2004. szeptember

9. évfolyam, 3. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a balatonrendesi Szüretbúcsúztató Fesztiválunkra.
Indulás: 2004. október 16-án 14.00 órakor a Kultúrháztól.
Útvonal: Fõ utca - Templom utca - Csapás utca - Fõ utca - Hegyalja utca - Bányász utca - Játszótér
Vacsora: két féle fõtt ételrõl Verebélyi László és csapata gondoskodik.
Reméljük, hogy továbbra is megmarad az a szép szokás, hogy a felvonulókat a porták tulajdonosai
megkínálják.
Jelmezek ügyében a könyvtárosnál kell jelentkezni legkésõbb 2004. október 7-ig.
Rendezõség

ALAPÍTVÁNY HÍREK
Balatonrendes
Kultúrájáért
Közalapítvány
Kuratóriumát újabb négy évre meghosszabbította az
alapító testület. Az elmúlt idõszakban lemondott
Bódis Márta Erzsébetnek, valamint Radics
Józsefnének eddigi munkásságát megköszönve,
mandátumát visszavonta. Helyettük Szabó Istvánnét
és Polánszky Eduárdot jelölte és fogadta el.
A Kuratórium augusztus hónapban megtartotta
alakuló ülését és a pénzügyi beszámoló elfogadását
követõen, meghatározta a következõ idõszak feladatait, rendezvényeit.
Az év hátralévõ részében jelentõs szerepet vállal a
Szüretbúcsúztató Fesztivál, a Mikulás nap és a Mindenki Karácsonya rendezvények szervezésében és
finanszírozásában.
Várjuk jó szándékú felajánlásaikat a
11748052-20030119 számú bankszámlára.

G R AT U L Á L U N K !

Péter Sándor Senior Világbajnok

2004. Július 3. Wien (Bécs)
World Masters Championships Judo -100 Kg
súlycsoportjában Péter Sándor ARANY érmet
nyert!
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Balatonrendesi Beruházó
Viziközmü Társulati
Hírek
Mint arról már a legutóbbi számunkban is beszámoltunk, a beruházás közterületet érintõ szakaszai
elkészültek, valamint az ahhoz csatlakozó ivóvíz
rekonstrukciós munkálatok is. Megkezdtük a tisztító
idomok kiosztását, melyek munkaidõben a szeméttelepen átvehetõk. Tisztítóidom csak a megépített
nyomvonalas szakaszokra jár. Ott, ahol a nyomvonal
a fõmûvi beruházással lesz kiépítve, (Berek és
Révfülöpi utca) majd valószínû beépítve lesz
módunk átadni.
A Társulat Elnöksége és Felügyelõ Bizottsága
augusztus 11-én tárgyalta a könyvelés pénzügyi

beszámolóját. Felvetõdött a kintlevõségek behajtásának kérdése és határozatot hozott ennek elindításáról.
A lakossági befizetések is 16 fõnél akadoznak, õk felszólítást kaptak tartozásuk rendezésére. Azok, akik
decemberig nem teszik rendbe egyenlegüket,
számíthatnak a részletfizetési megállapodás felbontására. A társulatnak több mint 700 e Ft kintlevõsége
van, ami sok ! Akik egyáltalán nem fizetnek, hamarason kapcsolatba kerülnek a végrehajtóval !
A csatorna közmû mindenkinek kötelezõ !
Gáspár István
társulat elnöke

Péter-Pál Napi Fesztivál
Ez évben is sikeresen bonyolódott le a X. Fesztiválunk. A már megszokott három napos rendezvény
során új elemek kerültek az érdeklõdés középpontjába. Igen sikeres volt a pörköltfõzõ verseny. Mind a
hét csoport rendkívül finomat alkotott, de a zsûri
elnöke, Szita Laci Bácsi a "Rozoga" csapatát díjazta
legtöbb ponttal.

szülötte, Piros Zita nyerte 26,30 méteres dobással,
második helyezett lett Bálint Adrienn 25,70 méterrel,
harmadik pedig Görgei Beáta 24,10 méterrel. Az idei
évben a helyszíni dopping ellenõrzéstõl és
mintavételtõl eltekintettünk.
A rendezvény minden napját sikeresnek mondhatjuk, talán a vasárnapi érdeklõdés volt a vártnál
szerényebb.
Mivel ez a rendezvény volt a tizedik többen úgy
gondoljuk, hogy meg kellene újítani. Szívesen vennénk, ha lenne valakinek olyan ötlete, amihez az
anyagiak is rendelkezésre állnak és a fesztivál jellege
nem sokat változna.
A rendezvényen aktívan segítõ valamennyi kedves
társunknak szívbõl köszönjük a segítséget.
Gáspár István

Hatalmas érdeklõdés és izgalom elõzte meg az elsõ
sodrófahajító bajnokságot. A szép számú nevezõk
közül nem egy versenyzõ, mint kiderült, napok óta
edzésben volt. Végül is a versenyt községünk

Rendesi Lapok
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A K Ö Z E L J Ö V Õ F E L A D ATA I R Ó L
Sokakat foglalkoztat községünkben a bolt
és a posta épületének sorsa, ezért tájékoztatásul az Önkormányzat véleményét szíves
tudomásukra hozzuk.
A bolt és italbolt bérleti szerzõdése 2004.
szeptember 30. napjával megszûnik. Az
épület visszavételét követõen külsõ
tatarozási munkákat fog elvégezni a tapolcai
"SZ - L" Bau KFT.
Ezek a munkák május hónapra voltak
betervezve, de októberre helyeztük át a
bérlõ kérésére.
Az épület belsõ átépítése, felújítása az
átvételt követõ helyszíni szemle során kerül
eldöntésre.
Az önkormányzat továbbra is változatlan
funkcióval kívánja bérbe adni mindkét
egységet legkésõbb 2004. december 1.
napjával.
Kérjük a lakosságot, hogy vásárlásaikat
szíveskedjenek ehhez igazítani. Mozgásában korlátozottak, akik családtaggal,
szomszéddal nem tudják napi szükségleteiket pótolni, segítséget kaphatnak,
kérem, keressék fel a polgármestert.
A posta épületének és nyitva tartásának
kérdése ennél sokkal körülményesebb. A
jelenlegi állás szerint nyáron négy hónapig
csökkentett nyitvatartási idõvel teljes körû
szolgáltatás és felvétel lesz úgy, mint az
idén. Télen valószínû a mobil postás vagy
egy másik postai dolgozó napi egy órában
felvételt végez az épületben. Ennek idõpontja - napi nyitva tartása - valamint az illetõ
személy neve még nem ismert. Az épületet a
posta felajánlotta az önkormányzatnak

megvételre. Jelenleg ennek mértékérõl, az
épületben végzendõ tevékenységrõl és az
ehhez szükséges helyiségek kiépítésérõl tárgyalások folynak. Az is lehet, hogy az
épületet nem tudjuk megvásárolni. Ebben az
esetben a posta saját költségén fogja
üzemeltetni.
Az önkormányzat szeptember 1-i testületi
ülésén megtárgyalta és elfogadta a
település-fejlesztési koncepciót. A készülõ
tervek kb. 5-6 hét múlva közszemlére
lesznek téve. Kérjük, véleményezzék.
A kommunális szeméttelep szeptember 15tõl csak munkanapokon lesz nyitva. Kérjük,
segítsék óvni a természetet az illegális
szemetelõktõl.
Felemásra sikeredett az idei szezon. Kevés
volt a vendég és gazos maradt a falu. A
kevés vendégrõl nem tehetünk, de a sok
gazos telekrõl, elõkertrõl, utcai járdáról,
padkáról igen.
E fórumon már sokadik alkalommal írunk,
hogy a szép és kulturált környezet egy
üdülõfalutól alapvetõen elvárható helyzet.
Ennek csak igen kevés utca tud megfelelni.
Kérjük, hogy a pedánsak igen is utasítsák
rendre a gazos telekszomszédaikat, az
útszéli padkát ne csak tõlünk várják el, hogy
karbantartsuk, hiszen ez a telektulajdonosok
kötelezettsége.
Több
ingatlantulajdonos
ellen
szabálysértési eljárás lett kezdeményezve,
gondozatlan ingatlan végett.
Gáspár István
Polgármester

Kérjük az épülettel rendelkezõ telektulajdonosokat, hogy szíveskedjenek kerítésükre
postaládát felszerelni, mert ezzel is elõsegítik a mobilpostai szolgáltatás hatékonyságát !
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KÖZÉRDEKÛ
"Adjuk szívesebben az adónkat, adomány
Egy vödör vizet öntött jelképesen a Balatonba
Bánki Károly.
Arra buzdít mindenkit, hogy tegyen többet a
tóért, a régióért.

A Péter Pál Napi Fesztivál diák
futóversenyének eredménye:
Fiúk
I.
II.
III.

Derdák István
Tomori Tamás
Gondi Kristóf
Lányok

- A Balatonról nem tudok érzelmek nélkül beszélni
- mondta a 33 éves pécsi Bánki Károly, akinek Balatonfenyvesen van nyaralója. Az igazgyöngy itt van
a kezünkben, nem kell tovább keresni, fõleg nem
Horvátországban. Most minden eddiginél erõteljesebb helyi összefogásra van szükség, civil kurázsi
nélkül magunkra maradunk és elvérzünk.
A Balaton csak másodsorban lehet üzlet. Mindenekelõtt vissza kell szerezni a becsületét,
méltóságát, állította Bánki Károly: - A provokációktól, támadásoktól határozattan meg kell védeni. A
biztató terveket pedig mielõbb valóra váltani. Az idei
rossz idény a következõ évekre rendkívül kedvezõtlen gazdasági következményeket hoz. Sokkal
kevesebb tõke jön ide, mint korábban
- tette hozzá. - Vegyük észre, hogy most komoly
áldozatokra van szükség a siker érdekében.
A legnagyobb segítség a helyi idegenforgalmi adó
önkéntes vállalásával adható, mert az állam minden
befizetett forinthoz kettõt ad. Bevallom, valamikor
én is mindent elkövettem, hogy kibújjak a
kötelezettség alól, de a mostani kiélezett helyzetben
becsülettel fizetek minden vendégem után. Úgy tekintek erre: ez nem adó, hanem adomány.
A következõ lépés pedig az, hogy nem szabad
otthonról hozni egy csomó akciós terméket; enni- és
innivalót, amivel azt hisszük, hogy jó vásárt csináltunk, javasolta Bánki Ferenc:
- A végén egy részt úgyis kidobjuk. Vásároljunk a
Balaton-parton azokban az üzletekben, amiknek a
tulajdonosa hosszú távon gondolkodik és bevétele
egy részét visszaforgatja a fejlesztésekbe."
Bánki Károly
közgazdász, a Balaton tiszteletbeli média
követe
Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

I.
II.
III.

Lendvay Zsuzsanna
Derdák Beáta
Soltész Petra

A futtbal bajnokság eredménye:
I.
II.
III.

Elektro-V
Reménység
Novák I.

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

