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BALATONRENDESI HÍREK
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XXIV. évfolyam 1. szám 2021.
március

26. BALATONRENDESI FALUNAP

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a XXVI. Balatonrendesi Péter- Pál Napi
Mulatságokra, mely 2021. június 26 -27-én kerül megrendezésre a Kultúrház melletti
fesztiválsátorban.

Programjaink:
2021. június 21-27.
2021. június 25. Péntek

Kiállítás
Magyarország kígyói és a rákosi
vipera
Látogatható:
- Hétfő: 15:00-18:00
- Kedd: 9:00 -12:00, 15:00–18:00
- Szerda, Csütörtök: 14:00–18:00
- Péntek: 10:00–18:00
- Szombat, vasárnap: 12:00–18:00

2021. június 26. Szombat
- 12:00 „Bogrács Zsongás”
- 13:30 Felajánlott utcabútorok
átadása NABE szervezésében
- (helyszín Csapás utca Fő utca
sarok)
- 15:00 Ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond: Lenner István
polgármester
- 15:10 Elkészült ételek
elfogyasztása
- 16:30 Parázs Táncszínház Abony
- 17:00 Csobánc Népdalkör
- 17:30 Parázs Táncszínház Abony
- 18:00 Tapolca Musical Színpad
előadásában: Nekem a Balaton
- 19:15 Csobánc Népdalkör
- 21:00-tól Jackson zenél közben
- 22:30 Tombola sorsolás

Előadás
Magyarország kígyói és a rákosi
vipera
- 16:00 a kiállításhoz kapcsolódó
előadást a Magyar Mardártani
Egyesület munkatársa Halpern
Bálint tartja.

2021. június 27. Vasárnap
- 11:00 Kézműves Játszóház
- 11:00-17:00 Játékország Tapolca
(légvár, vattacukor, popcorn)
- 12:00 Gyermek Jóga Éri Anitával
- 13:00-17:00 Csabi a lufibohóc
- 13:00-17:00 Arcfestés
- 14:00 Ebéd

A nap folyamán:
- Gyermekjátékok a NABE
rendezésében: kavics festés,
papírhal festés, zsákbanfutás,
célbadobás
- Ábrahámhegyi Tűzoltóautó
bemutatása
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
Tombola sorsoláshoz felajánlásokat
elfogadunk.
0630/200 9699

TÁJÉKOZTATÁS A BÁNYA ÜGYÉBEN

TRIANON
SOHA NEM ÉRTE AKKORA
VESZTESÉG, MINT 101 ÉVE...

A Trianoni Békediktátum aláírásának
101. évfordulójára emlékeztünk meg a
Fő utcai emléktáblánál. A Felvidék
himnuszát hallhatták először a
jelenlévők, majd utána Kalmár János
egyetemi
tanár
beszélt
a
békeszerződésről, arra emlékeztetve,
hogy a Magyar Királyság területének
kétharmadát vesztette el az első
világháborús vereséget követően.
Trianon
következményeiről
és
összefüggéseiről
is
érdekes
információkat
hallhattunk.
Ezt
követően mécsest gyújtottunk és
koszorút
helyeztünk
el
az
emléktáblánál. A nemzeti összetartozás
napját a magyar és székely himnusszal
zártuk.
NABE
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A Balatonrendesi bánya tulajdonosával történt és elmúlt hetekben folytatott
egyeztetések eredményeként felmerült annak lehetősége, hogy a Bányász utcát
tehermentesítő külterületi út igénybevételével történne a bányából kitermelt
anyagok szállítása. A vállalkozó több helyi lakos véleményének kikérését követően
tette meg ez irányú javaslatát, mely útkialakítás terveit helyi polgárok útmutatása is
segítette. Önkormányzatunk a kezdeményezést meghallgatta, azt a KépviselőTestület soron következő ülésén tervezi megvitatni, mivel az ajánláson kívül egyéb
információval nem rendelkezik.
Előbbieken túl megjegyzendő, hogy információink szerint hulladéklerakásra,
hulladékelhelyezésre a vállalkozó nem adott be kérelmet a média egyes felületein
megjelenő hírekkel ellentétben.

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt
Nyaralók!

Ingatlantulajdonosok,

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy
a temetőben elhelyezett konténer, csak a
síroknál keletkezett növényi eredetű
hulladék elhelyezésére szolgál (hervadt
virágok, koszorúk). Minden egyéb,
máshonnan
származó
hulladék
elhelyezése szigorúan tilos!

Tisztelt Ingatlan
Nyaralók!

tulajdonosok

Amennyiben kommunális NHSZ feliratú
hulladékzsákra
igényt
tartanak,
megvásárolhatják a Balatonrendesi
Önkormányzaton, 920 Ft/db áron!
Telefonos
egyeztetés
06 30/200 9699

szükséges:

A kommunális hulladék elszállítása, az
NHSZ feliratú hulladékzsákokkal együtt,
keddi napokon történik.
Az állandó lakosok részére a szelektív
hulladék elszállítása minden hónap első
csütörtökén, a szolgáltató által biztosított
(átlátszó) szelektív hulladékgyűjtés
feliratú zsákokban történik.

DIÁK MUNKA
FELHÍVÁS NYÁRI DIÁKMUNKÁRA
Kedves Diákok!
Balatonrendes Község Önkormányzata, a Technológiai Minisztérium koordinálása mellett a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával
közösen „Nyári diákmunka 2021” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít 2021. augusztus
1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban.
Egy diák maximum egy hónapot dolgozhat.
A programban a 16 – 25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal
rendelkező és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt.
A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség, bruttó 125.550 Ft/hó
munkabérrel.
Kérem azokat a diákokat, akik munkát vállalnának, jelentkezzenek Lenner István
polgármesternél a 06-70/411-5929-es telefonszámon.
Jelentkezési határidő:
- 2021. augusztus 01. – augusztus 31. közötti munkavégzésre 2021. július 12. 12 óra
Jelentkezést követően kérjük, az alábbi adatokat a munkaugy@abrahamhegy.hu email címre
történő megküldéssel adják meg:
- név,
- születési hely, dátum
- anyja neve
- adóazonosító és TAJ szám
- lakcím
- e-mail cím, és/vagy telefonszám
- melyik időszakban szeretnének munkát vállalni.
A programban való részvétel előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a
lakóhely- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán
nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott
iskolalátogatási igazolásával kell – a munkaviszony kezdete előtt legalább 10 nappal – a Járási
Hivatal foglalkoztatási osztályára (Tapolca, Liszt Ferenc u. 1/1) befáradnia annak érdekében, hogy
a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztráció megtörténhessen.
További információ és jelentkezés a munkaugy@abrahamhegy.hu email címen, vagy a 06
87/571-109-es telefonszánon lehet.

KINEVEZÉS
BEDY IMRE, eddigi ugodi plébános
urat, 2021. június 15-i hatállyal
kinevezte a Veszprémi Főegyházmegye
érseke, Dr. Udvardy György, a Sabjanics
Miklós plébános úr halála folytán
megüresedett Badacsonytomaji Plébánia
plébánosává a Kővágóörsi Plébánia
oldallagos ellátásával.
A hét végi miserend visszaáll az eredeti
2020-as változatra, mely szerint már:

JÚNIUS 19. SZOMBATON :
- 19:00 BADACSONYTOMAJON
JÚNIUS 20. VASÁRNAP :
- 08:30 ÁBRAHÁMHEGYEN
- 10:00 BADACSONYTOMAJON
- 11:30 KŐVÁGÓÖRSÖN
lesznek szentmisék. BALATONRENDESEN
ÉS BADACSONYÖRSÖN az első mise
időpontja még bizonytalan. Kérjük figyeljék
templomunk
hirdetőtábláját,
illetve
a
Badacsonytomaji Plébánia honlapját.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft. továbbra is folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését.
A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy
odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést
válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és
bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után újra visszakerül a
természetes körforgásba.
A zöld hulladék elhelyezésére a Regionális Hulladékkezelő Központban
kialakított Hulladékudvar áll rendelkezésre. Kollégáink az Üzemelési
szabályzatnak megfelelően a megjelölt hulladékokat térítés nélkül
átveszik
.A Hulladékgyűjtő udvar a Regionális Hulladékkezelő Központ
mellett található (8308 Zalahaláp)

Hétfőtől – Péntekig: 7:00-től – 15:00-ig.
Szerda: 7:00-től – 18:00-ig.
NHSZ Tapolca

KONCERT MEGHÍVÓ
JÚNIUS 20. VASÁRNAP 18.00
ÓRAKOR
- KRISTÓFI LÁSZLÓ
orgonaművész és KÖKÉNY
ESZTER hegedűművész
KONCERTJE LESZ A
BADACSONYTOMAJI
TEMPLOMBAN.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS

Hétfő:
15:00 – 18:00
Kedd:
15:00 – 18:00
Szombat: 10:00 – 12:00
Könyvtár látogatása a járványügyi
szabályok betartásával lehetséges.
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Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása:

LAKITELEKRE KIRÁNDULTUNK

2021. június 13-án a Nemzeti Művelődési
Intézet (NMI) támogatásával és szervezésében
Lakitelekre kirándultunk. A népes csapatból 7
fő képviselte Balatonrendest. Egész nap
tartalmas programokban volt részünk: délelőtt
egy vidám színdarabot láthattunk, majd az
ebédet követően vezetéses túrával megnéztük
az NMI gyönyörűen felújított székházát és a
Hungaricum Ligetet. Kissé fáradtan, de
élményekkel feltöltve érkeztünk haza.
Köszönet a lehetőségért az NMI-nek és az
egész napos gondoskodásért Ihász Csilla
túravezetőnek.

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

