
2005. június 10. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja

2005. július 1. (péntek)

17.00 óra pörkölt fõzõ verseny kezdése
19.00 óra ünnepélyes megnyitó

19.10 óra pörkölt fõzõ verseny eredmény-
hirdetése

19.20 óra Fehér Kövek néptánccsoport
mûsora Sümegrõl 

20.25 óra Egry József Mûvelõdési Ház gyer-
mek tánccsoportjának mûsora Badacsony-

tomajról 
21.00 óra helyi "Kornyika" népdalkör

mûsora
21.15 óra Tombola 

Vacsora: sertéspörkölt a versenyzõk fõztjébõl

2005. július 2. (szombat)

11.00 óra gyermek és leány foci a "Novák"
Stadionban   

(nevezni a helyszínen az elsõ meccs kezde-
téig lehet)

13.00 óra felnõttek kispályás labdarúgó
bajnoksága a "Novák" Stadionban 

(16 év feletti fiúk részére 3-3 fõs csapa-
tokkal, 

nevezni a helyszínen az elsõ meccs kezde-
téig lehet)

14.00 óra  utcai futóverseny gyerekeknek 14
éves korig 

játszótér - kultúrház  között 970 méter
16.00 óra sodrófa hajító bajnokság hölgyek

részére korhatár nélkül 
19.00-03.00 óra bál a fesztiválsátorban, a

zenét a "Flipper" Együttes szolgáltatja
Tánc - Zene - Tombola

20.00 óra ünnepélyes eredményhirdetés 
(borverseny, sportversenyek, Bala-

tonrendes emlékérem)

Vacsora: pincepörkölt

2005. július 3. (vasárnap)

19.00 óra vendégünk a VUJISICS  népzenei
együttes Szentendrérõl 

20.30 óra népdalok Ancikától 
Teri Nénitõl és Anikótól

20.45 óra Tiroli Táncparódia, elõadja a helyi
asszonyok csoportja 

Vacsora: tejfölös, sajtos lángos
A rendezvényen büfét a Kúria Vendéglõ biz-

tosít.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
PÉTER -  PÁLPÉTER -  PÁL NAPI FESZTIVÁLNAPI FESZTIVÁL

Helye: Balatonrendes, Fõ u. 1.
Idõpont: 2005. július 1-3.

Mûsorok: 
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Balatonrendesi Beruházó 
Viziközmü Társulati 

Hírek
2005.május 14-én társulatunk küldött gyûlést  tar-

tott. A küldöttek elfogadták az Ellenõrzõ Bizottság
által ellenjegyzett 2004.évi mérleget, a 2005.évi költ-
ségvetést valamint a fõmû és a II.ütem tervezett
pályázatairól és várható kivitelezésérõl tartott beszá-
molót.

A fõmû esetében jelentõs változás várható.
Tudomásunkra jutott, hogy a Balatonrendes-
Ábrahámhegy közötti valamint a mi belterületi sza-
kaszunkat csak  2007-ben vagy késõbb kezdenénk el.
A képviselõ-testület  olyan javaslatot fogadott el,
miszerint Balatonrendes megfinanszírozná a teljes
projektet, úgy ha az állam ezt tõlünk  2008-ban vis-
szavásárolná. 

A hitel kamatait mi állnánk. Így viszont  2006.
Nyarára az Ábrahámhegyivel azonos  idõben mi is
rácsatlakozhatnánk a rendszerre. 

A Környezetvédelmi Miniszternél történt

egyeztetés során számunkra ettõl kedvezõbb döntés-
rõl kaptunk tájékoztatást, miszerint a DRV-nek mint
100 %-os állami tulajdonú vállalatnak utasításba
adják, hogy 2006. május végéig a 7,5 km-es szakaszt
építse meg és helyezze üzembe. 

A munkához szükséges tõkét az MFB biztosítja.
Reméljük ez meg is valósul, erre újólag ígéretet tett
Dr. Varga Miklós  államtitkár úr, aki a teljes feladatot
koordinálja. 

Bízzunk a sikerben. 

Önkormányzatunk régiós pályázatot nyújtott be a
II. ütem megvalósítására, mely a László Gyula utca
valamint a Pálkövei út - Strand utca közötti területet
foglalja magában. 

Sikeres pályázat esetén a munka a jövõ év elején
elkészül és így az egész község egy idõben köthet a
rendszerre. 

Gáspár István  

A képviselõ-testület  2009. december 31-ig

szerzõdést kötött a nemesgulácsi LANOMI Plussz

Kft-vel a bolt és vendéglátóegység üzemeltetésére.

Az üzlet a lapunk megjelenésével egy idõben fog

nyitni. 

A vállalkozónak sok sikert, vevõknek korrekt, jó

vásárlást kívánunk.

----------------------------------------------

A rendezõk  június 30-án 18.00 órakor tartják az

egyeztetõ megbeszélésüket a Péter-Pál napi fesztivál

programjairól. Kérünk minden önkéntes segítõkész

személyt. 

---------------------------------------------- 

A Népszabadság 2005. március 26-i számában köz-

zétette az ország vásárlóerõ térképét és listáját. Bala-

tonrendes havi 142,4 e Ft-tal az országos lista har-

madik helyére került.

Balatonrendes Önkormányzata  2005.június

8-án elfogadta a község teljes területére

készített és a szakhatóságokkal többször

elõzetesen egyeztetett Településszerkezeti Ter-

vet. 

A terv kifüggesztésre kerül  2005. június 15-

tõl  2005. július 15-ig. 

Megtekinthetõ a Körjegyzõségen a hivatali

idõben, valamint a helyi kultúrházban :

kedd  14.00 - 20.00 óra, szerda  14.00-17.00

óra, csütörtök  15.00- 20.00 óráig, esetleg tele-

foni egyeztetés után bármely munkanapon.

Tel: 06-70- 313-9991

Észrevételeiket, véleményüket írásban kell

leadni a könyvtárba, vagy a polgármestereknél

esetleg levélben.   

Önkormányzati hírek 



2005. július 1-2-3-i Falunapokra várjuk a
tagok felajánlásait a munkákhoz.

Jelentkezni lehet Gáspár Istvánnál,
Kalász Istvánnénál, Csabáné Varga
Anikónál. 

2005. augusztus 13-án a "Nõk a Bala-
tonért " Egyesület meghívására

a budapesti Sík Sándor Kamarakórus ad
koncertet a Kultúrházban  19.00 órakor.

Elõtte mise:  17.30-tól   18.30-ig.
Kérjük a tagokat, vegyenek részt minél

nagyobb számban rendezvényeinken és ki-
ki lehetõségeihez mérten vegye ki a részét
a munkából is. 

Kellemes nyarat és nagyon jó egészséget
kívánunk mindenkinek. 

Vezetõség
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Kábel-televízió hírek
Önkormányzatunk hosszas mérlegelés után úgy

döntött, hogy értékesíti a tulajdonában lévõ Kábel-Tv
hálózatot és vevõállomást. 

Az elmúlt 5 évben Vella Zsolt ábrahámhegyi vál-
lalkozóval rendkívül korrekt és probléma mentes
kapcsolat alakult ki, úgy a megépítés, mint a napi
karbantartás során. 

Ez a kapcsolat garancia számunkra, hogy a szolgál-
tatást igénybevevõk cak pozitív változást érezzenek,
hisz ezen túl egy szakcéggel lesznek szerzõdéses
kapcsolatban, akinek profit érdekeltsége a jó szolgál-
tatás és minél több új tag beléptetése. 

Az érvényben lévõ képviselõ-testületi határozat
szerint  2005. július 1-tõl egy évig üzemeltetõi és
szolgáltatói szerzõdést kötünk az általa mûködtetett
Ábrahám-Sat Bt-vel, a rendszer eladása  a próba év
közös tapasztalatainak kiértékelését követõen fog
lebonyolódni.  

Ez évben változatlan díjtétel mellett a francia  TV5
csatorna helyett magyarnyelvû  Sport-1 csatorna lesz.
Önkormányzatunknak  2006. elsõ félévre ármegál-
lapító szerepe lesz,  2006. Második  félévtõl az árat a
szolgáltató fogja megállapítani, de az alapcsomagba
az önkormányzatnak joga van beleszólni. 

Természetesen egy bõvített II. csomag már piaci
áron fog a  Tisztelt elõfizetõk rendelkezésére állni. 

Remélhetõleg a szolgáltató sikeresen fog pályázni
és a jövõben Révfülöp - Ábrahámhegy között
egységes szolgáltatással és a több elõfizetõvel ked-
vezõbb tarifával fognak tevékenykedni.

Az összekötés után a rendszer alkalmas lesz a szé-
lessávú Internet szolgáltatásra (sebesség  512 Kbit).
A következõ egy évben a szolgáltató jóvoltából  brut-
tó 12.500 Ft -ért lehet a rendszerre csatlakozni. 

További információt a szolgáltató  87/ 472-104  és
06-20-9250127  telefonjain lehet kérni. 

Gáspár István  

Borverseny 
eredményei

Szépen szerepeltek az új borok az idei bor-
versenyen. 23 db borral neveztek, melybõl 15
arany, 4 ezüst és 6 bronz érmes lett. 

1. Gáspár Pincészet 4 puttonyos Aszú 
2003.

2. Berger Bóné késõi Olaszrizling 2003.
3. Gáspár Pincészet Cuvé (r.szilv.,

budai z.) 2004.
4. Kuti István Tramini 2004.
5. Kuti István Chardonay 2004.
6. Várnai Péter Rizlingszilváni 2004. 

Közönség díj: 
Gáspár Pincészet 4 puttonyos Badacsonyi

Aszú
Várnai Péter

hegybíró

NABE HÍREK
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Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban. 
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

A balatonrendesi önkormányzat lapja

Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

MÚLTUNKBÓL

A RENDESI FÜRDÕ TÖRTÉNETE

Aki a község nyugati végén létesült csó-
nakkikötõt használja, azt tapasztalja, hogy a
kijáró egyik részén termetes kövek vannak,
melyeket kézi erõvel nem lehetett kiemelni. 

Rövid tájékozódást követõen kiderült, hogy
a II. világháború elõtt itt állt a község strand-
fürdõje. 

Történetét Gelencsér Ilus Néni meséli el,
aki 1935 és 1940 között a fürdõ pénztárosa és
mindenese volt, aki beszedte a kabinjegyek
árát, mindennap felmosta a kabinokat és fel-
gereblyézte a homokot.

A fürdõ területén 27 fából készült kabin
volt, a kabinjegy ára 2 pengõ. Az egész
területet faragott kövekkel rakták ki, a bejárót
kikövezték. 

A kövekkel kirakott területet 20 cm
homokkal töltötték fel és a területrõl 4 lejáró
stég vezetett a homokkal feltöltött strand
területre. 

Az 1-3 éves gyermekek részére elkerített
fürdõrészt alakítottak ki, melynek az alját és
az oldalait deszkából készítették el. 

A kabinok által közrefogott területen
nádtetõs faragott bútorokkal (4 asztal 16 pad-
dal) felszerelt pihenõ biztosította a kényelmes

étkezés, italozás lehetõségét. 
Ilus Néni szerint erre a strandra az úri

emberek jártak elsõsorban Budapestrõl,
Darányi Kálmán évekig itt nyarat. 

A községben ebben az idõben a bíró
Gerencsér Gábor volt. 

A kocsmáros Hegyi Lajos volt, aki nyáron
fõzött a vendégeknek és az elõzõ  napi ren-
delés alapján mindig idõre leszállította az
italokat. 

A II. világháború elõtt a falu a Fõ utcából
állt, minden háznál tartottak állatokat. A
fürdõ a háború áldozata lett. A községet bom-
batámadás érte és Gelencsérék Fõ utcai házát
bombatalálat pusztította el. 

A fürdõ kabinjait a katonák felaprították és
eltüzelték, a fürdõ területét benõtte a nád, de
a kijáró stégek vonalát a helyi horgászok
azóta is használják. 

A községben üdülõt építõk, csónaktulaj-
donosok pedig rendszeresen felteszik a
kérdést, hogy honnan kerültek a faragott
kövek a nádasba. 

Ime a válasz, melyet Ilus Néni mesélt el és
Dr. Kovácsics Albin írt le. 

Balatonrendes, 2004. õszeHúsvét Hétfõi Játékok

A hagyományoknak megfelelõen ez évben is
megrendezésre kerülõ játékokon 

I. helyezett Tomori Ildikó
II. helyezett Budai Zoltán (Pálköve)
III. helyezett ifj. Csaba Kálmán
IV. helyezett Horváth Zoltán  - Csongrádi
Zoltán (Pálköve)
VI. helyezett Lezsák Mátyás. 


