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XXIV. évfolyam 1. szám 2021.
március

EMLÉKEZÉS A SZABADSÁGHARCRA
Donászy Magda: Március 15-ére
Zászlók díszítik ma
az utcákat végig,
márciusi szélben
szállnak fel az égig.
Álljunk meg előttük
csak egy pillanatra,
emlékezzünk vissza
arra a nagy napra!
Az a nap a népnek
szabadságot adott,
mi sem felejtjük el
azt a dicső napot.

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÁS, HÍREINK
Lomtalanítási felhívás!
Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli
házhoz menő lomtalanítást szervez. Lomtalanítási nap
2021. április 15-e. Regisztráció 2021. április 08.
12:00-ig ingatlanonként szükséges, melyet Társaságunk
ügyfélszolgálatán levélben (Tapolca, Halápi u. 33.), emailben (ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu), vagy telefonon
(87/321-567) történt bejelentés alapján lehet megtenni.
NHSZ Tapolca Nonprofit
Karácsonyi
csomag
Kft

Hirdető tábla
Társadalmi munka keretein belül 2020.
decemberében elkészült a régi posta előtti
hirdetőtábla.

A járványhelyzetre való tekintettel a „Mindenki
Karácsonya” rendezvényt nem tarthattuk meg, így a
karácsonyi csomagot a Balatonrendesi nyugdíjasoknak
házhoz szállítottuk.
Szociális tűzifa
Idén januárban kiosztásra került falunkban a szociális
tűzifa. A 14 erdei köbmétert 7 igénylő között osztottuk
szét.

Zöld hulladék!
Tisztelt lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. továbbra is
folytatja a lakossági zöldhulladék (fa- és
bokornyesedék, nyírt fű) gyűjtését. Lásd: melléklet
Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása:
Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.
Telefon: 87/321-567

BORÚS MINDENNAPOK
A vírusról, az oltásról és az intenzív osztályról
szólnak már a mindennapjaink. Már szabadulnánk,
de még nem tudunk. Sok az oltandó, kevés az
oltóanyag. A háziorvosi szolgálat hetente
különböző
mennyiségű
és
különböző
oltóanyagokat kap. Betegeket is kell küldeni
Tapolcára oltópontra. Azt, hogy milyen
oltóanyagot, hány főre valót, kinek és hol, sokszor
csak előtte egy nappal tudjuk meg. Vannak
második körös oltandók is. Nyilván 110 páciens
letelefonálása nem lehetséges egy nap alatt, a
révfülöpi önkormányzattól kaptunk segítséget
87/463-194, oltas.revfulop@gmail.com ennek
tehermentesítésére.
Az
iroda
munkatársai
készséggel állnak rendelkezésre az esetleges
kérdések
megválaszolásával.
A
rendesi
önkormányzatnál
az
oltáshoz
szükséges
beleegyező nyilatkozatokat fel lehet venni. Az
oltópontra, valamint a rendelőbe szállításban az
önkormányzat tud segíteni. A háziorvosi rendelőt 5
perces
semmitmondó
oltással
kapcsolatos
érdeklődésekkel kérem ne terheljék, egyértelmű,
hogyha kapunk oltóanyagot eloltjuk. Flottul megy
a szervezés, az adminisztrációs feladataink kb.
megötszöröződtek az oltások óta. Politizálni nem
szeretnék, de egyértelmű, hogy a tömeges
oltópontos oltással effektívebb lenne. Az egész
oltás kaotikus szervezéssel indult, és a mai napig
nincsen benne dinamika. Így előre nem lehet
megmondani, hogy ki mikorra számíthat az
oltásra. A lista hetente újra kiküldésre kerül. A
levélben regisztrálók bejegyzése megfigyelésem
alapján jó 2 hetet vesz igénybe. Aki regisztrált az
oltásra, az az országos-, valamint a megyei- és
járási tisztifőorvosi rendelkezéseknek megfelelően
előbb-utóbb meg fogja kapni az oltást. Ők döntik
el melyik korcsoport melyik

oltást kaphatja. Ők döntik el, hogy melyik praxis,
melyik oltóanyagból, mennyi anyagot kap stb.
Mindenki várjon türelemmel!! 60 éves kor felett
kb. mindenki krónikus beteg, az életkor az
elsődleges szempont. Az oltások között válogatni
nem ildomos, amikor az újabb és újabb mutánsok
miatt tele vannak a kórházak, lélegeztetőgépek és
már naponta 150-en halnak meg kifejezetten a
COVID-19 fertőzésben és annak következménye
miatt. Ne válogassanak, fogadják el az oltást, amit
felkínálnak, mindegyik oltóanyag megbízható. A
3. hullám még nem tetőzött (03.15.)! Tapolcán a
belgyógyászat nem fogadhat betegeket, mindenkit
Keszthelyre kell küldeni (Tapolcát és az egész
Balaton partot a járásból). Még igazi tavasz sincs,
de már tele van „turistákkal” a környék. A
praxishoz nem tartozók - tehát akiknek nem én
vagyok a háziorvosuk - itt van nyaralójuk, vagy
éppen itt karanténoznak stb a saját háziorvosuknál,
vagy a saját háziorvosuk szervezésében tudják
felvenni az oltást. Kifejezetten kérem ezzel ne
terheljenek, hiszen NEM lehetséges! Mindenkinek
van saját háziorvosa, tudnia kell ki az. A lakcím,
tartózkodási cím, vagy mert csak itt nyaralunk stb.
független a helyi oltási lehetőségtől! Lázas,
köhögős, COVID gyanús beteg továbbra sem jöhet
a rendelőbe, előzetes konzultáció szükséges! A
„csak náthás vagyok” nem létezik már, a „náthás”
betegnek elrendelt tesztek 80%-a COVID pozitív.
Már mindenki fáradt, jön a jó idő, jönnek a
turisták, stb. szegény mentőszolgálat is egyre
leterheltebb. De még tartsunk ki! Ismeretes
március óta 5500 egészségügyi dolgozóval lettünk
kevesebbek. Mint tudjuk a gitáron a túlfeszített húr
is
elszakad.
Viselkedjünk
felelősen
embertársainkkal szemben! Tartsuk be a
korlátozásokat!
/VJM/

FALUMÚZEUM
Balatonrendesi állandó lakosok és nyaralók régi igénye falumúzeum létesítése, mivel falunkban többen
rendelkeznek olyan eszközökkel és tárgyakkal, melyek a több évtizeddel ezelőtt itt élők munkavégzését
tükrözik. A 2020. október 16-án megtartott közmeghallgatáson Dénes András úr hozzászólásában
felajánlotta a bírtokában lévő muzeális értékű tárgyakat, eszközöket, egy az Önkormányzat által kialakítandó falumúzeum számára. Ismerve Bandi bácsi gyűjteményét, régiségeit, nagyon megörültünk.
Azonban Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan helyiséggel ahol a felajánlott hagyományőrző tárgyak
kiállíthatóak lennének, felmerült lehetőségként Balatonrendes vasútállomásán a 25 éve üresen álló rossz
állapotban lévő épület, mely a MÁV tulajdonában van. Megkeresésünkre a MÁV Zrt. a következő
tájékoztatást adta: „A Balatonrendes vasúti megállóhelyen található volt lakóépület bérbeadására
vonatkozó belső egyeztetés lezárult. A lakó épület toldalék része nem felel meg az elvárt műszaki
követelményeknek, mely a közeljövőben elbontásra kerül, ezért a bérbeadást a MÁV Zrt. nem
támogatja.” A megfelelő épület megtalálásával kapcsolatban szívesen fogadjuk ötleteiket.

FALUGONDNOK

Balatonrendes
Önkormányzata
a Nők a Balatonért
HARKAI
KATALI
Egyesület Balatonrendesi Csoportjával együtt
csatlakozik
az
országos
„TeSzedd”
szemétgyűjtési akcióhoz. Ennek a programnak
időpontja a vírushelyzettől függ, a későbbiekben
adunk tájékoztatást róla. Az országos akció
szervezői biztosítják a gyűjtéshez a szemetes
zsákokat, a védőkesztyűket, a maszkokat, valamint
gondoskodnak a bezsákolt szemét elszállításáról.
NABE Csoportunk 2019. tavaszán már részt vett
az akkori országos „TeSzedd” szemétszedési
akción. Átfésültük a falu utcáit, a temetőt és az
állomás környékét. Összesen 21 zsák szemetet
gyűjtöttünk 15 fő részvételével. 4 évestől a
nyolcvan évesig minden korosztály képviseltette
magát. Célunk idén is a falu minden utcájának, az
állomás, a csónak-kikötő, a temető és környékének
megtisztítása. Várjuk a balatonrendesi lakosokat és
nyaralókat, felnőtteket és gyerekeket egyaránt.
Gyülekező a régi posta épület előtti parkolóban
lesz, ahonnan 4-5 fős csoportokat alkotva indulunk
majd a kisebb körzetek megtisztítására.

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a régóta vágyott falugondnoki szolgálat
2021. január 4 én megkezdte működését. Ennek
keretein belül lehetőséget biztosítunk hetente
egyszeri nagy bevásárlásra, illetve hetente
egyszer gyógyszertárba visszük az erre igényt
tartó lakosokat.
Ha a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban
kérdésük lenne, hívjanak bátran az alábbi
telefonszámon:
Péringer Martina: 06/30 200-9699
Nagy bevásárlás:
- Időpont: SZERDA 9:30
- Helyszín: Fő utca 1 (Kultúrház
Könyvtár előtt)
Gyógyszertár
- Időpont: CSÜTÖRTÖK 9:30
- Helyszín: Fő utca 1 (Kultúrház
Könyvtár előtt)

KÖZMŰVELŐDÉS SZERVEZŐ
Horváth Anita vagyok,
Dunaújvárosban születtem. Gyerekként imádtam a
nagymamánál falun élni, majd iskolába már
Dunaújvárosban jártam, ott végeztem el a
közgazdasági szakközépiskolát és szereztem
érettségi bizonyítványt. Majd a Dunai Vasműben
helyezkedtem el, ahonnan öt évvel később
leszámoltam. Budapesten kaptam állást az Állami
Balettintézet (ma Táncművészeti Egyetem)
Diákotthonában, mint élelmezés-vezető és
gondnok. A családdal 1995-ben visszaköltöztünk
Dunaújvárosba, a nagyszülők közelébe. A
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárban 20 évig
gazdasági
ügyintézőként
dolgoztam.
Úgy
döntöttem 2019. júliusában, hogy kicsit
felforgatom az állóvizet magam körül. Lakóhelyet
és munkahelyet váltottam, így kerültem először
Káptalantótiba a Sabar Borházhoz, majd a Borbély
Családi Pincészethez.
Balatonrendesen 2019.
őszén vásároltam házat, amit azóta apránként
próbálok otthonná varázsolni. 2020. decemberétől
a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában egy
állami programban veszek részt, melynek
keretében egy OKJ képzés után közművelődési
szakemberként Balatonrendes közösségi és
kulturális életét szeretném felpezsdíteni az
Önkormányzat, és remélem, hogy településünk
lakossága,
azaz
az
Önök
segítségével.
támogatásával.
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„TE SZEDD!”

MEGEMLÉKEZÉS
Sabjanics Miklós esperes–plébános atya a
Covid vírussal vívott küzdelemben alul maradt.
Életének 52. évében 2021. február 17-én
visszaadta lelkét teremtőjének. E nap idén
hamvazó szerda volt, mely napon a pap a hívek
homlokára hamuval keresztet rajzol, s a következő szavakkal emlékeztet a múlandóságra:
„Emlékezzél ember, hogy porból lettél és
porrá leszel.” Szomorú mementó.
Badacsonytomaj és Kővágóörs plébániákat
egyenlőre Csonka Nándor tapolcai helyettes
esperes atya látja el.
Ideiglenes miserend:
Badacsonytomajon:
- szombat 18:00
vasárnap 16:00
Kővágóörsön
- vasárnap 12:00,
Ábrahámhegyen
- szombaton 16:30,
Balatonrendesen bizonytalan ideig szent misét
nem tartanak.

CSABÁNÉ VARGA ANIKÓ: NEGYED ÉVSZÁZAD A FALUÉRT
Kedves Ani!
Eljött az a számunkra sajnálatos, számodra
viszont örömteli pillanat, amikor 40 évi
szorgos munka után a közszolgálati
munkaviszonyból nyugdíjba vonulsz.
Nem könnyű, ellenben változatos munkás
évek állnak mögötted. A mindig változó
körülmények megkövetelték tőled az azokhoz
való
igazodást,
melyet
megkönnyített
számodra a szerethető, kompromisszumokra
kész természeted.
Évtizedeket töltöttél el a Balatonrendesi
Önkormányzat alkalmazásában, kis falunk
szolgálatában.
Sokféle,
sokirányú
tevékenységet végeztél itt. Míg a falu
felvirágoztatásában nagy szerepet játszó
szeméttelep működhetett, ott voltál, mint
átvevő, adminisztratív és pénzügyekkel
foglalkozó mindenes, majd a falunk
szépítésében szorgoskodtál, nyírtad a füvet,
ültetted, gondoztad a virágokat, a kultúrházat
tartottad rendben, könyvtárosi teendőket láttál
el. Mindig lelkes tagja voltál a mi kis, 3-4 fős
önkormányzati csapatunknak.
Külön köszönettel szeretnék megemlékezni

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
2021
Március 15
Március 22
Április 5
Május 15
Május
Május 26
Május 29
Június 4
Június 26-27
Augusztus 28
Október 9
Október 23
November 6
November 28
December 5
December 6
December 12
December 18

Nemzeti Ünnep (ÖNK.)
Víz Világnapja (NABE)
Húsvét hétfői játékok (ÖNK.)
Ivó nap
TeSzedd! (ÖNK. NABE)
Hősi halottak napja (ÖNK.)
Sütemény sütés (NABE)
Trianon (NABE)
Falunap +Nyárköszöntő Családi Nap
(ÖNK. NABE)
Nyárbúcsúztató (ÖNK. NABE)
Szüreti felvonulás (ÖNK.)
Nemzeti Ünnep (NABE) + Mandulafa
ültetés 70 éveseknek (ÖNK.)
Márton nap (ÖNK.)
Advent első vasárnapja (ÖNK. NABE)
Advent második vasárnapja (ÖNK.
NABE)
Mikulás (ÖNK.)
Advent harmadik vasárnapja (ÖNK.
NABE)
Advent negyedik vasárnapja + Karácsonyi
vacsora (ÖNK.)

A változtatás jogát az Önkormányzat fenntartja.

múlhatatlan
érdemeidről
a
rendezvényeinken való részvételeidről.
Falunapokon,
szüreti
felvonulásokon,
disznóölések
alkalmával,
de egyéb
rendezvényeinken
is
több
százan
igazolhatjuk kifogástalan szakácstudásodat,
amikor is az általad készített ételeket
befaltuk. Majd a konyhába vonultál és a
rengeteg edény, tányér, evőeszköz,
valamint a helyiség rendbe tételénél aktívan
segédkeztél.
De a falu és a nyaralók gyerekei is sokat
mesélhetnének,
amint
Mikulásként
ajándékot osztasz nekik, húsvétkor a
játékokat szervezed, irányítod, melyeken
sokszor már a gyermekkorból kinőttek is
lelkesen vettek részt.
A falu érdekében végzett munkád évtizedei
során
polgármesterek
jöttek-mentek,
képviselő testületek tagjai alapvetően
változtak, de Te az állandóságot
képviselted-képviseled. A választások
alkalmával előre biztosan tudható volt, ha
Te indulsz, akkor képviselő leszel.
Legutóbb, 2019. októberében is Te kerültél
be a Képviselő Testületbe messze a legtöbb
szavazattal, bizonyítva, hogy Balatonrendes
lakói tisztelnek és szeretnek Téged.
Kívánom, és mindannyian kívánjuk neked,
hogy nagyon hosszú nyugdíjas éveket tölts
el jó egészségben, boldogságban, szerető
családod körében. És ha vége ennek a
nyomorult
vírusos
időszaknak,
rendezvényeinken szeretettel visszavárunk!

Balatonrendes Önkormányzatának
Lapja
Felelős kiadó: Lenner István
polgármester
Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
Készült 200 példányban.

