérõen azért ilyen magas, mert szerepel benne a teljes csatorna
beruházás 170,9 millió Ft-ja, valamint az ivóvíz beruházás 14,5 millió Ft-ja.
2004. évben a szolgáltatások és a helyi adók, valamint a bérek terén átlag 10 %-kal számoltunk.
A helyi adóknál a UNIÓS jogharmonizáció miatt egy-két jelentõs mentességet meg kellett szüntetnünk,
ezért a változás mértéke az elõzõ évinek többszöröse is lehet. A csatorna és ivóvíz beruházásokon kívül
jelentõs összeget fordítunk a bolt épület együttes külsõ tatarozására. Tartalékot képeztünk a bérlõvel
történõ közös átalakításra, UNIÓS norma szerinti HACCP minõsítés elérése végett.
Mint korábbi számunkban írtunk róla ez évben elkészül a rendezési terv Balatoni törvényhez igazított
módosítása. Pénzeszközt biztosítunk egy ingatlan vásárlásához is.
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KÖZÉRDEKÛ
2004. évi programjaink

2004. június 27-én 19.00 órakor Képzõmûvészeti
tárlat megnyitása a Kultúrházban

Önkormányzatunk a Kulturális Közalapítvánnyal
2004. július 2-3-4. Péter-Pál Napi Mûvészeti Népközösen összeállította 2004 évi eseménynaptárt.
mûvészeti és Borfesztivál
"Téli esték elõadás sorozat"

2004. július 17-18. Káli-medencei Mûvészeti Fesztivál a 10 Káli-medencei község közös rendezésében

2004. október 16-án 14.00 órakor Szüretbúcsúztató
2004. február 19-én 16.00 órakor Nõk a Balatonért
Egyesület eddigi munkásságának ismertetése, helyi Fesztivál Jelmezes, maskarás felvonulás a
tagozat alakuló közgyûlése meghívott elõadó: kultúrháztól a játszótérig
Simonné Zákonyi Tünde Elnök Asszony
2004. november 6-án 17.00 órakor Márton napi új
2004. február 28-án 9.00 órától Régi népszokások bor köszöntés zenés est
felelevenítése, hagyományos módon történõ sertés
2004. december 6-án 17.00 órakor Mikulás ünnepvágás, feldolgozás, az ezzel kapcsolatos népi
ség
a község gyermekei részére
játékok, népdalok, ételek és italok hallgatása és
fogyasztása Este vacsora: 17.00 órakor. Vendégségbe
2004. december 13-án Luca napi szokások
hívjuk a falu apraját-nagyját.
Vezetõ böllér: Takács Lajos hentes mester.
2004. december 18-án 14.00 órakor "Mindenki
2004. március 9-én 16.00 órakor számítógépes karácsonya" a kultúrházban
ismeretek UNIÓS ügyvitel és számítógép kapcsolatok, rendszerek elõadó: Hóbor József egyetemi tanár
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
2004. március 5-én 16.00 órakor Balatonrendes
község borversenye. Nevezni lehet március 2-tõl 5-ig
a könyvtárban leadott fajtánként 3 palack borral és
500-500 Ft nevezési díj befizetésével a verseny
megkezdéséig. Ünnepélyes eredményhirdetés a falunapon szombat 20.00 órakor
2004. március 6-án 15.00 órakor Nõnap Balatonrendesen. Vendégségbe hívjuk községünk valamennyi kedves lányát és asszonyát. Szórakoztatásukról,
finom falatokról községünk legényei gondoskodnak.
2004. március 14-én 15.00 órakor Megemlékezés
Nemzeti Ünnepünkrõl

hogy Dr. Szabó Béla nyugdíjba vonulása után új
fogorvos állt munkába Badacsonytomajon:
Dr. Szörtsey Zoltán (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Elérhetõség és idõpont egyeztetés: 87/ 471-689
Rendelési ideje:
Hétfõ:
13.00 - 19.00 óra
Kedd:
7.00 - 13.00 óra
Szerda:
12.00 - 18.00 óra
Csütörtök:
7.00 - 13.00 óra
Péntek:
Páratlan héten:
7.00 - 13.00 óra
Páros héten:
12.00 - 18.00 óra

2004. április 12-én 15.00 órakor Húsvét Hétfõi
Játékok. Versenyzés négy számban nevezés a
helyszínen.
2004. május 16-án 15.00 órakor Ivónap Balatonrendes. Vendégségbe hívjuk községünk valamennyi
kedves férfiját. Szórakoztatásukról, finom falatokról
községünk lányai, asszonyai gondoskodnak.

A balatonrendesi önkormányzat lapja
Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
Felelûs kiadó: Gáspár István polgármester
Nytsz: 2.2.4/680/2003
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft.
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

