2004. június

9. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Ezúton Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a X. Jubileiumi Balatonrendesi Péter-Pál Napi Népmûvészeti,
Mûvészeti és Borfesztiválra, mely 2004. július 2-3-4-én lesz megtartva a Kultúrház melletti fesztiválsátorban.

Programjaink:
2004. július 2. péntek
17.00 óra Pörkölt fõzõ verseny kezdése
19.00
Ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond: Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
19.05
Batsányi Táncegyüttes mûsora
20.00
Pörkölt fõzõ verseny eredményhirdetése
20.15
Havasi Judo Csoport bemutatója
20.45
Mezõszentgyörgyi Õszirózsa Nyugdíjas Klub dalcsokra

2004. július 3. szombat
13.00
14.00
17.00

19.00
20.00

Kispályás labdarúgó bajnokság 3-3 fõs csapatok részére
Helye: "Novák" Stadion
Diák futóverseny a játszótér és a kultúrház között
Az elsõ balatonrendesi sodrófahajító bajnokság
(csak hölgyek részére)
Helye: "Novák" Stadion
Bál a Party Együttessel
2004 évi községi rendezvények és borverseny ünnepélyes eredményhirdetése

Menü: csülök pörkölt

2004. július 4. vasárnap
19.00
20.00
20.15

"Egy darabot a szívünkbõl" nosztalgia mûsor
Közremûködik: Csonka Tünde és Mohácsi Attila a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei
Teri Néni és Ilus Néni magyar nótacsokra
"Kornyika" Együttes balatoni népdalcsokor mûsorát adja elõ

Menü: tejfölös, sajtos lángos
Kiállító borászok:
Borbély Pincészet Badacsonytomaj
Kutassy Pincészet Badacsonylábdihegy
Kuti Pincészet Balatonrendes
Varga KFT Badacsonyörs
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Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek
Örömmel jelentem a község lakóinak, a csatorna
beruházás elkészült és napokon belül elkészül az ivóvíz
rekonstrukciós munka is. A legutóbbi számunkban közöltek szerint sikerült megszerezni valamennyi tulajdonostól
a szolgalmi jog nyilatkozatukat és az Arany János utca
sem maradt ki az elsõ ütembõl.
A csatorna elkészült, de nem lehet használni !
Nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy még
tiszta vizet sem lehet beleengedni a kész rendszerbe. 65
épületnél bekötésre kerültek a tisztító idomok. Õk fokozottan ügyeljenek erre. A jelenlegi technikai színvonal teljes bizonyossággal kimutatja a betöltés helyét. A rendszer
fertõtlenítése milliós költség. A többi ingatlan egy késõbbi idõpontban kapja meg az idomokat. Az eredeti költségvetés nem tartalmazta ezt a költséget. Azok, akik saját
költségükön vették meg a tisztítóidomot és 2004. április 1.
elõtti számlával rendelkeznek, kérem adják le az utcai
küldötteknek, vagy a társulat vezetõinek és kártérítésként
anyag költségüket megtérítik.
Ennek határideje 2004. június 25. Utána ezen igények
elévülnek. Az utcaküldöttek egy hónapja megkapták ez
irányú kérésünket, de eddig még egy igénylõ sem jelentkezett.
Néhány gondolat a kapubejárókról. Csak ott és annak a
tulajdonosnak készült egy keskeny feljáró rámpa, aki
elõzõleg is rendelkezett szintbeli csatlakozással. A
kivitelezõ június 10-15. között végleg levonul és ahogy
egy-egy utcában elhaladnak a tereprendezéssel kérek min-

denkit, hogy tegyen háza elõtt rendet. Tegye rendbe elõkertjét az út esetleges padkáját, néha a szomszéd nyaraló
elõttit is. Minden kapavágás, minden száll virág szebbé
teszi községünket.
Kérem legyenek büszkék arra a falura, ahol élünk és
lakunk, BALATONRENDES új arculatot kapott !
Senkire nem szólunk rá, ha sepreget az új járdán,
utcán kérem, legyenek aktív, tevékeny tagjai
településünknek. Nagyon sok jó és követendõ példát
lehet látni szerte az egész faluban.
Az új aszfaltburkolatokat három évig tervezhetõ
közmûberuházás, házi beköltés miatt felbontani nem
lehet. Bekerülési költsége 43 millió forint volt. Vigyázzunk rá !!!
Az ivóvíz rákötéseket legkésõbb június 25-ig el kell
végeztetni. Négy utcában Bányász, Hegyelja, Fõ és Simon
István utcák új vízóra bekötését a DRV RT csak a szolgáltatói szerzõdés megkötése és leigazolása után végzi el.
Ilyen nyomtatvány vagy polgármestertõl, vagy DRV RTtõl szerezhetõ be. Aki a fenti határidõig a bekötési dokumentumait nem rendezi el, annak valószínû plussz költségtérítés ellenében lesz ez lehetséges. Az ivóvíz
kivitelezés június 25. napjával lezárul.
A csatorna, víz és útépítõket községünk július 3-án
vendégül látja.
Gáspár István
társulat elnöke

Megalakult a Nõk a Balatonért
Egyesület helyi Csoportja
2004. február 19-én a Balatonrendesi Önkormányzat
kultúrtermében megalakult a Nõk a Balatonért Egyesület
20. Csoportja. A helyi lányok és asszonyok közül 20 fõ
vett részt a gyûlésen, minden egyet értettek az egyesület
céljaival és kitöltötték a belépési nyilatkozatot. Azóta már
27 fõs a taglétszám.
Az alakuló ülésen Gáspár István, Balatonrendes polgármestere köszöntötte a megjelent hölgyeket, és felkérte
Simonné Zákonyi Tünde Asszonyt, a Nõk a Balatonért
Egyesület Elnökét, hogy mutassa be egyesületüket.
Az Elnök Asszony örömmel vette, hogy a településen
élõ nõk látva a környéken mûködõ csoportok munkáját
meg szeretnének alakítani Balatonrendesen is egy csoportot.
Ismertette, hogy az egyesületet azzal a céllal alapították

Rendesi Lapok
1995. Január 22-én Alsóörsön, hogy a Balaton természeti
és környezeti értékeinek védelmét szolgálják, elsõsorban
azokon a területeken, ahol a nõk - sajátos szerepük révén
- a legtöbbet tehetik. Jelenleg 19 csoport több mint 600
taggal dolgozik a tó körül, ebbõl egy Budapesten segíti a
munkákat. Feladataik között szerepel a Balaton kulturális
örökségének megmentése oktatással, neveléssel
képességfejlesztéssel és ismeretterjesztéssel.
Az ábrahámhegyi csoportból Örlõs Zsuzsanna és Illésné
Rácz Andrea segítette alakuló ülésünk feladatait,
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ismertette eddigi munkájukat és elért eredményeiket.
A javaslatok alapján a jelenlévõk 19 igen szavazattal és
egy-egy tartózkodással a helyi csoport vezetõjének Kalász
Istvánnét és gazdasági vezetõjének Epresné Góz Margitot
választották.
A balatonrendesi csoport 2004 március elsején megtartotta elsõ közgyûlését, melyen az egyesület alapszabályainak ismertetését követõen elfogadták a szervezet
2004. Évi munkatervét
Kalász Istvánné

Balatonrendes Európa asztalánál
Egy márciusi testületi ülésen a vegyes ügyek keretében
került elõször szóba, hogy az uniós csatlakozást, hogy is
kellene megünnepelni ennek a kis falunak. A Polgármester Úr éppen ebben az idõszakban ismerkedett az
Internet használatával, na és ahogy ez lenni szokott a
kezdõ internetezõ mindig ráakad valami jóra.
A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot írt ki a csatlakozás
alkalmából szervezett programok finanszírozásához. Ezen

a pályázaton nyert a mi kis falunk is 130.000 Ft-ot. Innentõl kezdve már "csak" a szervezés volt hátra.
Szerencsénk van, mert hiába kicsi a falunk nagyon sok

értékes ember él itt, vagy tölti itt szabadidejét.
László György Úr és családja is igyekszik minél több
idõt Balatonrendesen eltölteni 1981 óta. László György
Úr Executive sef, a Danubius Hotel-lánc elnöki szaktanácsadója, 24 szálloda éttermi, konyhai és cukrászati
munkáját segíti magyar és többi külföldi "tûzhely" mellett
szerzett tapasztalat alapján. Természetes, hogy hozzá fordultunk - kértük készítse el a tagállamok egy-egy jellegzetes ételét.
A finom étel mellé ital is kell, lehetõleg olyan ami az
adott országból származik és az ételhez is passzol. Akinek
volt valamilyen különleges bora otthon, szívesen hozta,
hogy az élmény tökéletes legyen.
Nehéz lenne a leírni a csodálatos hidegtálakat mindegyik egy-egy költemény volt. Az egzotikus cápauszony
leves, bárány borda, olasz tészta különlegességek, görög
saláta, bizony úgy éreztük meghívott bennünket Európa
asztalához.
Számunkra, akik elmentünk azt hiszem nyugodtan
mondhatom páratlan gasztronómiai élményben volt
részünk. Remekül illettek a finom italok a nagy gonddal
elkészített ételekhez.
Ezúton is köszönet mindenkinek, aki segített abban,
hogy méltóképpen, de mindannyiunk számára
emlékezetesen ünnepeltük meg ezt a napot.
A jelenlévõk nevében nyugodtan mondhatom, köszönjük finom volt !
Kuti Istvánné

2004. évi borverseny eredményei
Jól szerepeltek a balatonrendesi borok a tavaszi borversenyen, különösen az Olaszrizling fajta.
Berger-Boné Eszter 2002. Olaszrizling
Kuti Pincészet
2003. Szürkebarát
2003. Muskotály
2003. Olaszrizling
Tapolczai György
2003. Olaszrizling
Süle Katalin
2003. Olaszrizling
Gáspár Pincészet
2000. Tramini Aszú
Várnai Péter
2002. Olaszrizling
Kál-Vin Pincészet
2001. Tramini
Kugler Ede
2003. Szürkebarát
borai aranyérmet nyertek.

További 14 bor ezüst, 5 bor bronz és 4 bor okleveles
elismerésben részesült. Közönség díjat Gáspár Pincészet
Tramini Aszú bora kapta.

Orbán Péter áprilisban számítógépház építõversenyen vett
részt Budapesten. A versenyre bejutott 25 fõ/gép közül kettõ
sajátkezûleg készített számítógépe különdíjban részesült, tárgyi jutalmat kapott. Gratulálunk!
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KÖZÉRDEKÛ
Húsvét Hétfõi Játékok

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Április 12-én, a már hagyománnyá vált Húsvéti Hétfõi
Játékok kerültek megrendezésre. Kis községünkbõl és a
szomszédos Pálkövérõl összesen 23 fõ vett részt a játékban. 4 versenyszámban mérhették össze erejüket a
játékosok: kosárlabda, kapurúgás, darts és tojásba
dobálás. Az összesítésben az alábbi eredmény született:

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény az ingatlan
tulajdonosok és földhasználók gyommentesítési kötelezettségét írja
elõ, az alábbiak szerint :

I. helyezett Suba Gyöngyvér pálkövei nyaraló
II. helyezett Gáspár Tamás balatonrendesi lakos
III. helyezett Budai László pálkövei nyaraló
A kupát Gáspár Tamás, mint helyi játékos õrzi jövõ év
húsvét hétfõjéig.
A Rendezõség meghirdeti az elsõ Balatonrendesi Sodrófahajító bajnokságot. Helye: "Novák" Stadion. Ideje: 2004. július
3-án. Jelentkezni 15.00 óráig lehet a helyszínen.

A Nõk a Balatonért Egyesület tagjai virágültetéses társadalmi
munkát szerveztek június 3-án. Sajnos csak négy hölgy vette
a fáradtságot a 30 fõs tagságból.

Önkormányzatunk június 26-án 8.00 órai kezdettel társadalmi munkát szervez azokban az utcákban, ahol a
parkosítás még addig nem készül el. Várunk minden tettre
kész lakót.
Nagy sikert aratott a február 28-i disznóvágás és tor. Az alapanyagot a Polgármester Úr finanszírozta. Takács Lajos úr
vezetésével pedig finomabbnál finomabb falatok készültek.
A rendezvényt jövõre is megtartjuk.

Köszönet nyilvánítás
Köszönetet mondunk Balatonrendes Arany János utca
és környéke lakóinak, nyaralótulajdonosainak, a két
Lezsák Fiúnak, Polgármester Úrnak, Jegyzõ Úrnak és
a Tûzoltóságnak, hogy 2004. Május 22-én nagyon
gyors segítségükkel komoly lakástüzet segítettek
megelõzni.

Kivonat a törvénybõl:
" A földhasználó és a termelõ köteles
- a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését megakadályozni,
- a zárlati károsítók okozta fertõzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az illetékes megyei növény-és talajvédelmi szolgálatnak bejelenteni,
- az a.) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen is védekezni,
ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget
bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növényvédelem alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét."
Fentiekbõl következik, hogy a hagyományos értelemben vett
gyomnövények, ezen belül is kiemelten a parlagfû és allergiát okozó
egyéb gyomnövények irtása törvényi felhatalmazás alapján kötelezõ
és jelentõs bírsággal sújtható. Nem kizárva azt a lehetõséget, hogy
fentieken túl nem teljesítés esetén a tulajdonos költségére a Körjegyzõség vállalkozó bevonásával akár a területre bejutva is az
gyomnövény mentesítést elvégeztesse.
Közérdekû védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó, illetve a
termelõ védekezési kötelezettségének az azt elrendelõ hatósági
határozat ellenére sem tesz határidõre eleget.
A közérdekû védekezést külterületen a Veszprém Megyei Növényés Talajvédelmi Szolgálat, belterületen a település jegyzõje rendeli el.
A közérdekû védekezést elrendelõ határozat ellen fellebbezésnek a
végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közérdekû védekezés végrehajtásának költségeit az ingatlan tulajdonosa/ kezelõje a közérdekû
védekezést elrendelõ hatóság részére köteles megtéríteni, késedelmes
fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben, illetve az adók módjára behajtható.
Növényvédelmi kötelezettség be nem tartása esetén az ingatlan
tulajdonosára/ kezelõjére növényvédelmi bírság kerül kiszabásra. A
bírság összege 20.000,- Ft-tól 1.000.000,-Ft-ig terjedhet. A bírság
meg fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat terheli. A
késedelmi kamattal terhelt bírság adók módjára kerül behajtásra.
Fentiek alapján kérjük az ingatlan tulajdonosokat és bérlõket
növényvédelmi kötelezettségük betartására.

Aki még nem vette át az idei évre a szemetes zsákot,
munkaidõben személyesen vagy megbízottja által kérjük
vegye át a szeméttelen.
Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

Mészárosék
Arany János u. 12.
A falunap elsõ napján 2004. július 2-án pénteken pörkölt fõzõ
versenyt rendezünk a kultúrház mellett. Jelentkezni június
27-ig lehet a könyvtárosnál. Alapanyagként húst, hagymát és
krumplit tudunk biztosítani. A résztvevõket tárgyjutalomban
részesítjük. A kész pörköltet a Kulturális Alapítvány javára
kimérjük.

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

