2011. június

16. évfolyam 1.szám

Rendesi Lapok
A Balatonrendesi Önkormányzat Tájékoztatója

-

Honlap címe: www.balatonrendes.hu

Meghívó
Ezúton meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2011. évi Balatonrendesi
Péter-Pál Falunapi rendezvényre
Helyszín: Kultúrház melletti rendezvénysátor
Június 24. péntek
14.00 óra
17.00 – 19.00 óráig

Gulyásfőző verseny
Gulyás kóstolás

19.30 órától
„Ezüst Kükapu” Táncegyüttes műsora
Galgagyörki Harangvirág Citera Zenekar műsora
Titz Tibor és a Balaton-felvidéki „Borvirág” Kamara Táncegyüttes
21.00 órától

Zenél: DJ Sümi

Június 25. szombat
19.30 órától
Kalotaszegi népdalcsokor Lőrik László és Nagy Gabriella előadásában
„Kendős tánc” a galgagyörki lányok előadásában
Az elmúlt három év fergetes műsorából készült összeállítás Andone Thereza Waltraut
vezetésével a helyi hölgyek és urak részvételével:
- „Törpék”
- „Divatbemutató”
- „Kármen és csapata”
”Drágakövek” Tánccsoport műsora
Bál: FBÖ Rock Band
Kb. 22.00 órától Tombola
A rendezvény ideje alatt a helyszínen működik a „Rendesi Kisvendéglő”.
Várja vendégeit hideg italokkal, meleg ételekkel:
Pénteken: sült kolbász, virsli
Szombaton: 18.00 órától lángos, sült tarja, gyros pitában,
pacalpörkölt, sült kolbász, virsli

Rozmaring-ág Balatonrendes
Jövőjéért Egyesület felhívása
Második lekvárfőző verseny
Balatonrendesen
2011.
Főzzünk egészséges illatos valódi házi lekvárt!
Itt a tavasz, illatozik már a bodza, érik az eper, zöldellnek a fűszer és gyógynövények, ismét
elkezdődhet a befőzés!
Meghirdetjük Balatonrendes
Második lekvárfőző versenyét.
Egész nyáron készülhet mindenki!
Ha van idő, ötlet, no meg hozzávaló, a régi jól bevált és új receptjeik mérhetik össze ízeiket!
Fedezze fel ízesítésre kertje kincseit is!
Változatlan feltétel, hogy csak magyar gyümölcsöket, vagy zöldségeket használjanak.
Egy versenyző többféle lekvárral, dzsemmel is indulhat.
A versenyre benevezett minden lekvárból két üveg készüljön:
- egy 2 dl-es vagy 5 dl-es
- egy 1 dl-es.
Az üvegeket fel kell címkézni, de CSAK a lekvár fajtáját, megnevezését kell ráírni.
A kisebbiket kóstolja a zsűri, a nagyobb üveg aukcióban vesz részt, elárverezzük a szüreti
mulatságunk keretében, jótékonysági céllal.

Leadási határidő: 2011. október 5. 12.00 óra
Zsűrizés október 6-án Kalla Kálmán mesterszakács, a Forum, majd
Intercontinental Szálloda, valamint a Gundel Étterem volt konyhafőnöke vezetésével.
Eredményhirdetés és a díjak átadása a 2011. október 8-án megrendezendő szüreti
mulatság előtt.
De addig is jó főzést kívánunk !

Izgalmas nyeremények !

Rozmaring-ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület
Szabó Jolán
Elérhetőség és további felvilágosítás:
87/464-138, 06-30-202-4347
________________________________________________________________
Újra jótékonysági koncert a templomban
2011. július 16-án 19.00 órakor koncertet adnak Schöck Atala és Barátai a
balatonrendesi templomban jótékonysági céllal a templomtorony felújítása javára.
Mindenkit szeretettel várunk!

Pályázati hírek
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be
2009. novemberében a Zalai Dombhátaktól
a Vulkánok Völgyéig Egyesülethez
játszótér
létesítésének
támogatására,
melyet 2011. tavaszán (közel másfél év
után)
forráshiányra
hivatkozva
elutasítottak.
2011. februárjában pályázatot nyújtottunk
be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által kiírt „Országos
közutak átkelési szakaszain a forgalom
csillapítására, a gyalogosok védelmének
növelésére, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások
társfinanszírozására” kettő darab már
régóta tervezett gyalogátkelőhely létesítése
tárgyában. A mai napig nem érkezett
válasz a pályázat elbírálásáról, de a
honlapjukon szereplő „nyertesek” listáján
Balatonrendes sajnos nem szerepel. Ezek
szerint az elbírálók nem érzik át ezen
beruházás fontosságát és egy Balaton-parti
kis község támogatását. Reméljük, nem
kell egy balesetnek bekövetkeznie ahhoz,
hogy
támogatást
nyújtsanak
a
gyalogátkelőhely
kiépítésének
megvalósításához.

NABE hírek
A
Nők
a
Balatonért
Egyesület
Balatonrendesi
Csoportja rózsajegy
árusítással
Balatonrendes
község
virágosításáért gyűjtött. 51.000 Ft-ot a cél
érdekében folyton nyíló
parkrózsa
vásárlására fordított, mellyel a tavasz
folyamán aktivistái, a község lakói és
pálkövei
ingatlantulajdonosok
részvételével a vasútállomás környékét
ültettük be és szépítettük községünket.
A rózsajegy értékesítését a továbbiakban is
folytatni
szeretnénk,
ehhez
kérjük
településünk
rendezvényein
a
támogatásukat.
Balatonrendes Község Önkormányzata
nevében
ezúton köszönjük szíves
támogatásukat és segítségüket.

Hulladékszállításról
Mivel rengeteg ingatlantulajdonos jelezte
felénk, hogy a Remondis Kft nem
megfelelően tájékoztatja a szemétszállítás
igénybevételének lehetőségeiről, ezért a
következő tartalmú levelet jutattam el
részükre önkormányzatunk nevében:
„Balatonrendes Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 19/2010 ( XII. 23.)
számú Önkormányzati rendeletét 2011
január 6. napján megküldtük az Önök
részére.
Több ingatlantulajdonos jelezte, hogy a
rendelet rendelkezéseitől eltérően Önök
csak a 120 l űrtartalomra vonatkozóan
számláznak, és a szüneteltetés tényét sem
fogadják el.
Felhívom
figyelmét,
hogy
a
hulladékszállítás
kötelezően
igénybeveendő közszolgáltatás, de a
közszolgáltatást jogszabály jelen esetben
fent hivatkozott önkormányzati rendelet
állapítja meg.
A szolgáltató köteles a jogszabályoknak
megfelelően
eljárni,
ezért
az
ingatlantulajdonosok,
szolgáltatást
igénybevevők rendelet alapján jogos
kéréseit elfogadni.
Felhívom figyelmét a rendeletben szereplő
előírások betartására.
Kérem, amennyiben értelmezési kérdés,
probléma merülne fel a rendelet kapcsán
úgy a keressék meg Balatonrendes Község
Önkormányzatát, mint rendeletalkotót a
felmerülő kérdés rendezése céljából.
Fuchs Henrik
polgármester”
Kérem
Önöket,
hogy
megfelelően
tájékozódjanak rendeletünkről és az abban
szereplő
lehetőségekkel
éljenek
a
szolgáltató felé és minden esetben
ragaszkodjanak ahhoz, hogy azt a
szolgáltató betartsa. A rendelet elérhető
településünk honlapján, a könyvtárban és a
Körjegyzőségen Ábrahámhegyen.

POSTA ÜZEMELTETÉS

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
2011. október 1. és 2011. október 31.
között
Magyarország
területén
a
természetes személyekről és a lakásokról
nép- és lakásszámlálást tartanak.
A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával
kapcsolatos egyes feladatokról szóló
305/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (1)
g) pontja a települési népszámlálási
felelősök feladatává írta elő a címállomány
teljességének ellenőrzését, a címek
beazonosíthatóságát.
Ennek érdekében FELHÍVJUK a lakosság
figyelmét, hogy a lakóházakat illetve
ingatlanokat házszámmal kell jelölni. A
házszám tábla kihelyezése a tulajdonos
illetve tulajdonosok feladata. A község
belterületére
vonatkozó
utca
és
házszámjegyzéke alapján a házszámról
minden ingatlantulajdonost kiértesítettünk,
és kértük Önöket, hogy gondoskodjanak a
valós házszám feltüntetéséről.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011.
augusztus 31-ig gondoskodjon a hiányzó
házszám tábla kihelyezéséről, ezzel is
segítve a népszámlálási kérdezőbiztosok
munkáján felül a Mentők, Tűzoltók,
Rendőrök, Közszolgáltatók, Postások
munkáját.
Aki a házszám táblát nem helyezi ki
szabálysértést követ el.

Amennyiben bármilyen kérdése van,
szívesen adunk tájékoztatást a 87/571-109es telefonszámon.
Soltész Attila
címzetes
főjegyző

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Magyar Posta Zrt.
Balatonrendes község ellátását a
jelenlegi
mobilposta mellett
2011. július 01. – augusztus 28.
között fix pont üzemeltetésével is
biztosítja.
A posta helye:
Balatonrendes, Arany János utca 1.
(korábbi posta épület)
Nyitva tartás:
hétfőtől – péntekig
8.00 – 11.40 óráig
_________________________________________
____

Könyvtári hírek
A könytár nyitvatartási idejében
leselejtezett könyvek vásárolhatók 100
Ft/db áron.

_____________________
_
A soron következő
rendezvényünk:
Szüretbúcsúztató Fesztivál,
melynek időpontja:
2011. október 8. 14.00 óra
Minden támogatást és segítséget
előre is megköszönve várjuk
kedves vendégeinket. Kérjük
Önöket, hogy a felvonulás minél
színesebbé tétele érdekében vidám
jelmezekbe vegyenek részt.
Balatonrendes Önkormányzat Lapja
Felelős szerkesztő: Balatonrendes Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős kiadó Fuchs Henrik polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1.

