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Miből…mire…meddig…
Balatonrendes  a  szomszédos  falvakban  lakó  emberek 
körében  a  gondtalan  és  vidám  település  látszatát  kelti. 
Baráti  beszélgetések  során  gyakran  felmerül  a  kérdés: 
„Hogyan  csináljátok?”  Disznóölés  januárban.  Nőnapokon 
az Önkormányzat vendégül látja a község lakóit. Ingyenes 
ivónap  a teremtés koronái számára,. Többnapos faluünnep. 
„Pincepörkölt”  a  szüreti  felvonulás  végén;  no  meg  a 
Mindenki Karácsonya. Mindez a hagyomány jegyében.
Ha  Rendes  irányítói  eltérnének  ezektől  a  szokásoktól, 
minden  bizonnyal  szemrehányásokat  aratnának.  Mint 
ahogyan  ebben  a  válságos  időszakban,  egyébként 
másoknak is,  sok mindent  el  kell  türni  Vajon  fair  ennek 
tudatában  a  kérdés:  mire  fordítjátok  még  a  pénzeteket, 
amivel  gazdálkodtok?  Azt  viszont  édeskevesen  firtatják, 
hogy egyáltalán van-e elég  pénzetek, marad-e még arra, 
hogy a falu  infrastruktúrájára,  a település és a környezet 
fejlesztésére,  a  polgárok  biztonságára  is  költhessetek? 
Minek  is  ilyesmire  rákérdezni,  hiszen  a  „vendéglátási 
tradícióra” telik, az  nem csak olcsóbb, de csábítóbb is? Ki 
emelhetne  hát  kifogást  ellene?  Miért  lenne  szükséges  az 
elmúlt évtizedek fejlesztéseit számon tartani? A fedezetet rá 
nem a balatonrendesiek  egyedül  termelték ki.   Igenis:  az 
ország  összes  adófizetője  által  telített  kosárból  osztották 
szét.  S mert ez így történik, jobb lenne az osztalékról nem 
lekicsinylő módon nyilatkozni, hanem elgondolkozni azon, 
hogy miért is rövidültek és rövidülnek az arányok.  Talán 
azon  a  tényen  is,  hogy  ma  már  az  Önkormányzat  sem 
dúskál  az  eszközökben,  hogy  előbb  vagy  utóbb  nem 
roskadozhat  a  finomságoktól  a  sokak  által  élvezett  és 
legalább ugyanannyitól irigyelt „terülj asztalkám.”
Tudni illik:  Vészesen  elfogytak  és  csappannak  a fedezeti 
források.  2010-ben  már  csak  50  millió  Forint  áll  az 
Önkormányzat  rendelkezésére,  hogy kielégítse a szociális 
igényeket, a területfejlesztési kívánalmakat és így tovább…
Ennyiből mire és meddig futja? Túl sok a  kérdés, túl sok a 
nyugtalanító  magyarázat.  Felsorolásra  túl  pici  a  hely.  De 
feltehetőleg  ennyi  is  elég  ahhoz,  hogy  sokakat  pozitív 
belátásra késztessen.                         Lezsák Mihály,  
képviselő

Hurkatöltésben dobogós helyen

Ritka oklevéllel a tarsolyukban  tértek haza decemberben a 
balatonrendesi  civil  szervezet  NABE  és  az  Önkormányzat 
nőtagjai.  Balatontördemicen  meghívásra  résztvettek  a  hur-
katöltő versenyen. Ügyességüket,  gyorsaságukat és hozzáér-
tésüket  kezdettől  fogva  aprólékosan  figyelte  a  zsüri  és  a 
kiváncsiak  serege.  Az  eredmény  nem  maradt  el:  A  máso-
diknak kijáró dícsérettel és oklevéllel jutalmazták őket. Ezzel 
tovább ötvözték a rendesi asszonyok más területen is ismert 
jó hírnevét. Büszkék vagyunk rájuk. Gratulálunk a sikerhez. 
Az oklevél a Kultúrház halljában megtekinthető.               lez 

Disznótorj

Kedvező,  téli  évszakhoz  illő  időjárási  viszonyok  mellett 
bonyolították  le  január  23-án  Balatonrendesen  a 
hagyományos  „diaznóvágást”  .  A  zimankós  hideg  inkább 
növelte  kora  reggeltől  késő  estig  a  résztvevők  hangulatát. 
Segítőkész  kezekben  nem  volt  hiány.  Minden  a  megfelelő 
módon  helyére  került:  kint  a  férfiak,  bent  a  konyhában  a 
rendesi  asszonyok  gondoskodtak  arról,  hogy  emlékezetes 
maradjon az idei serénykedés. Miközben folyt a „nyúzás és 
darabolás”, a „hurka- és kolbásztöltés”, teltek  a „pocakok” is. 
Jó néhány liter forralt bor is lement a torkokon, a viccelődés 
még  sem  vált  sikamlóssá.  A  töpörtyűre  vágyók  kedvükre 
kóstolgathatták  a  zsíros  finomságot.  Szokás  szerint  estére 
terített asztalnál foglaltak el minden helyet  a falu lakói és 
a  szívesen  látott  meghívott  vendégek.  Öröm volt 
nézni  a  fiatalabb  korosztályt,  akik  számosan  és 
látható élvezettel kapcsolódtak be a „disznó-torba”.
(kép alul). Köszönet mindenkinek, aki tett legesen 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.       lez
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Telektulajdonosoknak: 

Csak 25 Forint az adó
Az  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  február  5-i  ülésén  50,- 
Ft/m2-ről 25,- Ft/m2-re módosította 
a  telekadót.   Az  adónem 
csökkentése  szociális  és  egyéb 
exisztenciális  meggondolásból 
történt, miután néhány helyi polgár 
beadvánnyal  enyhítésért  fordult  a 
testülethez..  Kifogásolták,  hogy az 
év  elejétől  érvényes 
adókötelezettség   400  %-kal 
maghaladta a korábbii adórendelke-
zést.  Ennek  következtében  veszé-
lyeztetve látták maguk és családjuk 
mindennapi  megélhetését.   A 
telekadó  esetleges  további 
csökkentésével  az  ábrahámhegyi 
Körjegyzőség   illetékes  előadója 
méltányossági  szempontok alapján 
foglalkozik.  Elhanyagolt  telkek 
tulajdonosai  a  jövőben  szigorú 
pénzbüntetésre számíthatnak .    lez

Szentmisék rendje 2010.
Február 13                     ½ 5    óra
Március 13.                   ½  5    óra
Március 27.                       5     óra
Április5.    HÚSVÉT    ½ 9     óra
Április 17.                    ½ 6      óra
Május 15.                     ½ 6      óra
Május 29.                    ½ 6       óra
Június 12.                    ½ 6      óra
Június 26.  T.BÚCSÚ  ½ 6      óra
Július 24.                     ½ 6      óra
Augusztus 7                ½ 6       óra
Auguszus 21.               ½ 6      óra 
Szeptember 4.              ½  6     óra
Szeptember 18.            ½ 6      óra
Október 2.                     ½ 6     óra
Október 16.                   ½ 6     óra
Október 30.                   ½ 6….óra
November 13.               ½ 6     óra
December 11.               ½ 5     óra
Dec. 26.Karácsony         ½ 9   óra
A Szentmisék rendje az egyházi 
év folyamán bármikor változhat.

Mi az Ön véleménye?
Tájékoztató lapunkban már több 
al-kalommal  kértük Olvasóinkat, 
hogy  mondjanak  véleményt 
faluközössé-günk  életéről  és 
tegyenek  javaslatot  községünk 
fejlesztéséről.   Ezúttal  is  ezt 
tesszük – egy kis segítséggel:
Elégedett-e  a  Képviselő-testület 
döntésével  a  Rendezési  Terv 
ügyében?
 Egyetértene-e  a  szelektív 
hulladék-gyűjtés  mielőbbi 
bevezetésével?

Páratlan a balatonrendesi kocsonya 
Harmadszor  rendezett  a  Nők  a  Balatonért  Egyesület  (NABE)  helyi  csoportja 
kocsonyafőző  versenyt  február  5-én  Balatonrendesen.  Úgy  a  résztvevők  mint  a 
másnapi  kocsonya  kóstolóval  és  zenével  egybekötött  mulatságon  megjelentek 
számából következtetni lehet, hogy a versenynek  jövőre is lesz folytatása. A zsüri 
elnöke, Szita László Balatonrendes díszpolgára (a képen balról), köszöntőjében és 
értékelésében kiemelte, hogy a versenyzők a megnövekedett költségek ellenére a 
magyar  konyhára  jellemző  ízekből  semmit  nem  spóroltak  ki,  kivétel  nélkül 
minőséggazdagodás  állapítható  meg.  Többen  ötletes  díszítésekkel  tálalták  fel  a 
kocsonyát.  A zsüri  igazságos  döntésnek  vélte,  hogy az  összes   benyújtott  főzet 
közül sorsolással döntsék el a sorrendet. Ennek alapján Bárdossy Ilona nyerte el a 
fődíjat, Tomori Zoltánné lett a második, Piros Lászlóné a harmadik.Gáspár István 
nyug. Polgármeser (balról negyedik) üdvözlő beszédében utalt arra, hogy a NABE 
ezúttal  is  „igazi  példáját”  mutatta  annak,  hogy  a  civil  szervezetek  micsoda 
jelentősséggel  bírnak  egy  közösség  összetartozását  illetően.  Sok  sikert  kívánt  a 
folytatáshoz.  Takács  Ferenc  polgármester  (háttérben  ülve)  ismertette,  hogy  a 
Kocsonyafesztivál  megnevezést  Miskolc  város  levédette,  ezért  a  helyi 
rendezvénynek  a jövőben más nevet  kellene  adni.  Javasolta:  legyen   Kocsonya-
Kavalkád.  Egy résztvevőnek  jobban   tetszene  a  „Kocsonyavarázs”  megnevezés. 
Várjuk lakóink hozzászólását.  Összegezve: a vacsora jól esett, volt mit letáncolni. 
Gratulálunk a versenyzőknek. A tombola sokakat megörvendeztetett. Szívből jövő 
köszönettel és elismeréssel illetjük a rendezőket és segítőit.   .                               lez

Egyhangú határozat: A „Rendelet” él
Az  Önkormányzat  február  5-én  egyhangú  határozatban  megerősítette,  hogy  a 
(12/2009) számú rendeletét a Rendezési Tervvel kapcsolatban „indaddig hatályban 
kívánja  tartani, amíg a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás lefolytatásra nem 
kerül.”  Ez  a  határozat  szükségessé  vált,  miután  a  Dél-dunántúli   Regionális 
Államigazgatási  Hivatal  Állami Főépítészi  Irodája az Önkormányzatot  a szerinte 
„törvényellenesen”  létrejött  Rendelet  visszavonására  szólította  fel.  Tény viszont, 
hogy  az  érintett  Rendelet  meghozatala  előtt  a  módosítást  illetően  a  szükséges 
szakhivatalok véleményeit bekértük, a Tervek kifüggesztésre kerültek és ezúton is 
megtörtént a lakosság részletes  felvilágosítása, valamint a szabályoknak megfelelő 
Közmeghallgatás a főépítész véleményének és három oldalas levelének ismertetése 
és  bátorítása  alapján.  Az  időközben  módosított   „felsőbb”  szabályozások  arra 
engednek  következtetni,  hogy az  Önkormányzat  Rendelete   semmi   esetre  sem 
törvénysértő.  A Főépítész  Urak  viszont  ignorálni  látszanak  az  Önkormányzatok 
Szervezeti  Működési  Szabályzatát,  amely  kimondja:  „A  Rendelethozatal  az 
Önkormányzat kizárólagos joga.” Egy ilyen Rendelet lehet ugyan jogellenes. Ám  a 
helyi eljárásmód tanúsítja ennek ellenkezőjét. Itt másról nem lehet szó, csak formai 
hiánypótlásról, ami viszont a Körjegyzőség feladatkörébe tartozik éppúgy, mint a 
Képviselő-testület  előzetes  és  szabatos  felvilágosítása  tartozott  volna.   Kérdéses 
marad viszont a  Főépítész magatartása, miért  tagadta és tagadja  meg 2008-ban írt 
levelének tartalmát és az Önkormányzat eljárását bizonyító adatok átvételét? Talán 
mégis csak  helyesebb lenne az Alkotmánybíróságot segítségül hívni?                  lez
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