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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Mikulás eest
Szokásaink szerint ez évben is megrendezésre került az iskoláskorú gyerekek

részére a mikulás est. A már jól ismert mikulás bácsit a gyerekek énekléssel

köszöntötték, aki minden gyermek részére hozott csomagot. Végre új kram-

pusz is szerzõdött hozzá, így néhány rosszalkodó

lurkónak meghuzigálták a fülét. A gyerekek szép

versekkel, énekekkel kedveskedtek a télapónak. 

Rendezvényünket a kulturális alapítvány és a NABE

támogatásával a teljes testület jelenlétében tartot-

tuk meg. Köszönjük a kellemes estét mindenkinek.

a Gyermekes szülõk

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit a 2005 december 23-án 14 órai

kezdettel megrendezésre kerülõ MINDENKI KARÁCSONYÁ-ra. Vendégeinket
mûsorral, és vacsorával várjuk.

Rendezõsség

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk minden kedves olvasónknak. 
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Jelentõs fordulat állt be a fõmûvi

csatorna létesítésében. Véglegesen

eldõlt, hogy a DRV Rt. saját beruházás-

ban végzi el a hátralévõ feladatot és ezt

az Rt. közgyûlése is megszavazta.

Kiírták a közbeszerzési pályázatot,

mely során, december 15-én terv-

egyeztetésre hívták meg a pályázatot

megvásárló vállalkozások képviselõit.

Az ülés helye Ábrahámhegyen volt.

A pályázók számából és érdek-

lõdésébõl joggal feltételezhetjük, hogy

a megadott határidõre több sikeres

pályázat is beadásra kerül, 2006. január

közepén az eredményt is meg fogjuk

ismerni. A szerzõdés várható megkötése

február 10-ig fog megtörténni és utána

szinte azonnal indul a munka. A fõmû

7,2 km-es szakasz lesz megépítve négy

átemelõvel együtt. A rendszernek a

kiírás szerint 2006. június 30-án

próbaüzemelés szinten kell mûködni.

Ezúton is felhívjuk a Tisztelt ingatlan

tulajdonosok figyelmét, hogy

szíveskedjenek felkészülni a január

végi rácsatlakozásra. Önkormány-

zatunk június végére megalkotja a

környezet terhelésrõl szóló rendeletét,

és technikát dolgoz ki a rászoruló csalá-

dok bekötésének támogatásáról, ezt

kellõ idõben mindenki tudomására hoz-

zuk. 

A társulás Intézõ Bizottsága döntést

hozott a késedelmes fizetõk (14 ingat-

lan) ügyében és rövid határidejû ren-

dezés elmulasztása esetén a részlet-

fizetési megállapodás felbontására fel-

hatalmazta az elnököt.

A társulás megkezdte az OTP felé a

hitel törlesztését.

Az Önkormányzat novemberi ülésén

döntött, hogy a II. ütemet kétfelé bontja

és a László Gyula utca lesz az új II.

ütem és a Pálkövei út - Strand út közöt-

ti területet III. ütemnek nevezi el. Dön-

tés született az új II. ütem 2006. június

végéig történõ elkészíttetésérõl is.

Gáspár István

Társulati elnök 

Balatonrendesi Beruházó 
Viziközmü Társulati 

Hírek

Önkormányzatunk megkezdte a postaépület átépítését, melyben természetesen egy postahelység és a
már korábban jelzett E pont információs portál lesz kialakítva. A munkákat saját létszámmal és néhány
alvállalkozóval végeztetjük el, mert így közel 1 millió forinttal olcsóbban fog elkészülni, mintha kiadtuk
volna kulcsrakészre.
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Valószínû, hogy sokan úgy gondol-
juk, miszerint az Önkormányzat
legsikeresebb rendezvénye a szüret-
búcsúztató fesztivál. E rendezvény

sorozat koronája lett az idei, hisz
olyan hangulata, varázsa volt, amit
a község újkori létrehozói legszebb
álmukban sem gondoltak volna.

A rendezvény végül is kevés új
elemet tartalmazott, de a
meglévõket a jelenlévõk felsõfokú
minõsítésûre emelték. Volt itt min-
den, szép és érdekes jelmezek,
illusztris vendégek, vendégszeretõ
házak, szakácsok, boros gazdák.
Volt nóta, vidámság, csikósbemu-
tató, szüreti bál. Megjelent itt sok-

sok község vezetõje, a szigligeti
nemzetiségi folklór csapat, szõlõfürt
és szõlõharang, kisbíró és fõbíró,
eljött körünkbe még a török basa is,
hogy új háremhölgyeket toborozzon,
de csak az urakat sikerült beszer-
veznie.

Pohárköszöntõt mondott Mester-
házy Attila államtitkár úr, és ter-
mészetesen a vendégek az ez évi bor-
verseny díjnyertes borával koccin-
tottak.

Hosszan három háznál kínálták a
népeket, még az oldalsó utcákból is
voltak vendéglátók, és nemes, szép

része volt a rendesi gazdák sátrában
kínált finom borok bemutatója is.
Köszönjük a finom harapnivalót a
2004 évi fõzõversenyt elnyert gyõz-
tes csapat tagjainak.

Jövõre is várunk mindenkit sok-sok
szeretettel, és tisztelettel október
második szombatján.

Rendezõség

Szüreti Fesztivál



Évek óta kedves hagyomány kis falunkban,
hogy Márton-nap környékén novemberben
finom lúd vacsorára és új bor kóstolóra
hívjuk a falu lakosságát.

Nem volt ez másként ebben az évben sem.
Mindenki várta, készült erre a novemberi
napra. Vártuk a finom vacsorát mert az évek
során már beigazolódott, hogy Szita
Vendéglõ lúd vacsoráját bizony nehéz felül
múlni. Azt tartja a mondás, aki Márton
napján lúd pecsenyét eszik a jövõ évben nem
éhezik. Szerencsére ezt a mondást sokan meg-
fogadták, mert megtelt a Kultúrház.

Az ünnep másik fontos része, hogy Márton-
nap környékén kerül sor elõször az új bor
kóstolására.

Ezen a környéken szinte mindenkinek van
valamilyen kötõdése a szõlõhöz, a borhoz,
hiszen a mi falunk is szerves része a Badac-
sonyi Borvidéknek.

Bemutatkozott az új hegybíró értékelte az
elmúlt évet és ismertette az új ren-
delkezéseket. 

Elmondta, hogy ezúton a Vinotourist
irodában lesz megtalálható a kifüggesztett
idõpontokban. 

Sok finom új bort volt alkalma kóstolni a
jelenlévõknek mindenki szívesen kínálta, az
egész évi munkájának gyümölcsét. Mindenki
kíváncsi volt vajon, hogy fog ízlelni a borom
a szomszédnak?

Minden évben kemény munka sok, sok izga-
lom amíg a szõlõbõl a bor bekerül a pincébe
ez ebben az évben sem volt másképpen. Esõs
hideg nyár után kicsit feledve azt a sok gon-
dot, amivel a borászatnak ma számolni kell jó
volt egy kicsit az ünnepnek élni.

A vacsora végén közösen megnéztük a falu
életével kapcsolatos digitális fotókat jó volt
újra felidézni a jó hangulatú szüreti
felvonulást.

A hagyományokat illik tiszteletben tartani,
így reméljük jövõre is találkozunk.

Kuti Istvánné

Balatonrendes község önkormányzata az elmúlt
15 évben a községünk érdekében végzett
tevékenységéért BALATONRENDES EMLÉK-
ÉRMET adományozott Gáspár József ábrahámhe-
gyi polgármesternek.
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KÖZÉRDEKÛ

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

Márton napján

Nagysikerû borászati kirándulást
szerveztünk ez évben is, immáron hatodik
alkalommal. Most a Villányi borvidéket láto-
gattuk meg. Jövõre valószínû a móri- és az
ászárneszményi borvidékre szervezünk
hasonlót. 

Várjuk további helybeli jelentkezõket. 

Elkészült a postaudvaron felállított
kemence. Jelenleg a kiszárítása van folya-
matban. Az elsõ kenyérsütésre várhatóan
január közepén lesz lehetõség. Aki a
kenyérsütési tanfolyamon részt kíván venni,
kérem, hogy jelentkezzen a könyvtárosnál,
akkor kiértesítést kap az idõpontról. Kellõ
érdeklõdõ esetén minden héten - valószínû-
leg csütörtökön - a kemencét kifûtjük. 


