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Rendesi Élet
A Balatonrendesi Önkormányzat Tájékoztatója

Willkommen … Isten hozta
Jönnek. A világ minden tájáról. Balatonrendesre is, mert
megkezdődött a 2010. évi Wellness szezon: Balatonrendes
felkészülve várta és várja nem csak a visszatérő
vendégeket, hanem azokat is, akik először töltik
szabadságukat falunkban, a „Magyar Tenger” partján. A
szállások tiszták, minőségi javulás minden téren garantált.
A helyi polgárok „Rózsajegyeikkel” gondoskodtak és
gondoskodnak folyamatosan arról, hogy virágossá
varázsolják a környezetet, hogy élvezhetővé tegyék a
panorámát és a pihenést. Minden egyes látogatónknak
szívből kivánunk nálunk jó hangulatot és kellemes
időtöltést. ………. lez

Szállás szolgáltatók Rendesen
A falunkba látogató vendégeink szíves tudomására hozzuk a helybéli szállásadók névsorát és kínálatát:

Csik Lászlóné ; Simon István u.8; szoba 2, ágy 4;
Telefon: 06-87-463-289
:Kalász Istvánné; Révfülöpi
Telefon:06-87-464-273

út. 8; szoba 4; ágy 8;

Dr. Kovacsics Albinné; Simon István u. 9; szoba 1;
ágy 4; Telefon: 06-87-464-878

Mészáros Gézáné; Bányász u. 16; szoba 3; ágy 6;
Telefon: 06-87463-023

Orbán Lászlóné; Bányász u.12; szoba 3; ágy 9;
Telefon: 06-87-464-265

Rédli Ferencné; Fő u. 38; szoba 3; ágy 7; Telefon:
06-87-464-889

Szabó Jolán; Horog u. 7; szoba 1; ágy 2; Telefon:
06-87-464-138

Szőke Csabáné; Csapás u. 3; szoba 5; ágy 10; Telefon:
06-87-464-039

Kurucz Jánosné; Fő u. 31;szoba 2; ágy 8Csökör András;Horog u.1; szoba 2;> ágy 3.
Buti József Révfülöpi u. 7/a.
Füstös Sándor; Csapás u. 8/a; szoba 2; ágy 5.
Dr. Szukop Erzsébet; Simon I. u. 4; szoba 2; ágy 5.
Horváth László; Simon I. 3; szoba 5; ágy10.
Ignácz Kálmánné; Fő u. 45; szoba 3; ágy 8Szabó Gyula; Bányász u .24; szoba 2; ágy 3.

-

Honlap címe: www.balatonrendes.hu

Lombos lobogó Májusfa
Szinte égigérő, lombosan lobogó Májusfa emel
kedik községünk Kultúrháza melletti gyepes
területen. A munka hagyományos megünnep
lésének előkészítésében több mint fél tucat
segítőkész polgártárs fáradozott. A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) jubileumi tanácskozása Balatonrendesen alkalmat kínált a helyi
civil szervezetek összefogására is, arra, hogy a
májusi 8-i hétvégét térségi Majálissá bővítse.
Gazdag kulturális és szórakoztató programról
gondoskodtak a vendéglátók. A Májusfát
szombaton este fogják „kitáncolni”.

Süket fülek a Közmeghallgatáson
Két megállapítás előljáróban: Nyugaton az Önkormányzatokat a „társadalmi felelősségvállalás legfejlettebb modelljének” tekintik, „amelyek a helyi vállalkozások és a lakosság
együttműködésére alapul”. Ez a meghatározás a mi önkormányzati rendszerünkre is érvényes mérce lehetne. Igen, lehetne, ha a felek megszívlelnék az igazságosság elvét, a
kölcsönös igények figyelemmel tartásának jogosságát. Hogy
ez nem így van, annak iskolapéldáját szolgáltatta a
Balatonrendes községben április 30-án megtartott Közmeghallgatás a közegészségügyi és környezetvédelem szempontjából elengedhetetlen és sokrétű háztartási és egyéb
hulladékszállítási kérdéseket illetőleg. A közmeghallgatást a
a közel hatszorosára emelt hulladékszállítási díjak tették
szükségessé, amelyek nem csak az állandó lakosok, hanem az
ingázó ingatlantulajdonosok körében is felzúdulást okozott..
Az érdekelt felek közötti véleménycsere azonban sajnálatos
módon „eső után köpönyeg”-nek bizonyult. Kiderült ugyanis,
hogy díjcsökkentésről szó sem lehet. Az illetékes térségi
Társulás és a tapolcai hulladékszállító előzőleg már az
önkormányzati tárgyaló partnerek tudomására hozta, hogy
díjkalkulációjuk az Európai Unió követeléseihez igazodik,
ezért az Önkormányzatnak ennek rendeletben kell, hogy
eleget tegyen. Az általuk kiszabott díjakat nehezen követhető
érvekkel, százmilliárd Forintot messze meghaladó
költséghalmazzal, ami az új depóniához kötödik, igyekeztek
elfogadtatni. A díjszabás magába foglalja az amortizációs
költségeket, a profitot és a harminc évre előre tervezett
tartalékalapot is. Süket fülekre találtak az Alkotmánybíróság,
az Ombudsman, a környezetvédelmi szakemberek ajánlásai és
számos iránymutató jogi szabályozás a díjak korlátozási
lehetőségeire (például az elszállítandó hulladék arányosságára, mennyiségére, a szállítás gyakoriságára, a
gyűjtőedények térfogatára stb) vonatkozólag. Igy hát felmerül
a kérdés: Szabad-e ilyen körülmények mellett az „Oligarchiának” való kiszolgáltatottságról szólni? Fizessünk ész nélkül,,
ha nem akarunk megfulladni a „szemetünkben”?! Az én
véleményem marad, bár helyszűke miatt rövidre kerekedett:
A végleges számlát még nem állították ki…. Lezsák Mihály
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Gyermekjóléti tükör
Az
Önkormányzat
Képviselőtestülete április végén tartott ülésén
foglalkozott a helyi gyermekjóléti
és gyámügyi igazgatás helyzetével.
Örvendetes
eredménynek
könyvelhetjük el, hogy a község
kinevezett
családgondozója,
Jámbor Szilvia, az elmúlt év során
elmarasztalható
gyermek
veszélyeztetettséget nem tapasztalt,
hivatali segítség adásra csupán egy
alkalommal került sor. Fiatalkorú
bűnelkövetőkre
vonatkozó
bűnmegelőzési
program
kidolgozása nem vált szükségessé.
A gyermekek napközbeni ellátása
Badacsonytomaj és Révfülöp közös
intézményeiben
társadalmi
formában
biztosított.
Településünkön a védelem alá tartozó
korosztályhoz tizennyolcan tartoznak.. A családgondozó a jövőben
is hetenként egyszer tart fogadóórát
a helyi könyvtárban.
lez

Emlékeztető:
Községünkben az Önkormányzat
és a civil szervezetek a következő
rendezvényeket készítik elő:

Férfinap - Ivó Napnak is nevezik. Május 22-én a Kultúrházban
műsorral egybekötve. Kezdet:
18.00 órakor.

FALUNAP június 26 – 27 és 28án. Új program kerül bemutatásra.
Részvételükre számítunk.

Tanácstalanok Balatonrendesen: Merre tovább?
Sziporkázó napsütés, meleg, tavaszi nap volt április 24-én Balatonrendesen: A
Balaton felébredt téli álmából. Érkeznek a vendégek, jönnek-mennek a kirándulók.
A legtöbb kerékpáros azonban elbizonytalanodik a falunkban:. Felültek a
„mesének”, miszerint körbekarikázhatják a Magyar Tengert. De mégsem: itt a 71-es
főúton autók között, vagy a vasútállomáson (kép) szembesülnek a valósággal.: Tanácstalanul kérdezik: „Hogyan tovább? Merre van a kerékpárút folytatása?” A
településnek nincs rá pénze. A turizmus vámszedőit hidegen hagyják a kérdések!
Őket nem fenyegetik a hiány okozta életveszélyek. Ki hallgat végre az SOS-re? Lez

Eső sem akadályozta a Húsvéti játékokat
Az idei húsvéti locsolkodást javarészt a mostoha időjárás mosta el: A férfinép
inkább lemondott a fehérnép illatosításáról és a szívélyes fogadtatásról, mint sem
hogy ernyővel a kezükben sétáljanak utcáról utcára, szép lányok és szeretett
nagymamák megörvendeztetésére. Ám egy hagyománytól nem tágított a falu
közössége. Locs-pocs ide vagy oda – a Kultúrház nagytermét megtöltötték a
vidámságra és a hagyományos húsvéti vetélkedőkre „beállított” gyermekek és
felnőttek. A játékról lemondani nehéz: ügyesség, elismerés és a díjak ezúttal is
emelték a hangulatot.A résztvevők a következő számokban vetélkedtek egymással:
Kosárba dobás
Karika dobás
Tojásba dobás
Darts
1. Csongrádi András
Bartal Zsolt
Csongradi András
Márta Miklós
2. Borisz
Bardon Lívia
Csongrádiné
Baky Szilvia
Bardon Martin
3.………
Baky András
Lenner István
Csongrádiné
A verseny összetett végeredménye:
1 Csongrádi András
120 pont.
2. Csongrádiné Baky Szilvia 98 pont

Új korszak kezdetén

AzAz áprilisi
áprilisi választások
választások után
után új
új
korszak
kezdődött
Magyarorszákorszak kezdődött Magyarországon.
gon. AA modern,
modern, 21.
21. századi
századi
demokráciák
történetében
demokráciák történetében először
először
választott
választottazaz ország
ország népességének
népességének
több
többmint
mintháromnegyede
háromnegyede egyetlen
egyetlen
keresztény-konservatív
keresztény-konzervatív pártszövetpártszövetséget
ségeta ahatalom
hatalom élére.
élére. Az
Az eddig
eddig
uralkodó
szocialisták
uralkodó
szocialisták bukása
bukása
példátlan.
tájékopéldátlan. Érdemes
Érdemes helyi
helyi tájékozztatónkban
is
megörökíteni
tatónkban is megörökíteni az
az
Országos
Országos Választási
Választási Iroda
Iroda által
által
közölt
számszerű
eredményeket:
közölt
számszerű
eredményeket:
Országos
Helyi
Országos °% Helyi/fő
FIDESZ-KDNP
xxxx
xxx %
FIDESZ-KDNP 67,88
59
MSZP
MSZP
15,28
18
Jobbik
Jobbik
12,18
13
LMP
LMP
4,5
8
SzDSz
a Parla-1
MDF és MDF kiestek
mentből,
helyüket
a Jobbik
és a
SzDSz és
MDF 5%
alatt, nincsen
Lehet
Más
a
Politika
foglalták
el.
képviselőjük a Parlamentben.

3. árta Miklós
4. Borisz
5. Bartal Zsolt
5. Lenner István
GRATULÁLUNK a GYŐZTESEKNEK

Kozmetikai és svéd masszázsszalon nyílik május közepén
BALATONRENDESEN a
Régi Posta épületében.
PIROS ZITA
képesített kozmetikus
örömmel várja vendégeit
Telefon:

88 pont
80 pont
68 pont
68 pont

Megszépült a rendesi bolt
és vendéglátó egység.. Az
árukínálat is bővült. Zárt
kerthelyiség csalogatja a
nyaralókat és az itthoniakat.

