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Kaszálnak a hulladékszállítók
Tisztelt balatonrendesi állandó lakosok
és nyaraló tulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2010. május 28- Testületi
ülésen a szemétszállítás díjtételeit a 2010. évre
véglegesítettük. A nehézséget az okozza, hogy a
balatonrendesi kommunális hulladéklerakó bezárt, annak
árbevétele kiesett és az időközben alaposan megemelkedett
szemétszállítási díjat kompenzálásra az Önkormányzatnak a
továbbiakban nincs anyagi lehetősége.
Bizony most látszik, hogy mit jelent az a kiesett kb. 30
mFt/év árbevétel, amit a szeméttelep „produkált” Ez
jelentette az önkormányzati bevételek majd 50 %-át!
A 2010. évben az állandó lakosoknak még 50 % kedvezményt biztosítunk.
A díjtételek a következőképpen alakulnak
Állandó lakosok – 48 porta –részére:
- 2010. január 01.-2010 május 31.-e között br. 2.953 Ft.
- 2010. június 01.-2010. december 31. között br. 5.968 Ft.
Azaz 2010-ben összesen br. 8921 Ft., mely összeg az 50 %
kedvezményt már tartalmazza.
Nyaraló tulajdonosok – 157 porta – részére:
A szemét elszállításáért kötelezően 20 alkalmat kell
fizetniük, azaz 2010-ben összesen: br. 7285 Ft
A megadott Ft összegek kialakulásánál figyelembe vettük:
- a Remondis Kft 2009. évi 225 Ft/alkalom ürítési díját,
valamint
- a 2010. évre alkalmazott 4,5 %-os áremelését, továbbá
- a királyszentisváni hulladék feldolgozó 2010. évi
működési költségeinek br. 91 Ft-os – minden ürítésre
vetített és hozzászámított összegét.
Mivel 2010. május 31-ig még a tavalyi rendeletünk volt
érvényben, ezért addig a 2009-es árat alkalmaztuk.
A viszonylag „kíméletes” díjakat úgy hoztuk ki, hogy az
Önkormányzatnak – súlyos anyagi problémái ellenére és a
lakosság befizetései mellett – még br. 597.902 Ft-ot kell
kifizetni a Szolgáltatónak 2010-ben.
A drasztikus áremelésre azonban 2011. januártól mindnyájunknak fel kell készülnie. Aki eljött a 2010. április 30-i
”Közmeghallgatás”-ra, szembesülhetett azzal,, hogy
rendkívül kicsi a mozgástér a díjtételek vonatkozásában és
2011-től már az Önkormányzat sem adhat senkinek
kedvezményt. A királyszentistváni hulladék feldolgozó
üzembe állítását követően már csak abban bízhatunk, hogy
kényszerű anyagi áldozatvállalásunk talán környezetünk
megóvását szolgálja.
Balatonrendes, 2010. június 3.
Tisztelettel: Takács Ferenc s.k., polgármester

Az Önkormányzat szeretettel meghív minden érdeklődőt
a hagyományos Balatonrendesi Péter-Pál Napokra.

Június 25,

26 és 27-én

a Kultúrháznál tartandó Faluünnepen
kultúrális program, sport, tánc és dínom-dánom egyaránt
lesz. Részletes rendezvényterv a hirdető táblákon olvasható.

„A Balatonnak nincs hétköznapja”
Mindenki másnak látja, mindenki másképpen éli meg a
Nagy Tó melletti tartózkodását. A címben használt idézet
Egry József festőtől (foto), a Balaton
szerelmesétől
származik.
A
Badacsony--tomajhoz kötődő művész,
akiről az ot-tani Kultúrházat is
elnevezték és emlékére egy múzeumot
rendeztek be, bölcs gondolatokat
fogalmazott meg a Balatonhoz fűződő
kapcsolatáról. Ebből olvashatnak egy
csokorral júniusi kiadványunk negyedik
oldalán
lez

Mozgalmas hónapok előtt a Testület
Nem számítva a falunapi és a szüreti felvonulásra való
előkészületeket, a szokottnál mozgalmasabb nyári hetekre és
hónapokra számíthat az Önkormányzat Képviselő-testülete.
Két téma, a hulladékszállítási kérdések megoldása, valamint
a Rendezési Terv szükségessé vált, illetve a felsőbb szinten
is módosított szabályozások alapján előírt tervező bevonásával elkészítendő végleges területvédelmi és területfejlesztési koncepció elfogadtatása. Ez utóbbi tekintetében a
rendesi lakosság bevonása a véleményeztetésbe, – akár egy
új közmeghallgatás vagy/és a kifüggesztésre kerülő tervek
szemrevételeztetése révén, - elkerülhetetlenné válik. Az új
Terv a 2009. szeptember 14.-én elfogadott és jelenleg
érvényben lévő Rendeletre támaszkodik, messzemenően
figyelembe véve a lakosság igényeit is. Ezzel a problémával
foglalkozik a Rendesi Lapok harmadik oldalán megjelent
cikkünk is. Mindezeken túlmenően az esedékes önkormányzati választásokra való felkészülés igénybe veszi majd
nemcsak a képviselőket, hanem a polgárokat úgyszintén. Ha
minden az áprilisban megválasztott kormány és Parlament
elképzelése szerint alakul, főleg megyei szinten alapvető
változásokra lehet számolni. Minderről Önkormányzati
Tájékoztatónk folyamatosan tudósít majd.
lez

Rendesi Élet

KITEKINTŐ
Sok balatonrendesi vendégünk
érdeklődik azután, hogy ittlétük
alatt a szomszédos településeken
milyen hagyományos rendezvények
vagy
egyéb
látványosságok
gazdagíthatnák szabad idejűket és
tennék még felejthetetlenebbé nyári
szabadságukat. Néhány tipp a
teljesség igénye nélkül:
Révfülöp:
2010.június 24-27, (csütörtökvasárnap) II: Vincellér és Bornapok
.06.26. Szent Iván éjj mulatság.
Tóparti Galéria.
Egész nyáron
képző- és iparművészeti kiállítások
hazai és nemzetközileg ismert
művészek műveiből.
Zánka:
2010-06.20. II Zánkai Gyermek
Lovasnap-2010.06.19-21. Országos
Fogathajtó Verseny.
Paloznak:
2010.06.26- Halászléfőző Verseny
Tihany:
Bencés Apátság. Orgonahangversenyek (csütörtökönként).
Salföld:
Mezőgazdasági major. Egész évben
kiindulópontja a Balaton-felvidékiNemzeti Park megismeréséhez és
megismertetéséhez. A majorban
lehetőség
kínálkozik
őshonos
magyar állatfajták, pásztorkutyák és
lovak megszemlélésére. Lovas
bemutatóknak és a lovas kocsi
túráknak se szeri se száma. A Kálimedence
természeti
értékeit
elismert
szakemberek
hozzák
emberközelbe. Ne mulassza el
senki a major kínálta lehetőségeket.

Apró bölcsességek
Nincs nagyobb szerencse, mint a
jó házasság.
magyar
közmondás
A szerencse mezőt ad, de a
győzelmet rajta csak erény
vívhatja
ki.
Eötvös József
Derült napjaidban féld a balsors
alattomos
közelségét.
Schiller
Életünk utolsó napja nem
megsemmisülést, hanem csak
változást
hoz
számunkra.
Cicero
Aki vagyonánál többel adós,
kevesebbje van a semminélmagyar közmondás
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Remek és hangulatos Majális
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) jubileumi tanácskozásával egybekötött
Majális a múlt hónap 10-én kitünő hangulat közepette bonyolódott le Balatonrendesen. Ezt a közbe-közben szemerkélő eső sem zavarta. Erről a megyei és a
Balaton körüli sajtó részletes tudósításban beszámolt már. Ezúttal képekkel
elevenítjük fel a szomszédos településekről is számosan látogatott rendezvényt:

Érkeznek a NABE-küldöttei
Élénk munka a Kultúrházban

Balatonrendes bejárása
Mindenre odafigyeltek a vendégek

Pergerné Katalin ünnepélyes beszéddel
A badacsonytomajiak fellépése
nyitotta meg a Majálist
humorral volt fűszerezve

Tömött sorokban a nézők
Futó felhők nem érdekeltek

Sokrétű információ-szolgálat
paravánokon és a sátrakban

Játék-kínálat az ifjabbaknak
Vetélkedő barátok között

Jókedv együtt - mindenekelőtt
Tradicionális öltözékben

Felelős kiadó: Takács Ferenc Polgármester; Felelős sz erkesztő: Lezsák Mihály Képviselő. Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1; Nyomtatás: Körjegyzőség
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Keserű emlékek maradnak a régi Rendezési Tervből
A 2009. szeptemberi „Rendelet” érvényben van - Újabb véleményezés még a nyáron
Koncentráljunk a tényekre: A Balatonrendesi
Rendezési Terv módosításának előkészületei 2008
nyarán kezdődtek. A kezdeményezők első lépésként az Állami Főépítészi Irodát keresték fel abból
a célból, hogy az eljárásmódra vonatkozólag tanácsot kérjenek. A felvilágosítás részletesnek és
bátorítónak nevezhető volt. A szükséges előírásokra és a jogszerű lépések megtételére utaló
tanácsokat Dr. Virányi István Főépítész Úr már
2008.június 3-án egy háromoldalas írásban hozta
tudomásunkra. Levelében helyeselte kezdeményezésünket és bátorította eljárásunkat. Levelét a
még abban a hónapban egybehívott Közmeghallgatás résztvevői számára teljes terjedelmében
lefotokópiázva szétosztottuk, a tanácsok értelmében a közutakra vonatkozó részszámításokat a
kiszélesítések módjára, áteresztőképességére
valamint a szociális függvényeket és a lakosság
kinyilvánított igényeit messzemenően figyelembe
véve végrehajtottuk. A tervek kifüggesztése az
előírásoknak megfelelően megtörtént, úgyszintén
az előírásoknak megfelelően a körjegyzőség jogi
és szakmai ismeretekkel felvértezett munkatársai
készséggel válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.
A körjegyzőség feladata lett volna azonban a
továbbiakban a szükséges jogi és törvényileg
előírt szabályozások értelmében eljárni, hogy a
Képviselő-testület a felsőbb hatóságok véleményezése alapján meghozhassa a módosítást
kimondó Határozatot/Rendeletet.
Eddig eljutva kezdődtek a problémák, a szakmai
ködösítések és a jogi „félremagyarázások”. Számtalan határozat született a témában, ugyanannyi
visszavonás és határozat-módosítás, amelyek nem
vittek közelebb a célhoz, inkább egyre átláthatatlanabbá tették a végrehajtást.
Egyik önkormányzati képviselő állítása, hogy itt
„hivatalból hivatalos félrevezetés” folyt és folyik,
mind a mai napig nem talált szavahihető cáfolatra.
Hovatovább nevetségessé kezdett válni az Önkormányzat tehetetlensége, amely nem csak az
eszközök hiányával magyarázható. Ez a tehetetlenség végül is öt igen szavazattal egy tartózkodás mellett a 2009. szeptember 16-i Rendelet
hozatallal megoldódott. Húzzuk alá: a lakosság
teljes megelégedésére!
Ekkor lépett közbe Az Állami Főépítészi Hivataliroda nevében Fabacsovics Zoltán szakmai
tanácsadó, aki az Önkormányzat Rendeletét a
településrendezési
szabályozás
tárgyában

„törvényellenesnek” nevezte és az Alkotmánybírósággal fenyegetve próbálta rákényszeríteni az
Önkormányzatot a Rendelet visszavonására.
Egy 2009. decemberében Keszthelyen folytatott
megbeszélés során sem sikerült békés úton pontot
tenni az „ügyre”. Nem sikerült, mert meglátásom
szerint a Főépítész Urak nem is óhajtották a
megegyezést. A két évvel korábbi levelüket,
-tanácsaikat meghazudtolták, a módosítási procedúra során elkészített adatok átvételét visszautasították. Az Önkormányzatra rákényszerítették
egy újabb tervezési folyamat költségeit, holott egy
kompromisszumos megoldás felkínálta magát.
A decemberi találkozó óta eltelt egy fél év. Az
állítólagos „ törvénytelen” helyzet fennáll, mert a
Rendelet érvényben van. Az Alkotmánybíróság
felhívása sem történt meg. Ám a csupán
véleményezési
jogkörrel
felhatalmazott
Hivatalnokok még mindig a helyükön vannak,
holott nyugodtan rákérdezhet bárki: odavalók,
hiszen tolerálják, mégis csak szemet hunynak egy
„regisztrált”
törvénytelenség
felett?
Igaz,
időközben enyhébb hangvételre kényszerültek,
miután Takács Ferenc Polgármester Úr is
ragaszkodik a „Rendelethez” mindaddig, amíg egy
tervező által készített és a Szakhatóságok által
elfogadható új Rendezési Terv nem készül el. A
régi – nem csak a milliókat elkótyavetyélő és
„délibábos” tartalma miatt azután már csak rossz
emlék marad. Keserű szájízzel állapíthatjuk meg::
kétszer fizettünk a múlt mulasztásaiért. Sajnálatos
módon nem derül ki az országos területfejlesztési
és védelmi szabályzatok legújabb módosításaiból
sem, hogy egy teljes körű új Terv megfo-galmazása
kötelező hatásúnak tekinthető, vagy sem. Az
Önkormányzat a faluközösség érdekében erre az
áldozatra is hajlandónak mutatkozott.
Ne hallgassuk el: Takács Ferenc Polgármester
Úrhoz határidőn belül 13 válasz érkezett a felsőbb
szervektől. Ebből 12 szakhatóság egyetértett az új
tervekkel, csupán a Főépítészi Iroda állásfoglalása
szorulna magyarázatokra. 12 Szakvélemény az
életben lévő „Rendeletünket” sem marasztalja el
utalva arra, hogy „tárgyi módosítások kizárólag a
belterületi közút szabályozásra” terjedtek ki.
Tanulságos ügyről van szó mindkét fél részére. A
helyi képviselőket nem szabad elrettenteni attól a
jövőben sem, hogy mindvégig síkraszálljanak
választóik mellett lakókörnyezetük fejlesztéséért és
felvirágoztatásáért. Lezsák Mihály, képviselő
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Badacsonyi Kéknyelű
Nem vagyok termőföld tulajdonos. Szőlőt a piacon szoktam
venni, vagy kapni, vagy fogyasztani annyit, amennyi belémfér, ha meghívnak szüretre.
Ezzel már azt is elárultam, hogy
borász sem vagyok. De a terméküket nem vetem meg. Ami ízlik az ízlik. Ízlések különböznek
ugyan egymástól, ám változhatnak is. Na de elég a közhelyekből, habár a tényeket csak galád
emberek festegetik át, ha
valakinek hízelegni akarnak.
Emlékek nélkül jelenem kitölthetetlennek tűnne. Ami jön az
nem összehasonlítási alap. Az
alap számomra ott kezdődött,
amikor érettségi után, budapesti
külvárosi kölyök lévén, először
lettem mámoros a „Badacsonyi
Kéknyelű”-től Izlett. Hét decis
nyakas zöld üvegben árulták.
Nyeltem, mint hal a vizet.
Sok éve történt ez. Azóta világlátott ember lettem, míg végre
megtelepedtem. A sors akarataként pont ott, azon a környéken,
ahonnan az a nedű eredt, amely
első mélymámoromat okozta.
Azóta is Badacsony mellett a
balatonrendesi lankák szinte
legalján, kuckóm teraszán élvezhetem a szőlőből érlelt „kéknyelük” zamatját. Persze már tapasztaltan, szerével, aszpirin
nélkül a zsebemben. Nem mélymámorosan, de, mégis azon törve buksimat, miért nem árulnak
ma már hosszú nyakú üvegben
„kéknyelűt”? Vagy csak más
megnevezéssel ezer fajtáját palackozzák, mérik a környéken
mindenfelé? Ahány ház, annyi
szokás, annyi szakértő borász,
annyi kínálat a megtéveszthetetlen élvezőknek, hívják őket
Jóskáknak, Böskéknek, Wolfgangoknak vagy Jackoknak.
Kéknyelű? Nyelni hagyják magukat a Sürke Barátok, az Olasz
Rizlingek, a Zenitek, mondhatnánk: a fehér és vörös fajtájúak
egyaránt. Bárhonnan kerül is az
asztalokra: a Szent György
hegyről, a monoszlói-zánkairévfülöpi és rendesi „dombokról”, vagy Badacsonyból.
Élmény megismerni pincéket és
éttermeket. Fel, Vándor! Koccintsunk egészségünkre!
lez

„A Balaton a természet örömkönnye”
Gondolatok a Balatonról:
-„Kevés festő van, aki mélyebb sajátosságát tudja kifejezésre juttatni.
-„A Balaton „tulajdonságai nem különállók, vagyis feltétlenül összefüggenek
vonalaival – színével – fényével – levegőjével, mindenével.”
-„Ritka szépek Badacsony-Gulács környékén a vulkánikus hegyvonalak. Szóval
gyönyörű a Balaton világa. Nem csoda, ha a legegyszerűbb hétköznap is
ünneppé tud lenni benne.”
-„A legtöbb festő a Balatonnál úgy néz, mint aki eltévedt, vagy mint az éjjeli
reflektor fényébe került nyúl.”
-„A Balaton szórja-pazarolja a külsőségét, romantikáját, de az igazi értékét
ritkán mutatja meg még azoknak is, akiket talán ez az oldala is érdekel.
-„A Balatonból nem lehet iskolát csinálni….olyan gazdag szín- és formavilágú,
hogy minden festő megtalálhatja mondanivalójához benne az alapot.”
-„Én nem a Balatont, hanem annak világát festem.”
-„A Balatonnak sajátságos jelenségei, opálos színei, párás fényei, ismétlődő
vonalritmusai vannak. Gyors változatai, a misztikus délibábos jelenségektől az
elvont absztrahálásig.
-„Vannak szép aranykapui (ez napkelte vagy napnyugta a nép nyelvén is).”
-„A Balaton párás fényében minden elveszti tárgyi valóját.”
-„A Balaton párás fényei átalakítják a reális formákat, tárgyakat. A távlatok,
perspektívák szüntelenül változnak, alakulnak és a fények maguk is képi
formát kapnak.”
-„A Balatonnak nincs hétköznapja.”
-„A Balatonon még a tehénbőgés is megzenésül.”
-„A Balaton pálmája a fűzfa.”
-„A balatoni embernek két ünnepélyes napja van. Az egyik, amikor a hálója
elkészül, a másik, amikor a szőlő hordóban van.”
-„Láttam egy öreg parasztot, mikor belemártotta ujját a Balatonba és keresztet
vetett magára – megható volt.”
-„A Balatont a szegény halászok avatták szentté.”

A szülőföld
A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a
„szűkebb pátriára” lyukad ki, egy falura és legeslegvégül egy udvarra,
onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét
megtanulta. Vagyis öntudatlanul újra éli visszafelé egy szó történetét, ízleli
az ősi pillanatot, amidőn a ház és haza egy dolgot jelentett. A hazám a
házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles
gyűrűben egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám a vízbe dobott
kavics körül; világokat hódíthat, elérheti a csillagokat, - amikor a régi ház
már örökre elmerült.
Illyés
Gyula.
A fenti idézeteket Tüskés Tibor: „Szülőföldünk, a Dunántúl” című könyvből
emeltük ki. Megjelent a Tankönyvkiadónál, Budapesten 1980-ban.
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Trianon: Rendes ragaszkodik
a történelmi igazsághoz
Meghívó
Ezúton meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2010. évi
Balatonrendesi Péter-Pál Napi Kulturális Fesztiválra
Helyszín: Kultúrház melletti rendezvénysátor
Június 25. péntek
14.00 óra
Gulyásfőző verseny
17.00 órától
Zenél: Dj. Sümi
17.00 – 19.00 óráig Vacsora, gulyás elfogyasztása
20.00 órától
Ádám-Éva produkció (Neoton Família)
21.00 órától
Dj. Sümi
Június 26. szombat
14.00 óra
16.00 óra

Kispályás labdarúgás
Hölgyek sodrófahajító versenye

19.00 órától

Dévai Nagy Kamilla Liszt-Bartók és
Kazinczy díjas előadó művész
„Krónikás ének a szeretetről”
„Nemzetközi Divatbemutató Show”
Andone Thereza Waltraut vezetésével
Galgagyörki Harangvirág Citera
Zenekar műsora
Drágakövek Tánccsoport műsora
Bál Zenél: Kalmár János
tombola

Június 27. vasárnap
19.00 órától

" Nyilvános Akasztás, avagy
Sobri Jóska színre lép"
című vásári komédia

A Kajárpéci Vízirevü Végrehajtó Testülete közhírré téteti minden
erős idegzetű polgárnak, hogy hosszú idő óta először, nyilvános
akasztás lesz 2010. június 27-én 19.00 órakor. Bizonyos Sobri
Jóska bandájából elfogatott betyárok egyike, aki több mint 165
évet töltött előzetes letartóztatásban, a Császári és Királyi

Statáriális Bíróság jogerős ítélete alapján, a nagyérdemű
publikum szeme láttára, azonnali hatállyal felakaszttatik.
Habár a szervezők, és a Csendőrség minden óvintézkedést
megtesz, mégsem zárható ki, hogy az elvetemült rabló
egykori czimborái kísérletet tesznek annak kiszabadítására,
így a kivégzésen mindenki, csak saját felelősségére vehet
részt!
Mindhárom nap a helyszínen működik a „Rendesi
Kisvendéglő”. Várja vendégeit meleg ételekkel, hideg
italokkal.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Immáron tizedik alkalommal emlékezett június 5-én,
szombaton, Balatonrendes lakossága az 1920 június 4-én
Trianonban aláírt békediktátumra. A Kemény Gábor portáját
díszítő emléktábla előtt a község lakóinak számát messze
meghaladó érdeklődők elégtétellel nyugtázták a történelmi
igazságra utaló ünnepi beszédet. A Győrből falunkba
látogató diákok köszönetüket nyilvánították Kemény
Gábornak (foto), aki tárgyilagosságra törekvő nyomatékkal
világosította fel hallgatóit a kilencven éve fájó magyar
tragédiáról, amelyre sem a szocializmus éveiben sem az
elmúlt nyolc esztendőben is országunkat regnáló politikusok
idejében nem, vagy csak a történelmi igazságot elferdítő
módon lehetett emlékezni. Kilencven évvel
ezelőtt az Első Világháború győztesei
Magyarország kétharmadát az összefüggő
magyar nemzetiségre való tekintet nélkül
„büntetésképpen” a szomszédos országokhoz
csatolták. Ma is több mint három millió magyar él
országhatárainkon kívül csüngve az óhazán. A trianoni
megemlékezések szerte a világban igazolják a magyarság
összetartozását, a nemzeti egység mellett való kiállás
jogosságát. Egyúttal kifejezést adnak azon ragaszkodásnak
és reménynek, hogy előbb-utóbb megmozdul a világ, vagy
legalább is Európa lelkiismerete, hogy igazságot
szolgáltasson az élő és az eljövendő magyar generációk
számára. A közelmúltban végrehajtott kormányváltás
táplálja ebbéli hitünket. Az Országgyűlés elnöke, Schmitt
Pál,
hangsúlyozta: „Nem revíziót, hanem békét és
gyümölcsöt
hozó
együttműködést
kínálunk
szomszédainknak.”
lez

Rendesi Lapok

6.oldal

Ivó-napi lakmározás

Rekultiváció akadályokkal

Várakozással teli pillanatok a zsúfolt Kultúrházban

Bezárt a Hulladékgyűjtő. A rekultiváció az Önkormányzat számára előkészítettnek számított – legalábbis a
május 28-i testületi ülésig.. Ekkor értesültek a képviselők
arról, hogy a rekultivációért felelős szervezet akadályokat
gördített a munkálatok megkezdése elé. Ezek nem csak elódázhatják, hanem teljesen megsemmisíthetik a megvalósulást. A rekultiváció elengedhetetlen feltétele ugyanis, hogy
a rekultiválandó terület egy birtokra terjedhet ki. Ismert viszont, hogy az évek folyamán beszállított szemét egy része
bányaterületre került, amelyet most át kellene helyezni önkormányzati ingatlanra, vagy legalább is minél előbb egyértelmű birtokviszonyokat teremteni, akár csere útján is. Csupán ily módon tudna az Önkormányzat elkerülni egy több
mint hétmilliós költséget, amelynek előteremtése beláthatatlan megterhelést jelentene a költségvetés számára.
A Testület felhatalmazta Takács Ferenc Polgármester Urat
azzal, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Basalt Középkő Kőbányák Kft. uzsai Vezetőségével egy
mindkét érdekelt fél számára elfogadható megállapodás
megkötése céljából. Ez ügyben az Önkormányzat
Bányabizottsága is egyértelműen állást foglalt. A fejleményekről újabb hírek lapzártáig nem érkeztek. A
Rendesi Lapok figyelemmel kísérik az eseményeket és
aktuálisan
is
tudósítani
fogunk
arról.
lez

kacsacombot tálaltak a balatonrendesi hölgyek

„Előbb valósuljon meg a kerékpárút”
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei Terülerti
Igazgatósága 2010. április folyamán megkereste Ábrahámhegy illetve Balatonrendes Község Önkormányzatát, hogy
a már megépült szakaszokat vegyék át kezelésre., mivel ez a
2005-ös tervezés során nem történt meg. Balatonrendest a
kerékpárút 150 m hosszú szakaszon érinti, amely az Ábrahámhegyi Közigazgatási határtól a Rendesi vasúti
megállóhely Ábrahámhegy felöli végéig a 038 hrsz-ú
ingatlant foglalja magába. .A Testület az átvételt mindaddig
megtagadja, ameddig nem áll eszköz a rendelkezésére, hogy
elkészíttethesse a hiányzó közút kapcsolódását.
lez

Fittyet hányva a cukorbajnak: „Ide azzal a tortával!”
Balatonrendesen épkézláb még az élet: őrzik a hagyományokat és annak rendje és -módja szerint ünnepelik is Felejthetetlen pillanatokat, órákat jelent a férfinépség számára is,
ha „kibulizhatják” magukat az Ivó-napokon. Túllőni a célon
nem szokás, a családi béke állandóan szemük előtt lebeg.

Jelenlegi bővített júniusi számunkban megjelent fotókat
rendezvényeinkről az Önkormányzat informatikai
munkatársa, Herceg Zoltán, készítette. Ő is, mint a
Rendesi
Lapok
szerkesztősége,
érdeklődéssel
várják
észrevételeiket.

Vendégeink figyelmébe ajánljuk!
Szeretne felfrissülni és szebb lenn?
Akkor keresse fel Balatonrendes központjában
a május közepétől működő

KOZMETIKAI SZALONT
Nem kell utazgatnia, azáltal zavartalanabbul élvezheti
szabadidejét, szabadságát.

Piros Zita

képesített és gyakorlott kozmetikus
szeretettel várja jelentkezését a 06209236050
számú mobiltelefonon. Egyeztetés időmegtakarítást jelent.

Arcápolás és svédmasszázs

Ki nyeri a világbajnokságot?
Südafrikában javában folyik a xx. Futball Világbajnokság. Sajnos, ezúttal is magyar részvétel nélkül. A RENDESI LAPOK két
kérdésre szeretnének választ kapni olvasóitól:
1) Melyik két ország kerül a döntőbe?
2) Melyik csapat nyeri a világkupát?
A pályázati kérdésekre június 25-ig várjuk a válaszokat névvel
és címmel ellátott írásban (postán vagy a levelesládába) a
Polgármesteri Hivatalba: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Az első
három helyezettet könyvjutalomban részesítjük. Ha az első
kérdésre nem érkezik helyes válasz, a második kérdésre
pontosan tippelők neve kerül a kalapba.
Kellemes foci élményeket, izgalmas mérkőzéseket és sok
szerencsét kívánunk minden egyes futball .rajongónak

