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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Békés és szeretetben teljes       MEGHÍVÓ! December 16.-án
Karácsonyi Ünnepeket                    14 órától a Kultúrházban

valamint Boldog                                    ünnepeljük  Mindenki
Újesztendõt                                                Karácsonyát! Várja

kíván                                                                      a falu lakóit

Balatonrendes Önkormányzata

Kihívások

Kedves Olvasók! Balatonrendesen nem állt meg az élet. Ba-
latonrendes polgárai és önkormányzata a múlthoz hasonlóan
megerõsítik elkötelezettségüket a fejlõdés és fejlesztés
érdekében. A 21. század kihívásait megértve és azokra bátran
válaszolva hitet tesznek  a községi közösségen túlmenõen a
térségben otthonlévõk és magukat otthonérzõk összefogása
mellett is. Közhelynek tünhet ugyan - mert túlságosan ter-
mészetes -- ez a megnyilatkozás, ám mégsem kevesen lehet-
nek, akik osztják a véleményt:  minderre újra és újra
emlékeztetni nem árt, sõt egyenesen szükséges.
Az októberi önkormányzati választások községünkben nem
teremtettek teljesen más helyzetet. A két új taggal felfrissített
képviselõi testület mégsem hagy kétséget abban a tekintetben,
hogy a jelenlegi társadalmi követelményeknek megfelelõen
fokozza aktivitását. Polgártársaink errõl nem csupán szemé-
lyes kapcsolatteremtés során, hanem a tervezett hírdetmény-
tábla kõzleményeibõl, a hozzáértéssel szerkesztett tekintélyes
internetes honlap, valamint a  "Rendesi Lapok" hasábjain
keresztül tájékozódhatnak a jövõben is. A kézben tartott lap
ugyancsak arról tanuskodik, hogy a képviselõ testület  kiáll
kötelességvállalása mellett. Errõl gyakrabban és részlete-
sebben kíván számot adni.            lez

Szüretzáró fesztivál 2006
A korábbi években már megszokott jó hangulatú felvonulással
tettük emlékezetessé az utóbbi évek legkiválóbb borait adó esz-
tendõ szüretzáró fesztiválját. Új szinfoltot jelentett, hogy sokan
öltöztek jelmezbe. Volt olyan fiatal, aki még egy gladiátorkocsit
is épített erre az alkalomra (képünk).  A felvonulási útvonalon
lakók gondoskodtak szíves vendéglátásról. Köszönet jár érte.
Végül az Önkormányzat fennállásának 15. évfordulója alkalmá-
val mindenkit vacsorára hívott, amit a helyi Hegyközségi tagok
ajándék borával tudtuk leöblíteni. Rendezvényünket a Kistérségi
Társulás jelentõs anyagi segítsége tette lehetõvé.   Gáspár István

Szem elõtt tartjuk a jövõt
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Beüzemeltük 
rendszerünket!

2006. szeptember 8-án mûszaki átadást követõen elkez-
dõdött a rákötések szervezése és tényleges kivitelezése. A
Tisztelt lakosságon érezhetõ volt, hogy várta ezt a lehetõ-
séget és szinte robbanásszerûen tízesével történtek a ráköté-
sek az elsõ hetekben. Ennek eredményeként, ma 84 %-os a
jelentkezési arány. Természetesen nem mondtunk le a 100
%-os bekötés teljesítésrõl. Ezért az Önkormányzat, hogy
elõsegítse a rákötést, meghozta a Környezetterhelésrõl szóló
rendeletét. Ez csak a bekötést halogatókat érinti Aki rákötött
a rendszerre, annak a rendelettel már semmi feladata.
Cserébe tárgyalásos úton elintéztük, hogy a szennyvízdíjat
csak december 1-tõl kell megfizetniük. Aki a jelentkezési
lapot leadta, de a rákötést bármilyen oknál fogva nem vé-
gezte el, ugyan úgy a bírságolandók közé fog besorolást
nyerni. A rendszer január 1-tõl életbe lép. A bírság az önko-
rmányzaté marad, ezért és a korábbi értekezéseinkben leír-
tak miatt szigorúan behajtjuk, ha kell az APEH-hal. 
Köszönöm, hogy a telektulajdonosok többsége part-
nerünk volt a program során. Október 14-én üzembe helyez-
tük a II-es ütemben épült szakaszt is. Jelenleg az utómunkák
folynak, az évvégére az is befejezõdik.         Gáspár István 

elnök, polgármester  

Reform csak együtt - szemellenzõk nélkül
Reformidõket élünk. Legalábbis minõségi változtatások elõtt áll-
nak mindennapjaink politikai és gazdasági téren egyaránt.
Közömbösen szemlélni a dolgok menetét sem országos, sem
települési szinten nem lenne okos tanács. Vakvágányon járnánk
mindenekelõtt akkor,  ha az önkormányzati tevékenység során, az
önkormányzati  rendszerünk tökéletesítése és az európai elvárá-
soknak megfelelõ átalakítása okán pártpolitikai szemellenzõket
használnánk, vagy egyéni  ambíciók érvényrejuttatását szorgal-
maznánk. Ennek látszatát is kerülni ajánlatos.

Ezeket a bevezetõ gondolatokat szeretném közelebb vinni
olvasóimhoz úgyis mint egyszerû állampolgár, aki ismeri  jogait és
azokkal élni is kíván. De úgy is, mint az egyik az elmúlt önkor-
mányzati választásokon bizalmat kapott balatonrendesi képviselõ.
Természetesen mindezt azon mód, hogy szem elõtt tartom a
Szervezeti Müködési Szabályzat nyújtotta kereteket. Még ter-
mészetesebben azon mód, hogy  nem tévesztem szem elõl
ígéreteimet. Lényegében azt, hogy szóban és cselekedetben a
község  érdekeit képviseljem, együtt szolgáljuk; hogy polgártár-
saim legégetõbb gondjaira orvoslást találjak, közösen találjunk;
valamint a megvalósíthatónak tûnõ javaslatainak érvényt
szerezzek, többségben szerezzünk. 

Tegyük fel, nézeteink alapvetõen nem mondanak ellent egymás-
nak. Akkor már esélyt látok arra, hogy az elõttünk álló ciklusban
községünk fejlesztése és fejlõdése tekintetében is találunk majd
közös nevezõt. Ehhez  gyakori eszmecserét kell folytatnunk.
Egymás között. Nem csak négyszem között, hanem egyszerre és

többesszámban. Közvetve és közvetlenül. Minden ügynek akkor
lesz visszhangja, ha mondanivalónkat nem fojtjuk magunkba, ha
odafigyelünk mások érvelésére, mérlegeljük azokat, és azután
közösen lépünk a tettek mezejére. Tegyük fel, ebben is
egyetértünk. Nyugodtan tehetjük, hiszen az elmúlt évek tapaszta-
lata jónéhány pozitív példát engedne felsoroltatni. Ám helye van
itt kritikának is:  elfogultnak lenni magunkkal szemben bizonyos
fokú önámításra, önteltségre vallana 

Tegyük fel, hogy ki-ki önmagának listába tudna szedni számtalan,
személyesen és a közösségben átélt örvendetes emléket, tettet,
vagy megannyi szubjektívan fejcsóváltató eseményt, amelyek
egyaránt Balatonrendeshez kötik. Tegyük fel, hogy ki-ki a maga
módján elégedettnek mondhatja magát. Egy ilyen állapot, akár
anyagilag akár hangulatilag megalapozott, magában rejti a
nemtörõdömség veszélyét. Pedig bármi oknál fogva húzza is ki
magát valaki az összefogás alól, elõbb-utóbb elégedetlenség
uralkodhat el rajta. A mások által keresztülvitt reformokkal inkább
hadakozna, mintsem méltóképpen értékelni tudná azokat.

Úgy kezdtem, hogy reformidõket élünk. Változik a társadalom,
amelyben élünk. Változás elõtt áll önkormányzati rendszerünk is,
amely tizenhat esztendeje érték- és érdekrendszerünket messze-
menõen hasznunkra igazgatta. Ezért sem szabad félreállnunk,
igényeinket összehangolva szavakba kell  foglalni, hogy se ben-
nünket, se utódainkat ne érhesse csalódás. Tettre fel hát Rende-
siek: értékeljük a helyzetet ennek megfelelõen és tartsuk szem
elõtt a jövõt.          Lezsák Mihály, képviselõ

Alapítványi hírek

Új elnök: Gáspár István

Önkormányzatunk megköszöni a korábbi négy évben végzett
munkát. Mandátumuk lejártával visszahívta a Kuratórium tag-
jait.
A Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány új tagjaivá a
következõ személyeket választotta: Takács Ferenc, Kriegler
Balázsné, Szabó Istvánné és Polánszky Eduard. A Kuratórium új
elnöke Gáspár István lett.
Köszönetet mondunk eddigi adományaikért. Személyi
jövedelem adójuk 1-%-át, valamint további szíves felajánlásukat
az alábbi számokra várjuk:

Adószám: 18928808-1-19
Bankszámlaszám: 11748052-20030119

Címünk:Balatonrendes Kultúrájáért Közalapítvány; 8255 Bala-
tonrendes, Fõ út 1.

Változatlan helyi
adóterhek 2007-ben

Fellélegezhetnek Balatonrendes adófizetõ polgárai.  Az Önkor-
mányzat nem követi az országos tendenciát és eltekint jövõre az
adóterhek növelésétõl. Gáspár István polgármester egy beszél-
getésben utalt a kormánykoalíció megszorító intézkedéseire,
amelyek az ország költségvetésében felborult egyensúlyhelyzet
helyreállítása érdekében váltak szükségessé. Véleménye szerint
a helyi lakosság és vállalkozók teherbíró képessége annyira fe-
szült, hogy rájuk fér  az enyhítés. Kétségtelen azonban, hogy az
önkormányzatnak is szüksége lenne magasabb bevételre.

Csatornázás
2002-2006



Teri néni többé nem énekel 
Községünk díszpolgárát, Bódis Kálmánnée, 2006. december 4.-
én kísértük utolsó útjára. "TERI NÉNI" hiányozni fog.
Hiányzik kedves mosolya, közvet-lensége és az a példamutató
õszintet tisztelet, amit idõs kora ellenére velünk, a fiatalokkal
szemben tanúsított. Felnéztünk rá, mert volt tartása: szókimon-
dó egyenes embernek ismertük. Hiányozni fog huncut kis nótái-
val, életvidámságával. A helyi népdalkör alapítója, korábban a
Vöröskereszt, késõbb a NABE tagja.  Teri néni emlékét örökre
megõrizzük.

Kapcsolat a Takarékszövetkezettel

Megújul az Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Önkor-
mányzatok számlavezetése. 2007 januárjától az OTP-Bank
helyett a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet lesz az ügyin-
tézõ. Errõl döntöttek a Körjegyzõséghez tartozó képviselõ-
testületek december 6.-án. A képviselõk együttes ülésén megvi-
tatták hat intézménynek a pénzforgalom lebonyolítására
vonatkozó költségvetési javaslatát, amelyet a területi szervek
vezetõi elõzetes egyeztetés után terjesztettek elõ. A képviselõk
több mint kétharmada voksolt a badacsonytomaji hitelintézet
mellett. Felhívjuk az érintettek figyelmét pénzügyeik átvizs-
gálására és rendezésére. A régi, lejárt csekket semmisítsék meg,
nehogy kellemetlenségben legyen részük az átállás révén.

Gyermekáldás az Epres-családban 

Megérkezett a várvavárt kislány Epres Emma Enikõ. Balaton-
rendes legfiatalabb polgára 2006. szeptember 4.-én a tapolcai
szülészeten látta meg a napvilágot. Édesanyja Epresné Góz Mar-
git és édesapja, az építész Epres Róbert, László Gyula u. 3,
örömét osztja a község minden lakója. Gratulálunk az Újszülöt-
thöz és kívánjuk, hogy Emma Enikõ egészségben, gond nélkül
cseperedjen fel és váljék közösségünk mûvelt, hasznos tagjává.
Ne csak a gyereksírásból tudja meg a Mikulás és a Jézuska is,
hogy mostantól kezdve meglehetõsen több tennivalója akad
majd Balatonreendesen.

RENDESI ÉLET
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Villanásnyi boldogságunk
Mandulafasor vezet a Templomhoz

2006. november 16. 14 óra. Fényt és melegetárasztó  nap-
sütésben fákat ültettünk. MANDULAFÁKAT. Kicsi cse-
metéket a balatonrendesi templomdombon.
Gelencsér Lászlóné, Kovács Jozsefné, Szigeti Kálmán,
Bódis Kálmánné, Faragó István, Szabó Károlyné, Szabó
Károly, Károlyi Józsefné, Csík Jánosné, Tomori Zoltán - 80
évesek.ÕK:  hagyományt teremtettek, szépítettek, gazdagí-
tottak, hogy mégszebb falusi közösségben élhessünk
10 rendesi férfi ember szivük jóságát nyíltan megmutatva -
kõfejtéssel, pálinkázással egybekötve - elõkészítették a
fácskák lakhelyét.
- Ha majd a tavaszi szél szétszórja a rózsaszín szirmokat;

- ha majd szedegetjük a mandulát;
- ha majd sütjük az ízletes mandulás süteményt;

emlékezzünk e szeretetteljes novemberi napra:
- a közös sétára fõutcán a templomdombig,
- a dolgos kezekre,
- a faluházban gyönyörûen daloló, falatozó kedves

társaságra.
80 ÉV - köszönjük, hogy ÖNÖKKEL élünk, élhettünk és
élni fogunk.

Balatonrendes Önkormányzata
Nõk a Balatonért Egyesület

Rozmaring-ág Balatonrendes Jövõjeért Egyesület
Szabó Jolán

Vidám hangulat uralkodott a “páston” és az asztalnál egy-
raánt. Mindenki nótáját “elhúzták” - azaz eldalolták.



Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban. 
Felelõs kiadó: Gáspár István polgármester

Szerkesztette: Lezsák Mihály
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644
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A balatonrendesi önkormányzat lapja

Önkormányzat honlap címe: www.balatonrendes.hu

Rendezvényben nem lesz hiány
Balatonrendesen rendezvényekben a jövõben sem lesz hiány.  A
már  hagyománnyá vált "Téli esték"-rõl a "Disznóvágáson" és a
"Húsvéti  játékokon" át éppúgy gondoskodnak majd a ren-
dezõbizottságok, mint a "Nõnapról", az "Ivónapról" és a "Szüreti
felvonulásról".  A tervek között szerepel az ínycsiklandó "Már-
ton napi" megemlékezés is.  Csak bírja a pénztárcánk. Ha
takarékosabban is, de  mindenre fogja futni. Rendszeres tájékoz-
tatás mellett az Önkormányzat  honlapján (www.balatonren-
des.hu) is olvashatunk az eseményekrõl.

Emelt ösztöndíj támogatás

A képviselõ testület  novemberi ülésén megszavazta, hogy a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rend-
szer keretében az önkormányzat által nyújtott tanulmányi támo-
gatás összegét megduplázza. A támogatás elnyerése évenként
pályázat útján lehetséges. Az intézmény Bursa Hungarica az
összeget, havi két-ezer Forint, ugyanannyival kiegészíti.
Községünkbõl 2007-ben újra Szõke Péter, Veszprémben tanuló
diák, lett a kedvezményezett. Jó tanulást kívánunk.

Tovább szépül a faluközpont

Újabb szinfolttal gyarapodik Balatonrendes központja. A
közelmúltban felújított önkormányzati és az üzleti épületek,
valamint a csatornázással párhuzamosan elvégzett útfelújítások
után a vasútállomás eddig sivár környékét kezdték szorgalmas
kezek szépíteni. A Nõk a Balatonért Egyesület  (NABE) karöltve
az önkormányzattal többezer Forintért vásárolt facsemetéket.
Tavasszal már élvezhetjük a növények lombfakadását. Legyünk
figyelmesek, nehogy meggondolatlan emberek kárt tegyenek  a
természetben.

Mikulás járt a Kultúrházban

Hatalmas zsákkal a hátán és  segítõje - a Krampusz - kíséretében
járt a Mikulás december 6.-án este a rendesi Kultúrházban. Több
mint egy tucat gyermek, pólyástól iskoláskorig,  csodálkozva is,
meg megszeppenve is leste, várta, mi kerül elõ a zsákból. A
virgács mellett jutott mindenkinek ajándék. 

Ezért a Télapó csak egy éneket vagy versikét akart hallani, aki
elégedetten nyugtázta a Kicsik felkészültségét. A "terülj
asztalkám" roskadásig teli volt édességgel. A szülõk és más fel-
nõttek jelenlétében órák múlva, a játéktól pirospozsgás arccal
szedelõdzködtek a gyerekek hazafelé.  Elismerés illeti a Nõk a
Balatonért Egyesületet (NABE) a jóságos "Mikulás bácsi"
ismételt szerzõdtetéséért.   lez

RENDESI ÉLETKörjegyzõi tájékoztatás
Gázártámogatásról

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzõsége
az alábbiakban tájékoztatja  a lakosságot a 2007. évi gázártámo-
gatásról valamint a közgyógyellátásról:

"A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról"
szóló 231/2006. (XI.22.) Korm. Rendelet alapján kérelem
benyújtását követõen energiatámogatásr jogosult a gázszolgál-
tatást háztartási célra igénybe vevõ fogyasztó 2007. január 1.-tõl
2007. december 31.-ig, amennyiben a háztartásban az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkissebb összegének három és fél-
szeresét (93.905,-Ftot).
Gázfogyasztás esetén a támogatás a jogosultsági idõszakban
legfeljebb 102 000 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfel-
jebb 170 000 MJ hõmennyiségre jár.
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatósága
az igénylõlapot a december 11.-ig a háztartások részére megkül-
di.
Igénylõlap a www.magyarallamkincstar.gov.hu honlapon a jobb
oldalon található kék linkre ‘Tájékoztató a gáz/ távhõ támogatás-
ról’ feliratra kattintva, valamint Körjegyzõség Hivatalában is
elérhetõ!
Ha a fogyasztó a kérelmet 2007. március 31. napjáig benyújtja, a
jogosultsági feltételek fenállása esetén számára a támogatás 2007.
január 1-jétõl 2007. december 31.-ig kerül megállapításra.     
Ábrahámhegy, 2006. december 6."                      Soltész Attila

Körjegyzõ

Közgyógyellátásról
"Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 'A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról' szóló 1993. évi III.
Törvény változása miatt a méltányossági közgyógyellátási iga-
zolványra való jogosultság elbírálása jegyzõi hatáskörbe került.
A Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül
történõ ügyintézés meghosszabbodása miatt kérem, hogy a
folyamatos jogosultság megállapítása érdekében az igazolványok
lejárta elõtt két hónappal nyújtsák be új igazolványra irányuló
kérelmüket.
Ábrahámhegy, 2006. december 6."                       Soltész Attila

Körjegyzõ


