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Tájékoztatjuk  Balatonrendes Tisztelt Lakóit és Nyaralóit,  

hogy 

LENNER ISTVÁN  Polgármester Úr   

élve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 69.§ (1) 
bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

polgármesteri tisztségéről 2021. július 2-ával lemondott. 
2021. július 12. napján 9 órakor a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 

Rózsakő terem hivatali helyiségében 

a polgármesteri munkakör átadása - átvétele megtörtént. 

Jelen voltak:  

Lenner István Átadó polgármester 

Schöck Ferenc Istvánné Átvevő alpolgármester 

Wolf Viktória Jegyző 

Tamás Lászlóné Költségvetési- és adóosztályvezető 

Kardos László Veszprém Megyei Kormányhivatal meghatalmazottja 

Slang Henrietta Igazgatási ügyintéző Badacsonytomaji KÖH 

 

Köszönjük Polgármester Úr! 
  Köszönjük a 20 hónapon át Balatonrendesért, szeretett szülőfalujáért végzett 

odaadó munkáját, minden tevékenységét, mert szívvel lélekkel tette és a jó ügyek 
szolgálata vezérelte. Köszönjük a gyermekek nevében a 2019-es Mikulás Napi 
Programot, az emlékezetes Mindenki Karácsonya rendezvényt, a felejthetetlen 

DisznóThort és a Péter-Pál Napi Mulatságot. A falunak felajánlott sok-sok 
munkáját: hirdető tábla, szelektív hulladék sziget elkészítése,  stb... 

Kívánunk minden jót, erőt és egészséget további munkájához! 

Szeretnénk köszönetet mondani a XXVI. Balatonrendesi 

Péter- Pál Napi Mulatságok megszervezéséért, a rengeteg 

munkáért és befektetett energiáért falugondnokunknak 

Péringer Martinának. 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata 

FALUNAP 



Amikor megkérdeztek minket, hogy lenne-e kedvünk 

hangszerbemutatót tartani a Balatonrendesi Családi Napon, 

rögtön igent mondtunk. Nem csak azért, mert mindhármunk 

szenvedélye a zenélés, hanem azért is, mert nem gyakran van 

lehetőségünk ezt a szenvedélyünket tovább adni, és másokkal 

megosztani. Nagy 

izgalommal 

készültünk a 

rendezvényre, hiszen 

sem hivatásos zenészek, sem pedagógusok nem vagyunk, így 

természetes, hogy egy kis feszültség is vegyült a várakozásba. 

Azonban beigazolódott, hogy az élmény, amit az igyekvésünkért 

cserébe kaptunk, bőven felülmúlta azt a néhány szorongással teli 

percet.  
Nagyon jó volt találkozni lelkes szülőkkel és gyerekekkel, akiket 

hosszabb-rövidebb időre, de kivétel nélkül elvarázsoltak a 

hangszereink: a gitár, az ukulele, a furulya, fuvola, a dob és a kürt. 

Nekünk is eszünkbe juttatta azt a boldogságot, amikor először 

találkoztunk a saját hangszereinkkel, amik végül egész 

gyerekkorunkat végigkísérték. Reméljük, hogy sikerült a 

gyerekekkel megismertetni a zene és a zenélés egyetlen értelmét, 

méghozzá azt, hogy élvezettel töltse el művelőjét, és hallgatóságát.  

Az is nagyon sokat jelentett a számunkra, amikor két nappal később 

egy kimerítő strandolás után, kellemesen fáradtan bringáztunk haza 

Ábrahámhegyről, egyszer csak egy kisfiú nagy mosollyal ránk 

köszönt - persze rögtön felismertük benne az egyik kis 

zenészünket a Családi Napról. 

Remélhetőleg a jövőben is lesz alkalmunk ilyen, és ehhez 

hasonló rendezvényeken részt venni, mert igen 

felemelő  érzés volt számunkra a közös zenélés és a 

gyerekek érdeklődése, nyitottsága a hangszerek felé. 

Hisszük, ha valakivel sikerül megszerettetnünk a zenélés 

különleges élményét ebben a korban, már megéri energiát 

fektetni a tanítgatásba - arról nem is beszélve, mennyi 

átlagon felüli érzékkel rendelkező zenészpalántával 

találkoztunk. 

Bízunk abban, hogy hasonlóan izgalmas és szép élményeket 

szereztünk a nálunk megforduló gyerekeknek, családoknak 

a hangszerek kipróbálásával.        

 

                                                                 Fekete Anna és Fekete Sarolta 

Tisztelettel köszönjük a Péter-Pál Napi Mulatság 

támogatóinak, segítőinek, szervezőinek, hogy 

felajánlásaikkal, munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk 

sikeres lebonyolításához. Köszönjük a megjelent 

vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a 

programjainkat és aktívan részt vettek a bogrács zsongáson 

is! A családi nap szervezéséért és lebonyolításáért köszönet 

a NABE helyi csoportjának és az Önkormányzat lelkes 

munkatársainak. A résztvevő gyermekek csillogó tekintete 

bizonyíték rá, hogy programokban gazdag, élvezetes napot 

sikerült létrehozni. 

 

Balatonrendes Község Önkormányzata 

A CSALÁDI NAPRÓL MÁS SZEMSZÖGBŐL 
 



2021. július 17. 

A fórumot a Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete (BRTE) szervezte, és Prof. Dr. Fáy-Siebenbürgen 

Róbert, a BRTE elnöke vezette. Sokan voltunk. A mintegy 60 résztvevő egységesen foglalt állást a bányagödör 

hulladékkal történő feltöltése ellen: Tiltakozunk, hogy a bánya területén hulladéklerakás és 

hulladékhasznosítás történjen Balatonrendesen már évtizedek óta folyik a kőbányászat, a rendszerváltás előtt 

a Dél-dunántáli Kőbánya Vállalat (DÉLKŐ) üzemei közé tartozott. 2007-től tíz éven keresztül szünetelt a 

bányászat, 2017-ben indult újra. A kitermelést a Mészkő-Polgár kft. végzi. A bányászat 2026-ig engedélyezett. 

A Balaton-felvidéken sok felhagyott kőbánya található. Kedvelt kirándulóhelyek, ahol a geológiai 

látványosság mellett sokszor sajnálkozunk, mert bányászat nélkül, az érintetlen hegyoldalakkal és erdőkkel 

valószínűleg sokkal lenyűgözőbb tájban lehetne gyönyörködni. Sajnos, hiába sajnálkozunk, mert a messzire 

elhordott köveket már nem lehet visszahozni. De a balatonrendesi az első eset, amikor szemétből akarják 

visszaállítani a hegyet, tájrendezés ürügyén. A szemét elleni érthető felzúdulást a forró hangulatú fórum is 

tükrözte. 

A Mészkő-Polgár kft. 2018-ban a hatóságnál kérelmezte, hogy a bányagödörben hulladékhasznosítási 

tevékenységet végezhessen. A vállalkozó hulladékhasznosításon a bányagödör inert hulladékkal, építési-

bontási törmelékkel való feltöltését érti. A bányaművelés befejezéséig kialakuló bányagödör teljes térfogata 

700 000 m 3 lesz, 1,7 tonna/m 3 átlagos hulladék-fajsúlyt feltételezve, 1 190 000 tonna anyag. Ez a mennyiség 

- 30 000 tonna/év intenzitás esetén - 40 év alatt (2063-ig!) szállítható be. Ez a tevékenység szolgálja majd - a 

vállalkozó szerint - a bányaművelés felhagyását követő tájrendezést. 

A Védegylet Pálkövéért Természet- és Környezetvédelmi Egyesület fellebbezései következtében a hatósági 

eljárás elhúzódott. Végül, a Veszprém Megyei Kormányhivatal 2020. október 19-én határozatot hozott a 

Balatonrendes II. – permi vörös homokkő védnevű bányatelken nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenység végzése tárgyában. A határozat szerint 

- A tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak. 

- A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött. 

- A tevékenység megkezdéséhez a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény szerinti nem veszélyes 

hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély szükséges. 

A kormányhivatal engedélye azóta jogerőre emelkedett. A hulladékgazdálkodási engedélyért a Mészkő- Polgár 

Kft. még nem nyújtott be kérelmet. 

A fórumon nemcsak a balatonrendesi állandó lakók és üdülőtulajdonosok, valamint civil szervezetek 

(Védegylet, Nők a Balatonért Egyesület), hanem az önkormányzat jelenlévő képviselői is bejelentették, hogy 

az engedélyezési eljárás során minden lehetőséget kihasználnak majd a hulladékbeszállítás 

megakadályozására. A Jobbik és az LMP képviseletében is voltak résztvevői a fórumnak, akik parlamenti 

segítséget ígértek. Sajnálatos, hogy ígérete ellenére, a Mészkő-Polgár kft. nem képviseltette magát. A bánya 

működésével kapcsolatos panaszok is fölmerültek a fórumon, például a zaj és a porszennyezés. A fórum 

résztvevői fölkérték Schöck Ferencné alpolgármestert, - aki néhány napja vette át a lemondott polgármester 

munkakörét - hogy az önkormányzat tegyen lépéseket a panaszok orvoslása érdekében. 

 

Dr. Hajósy Adrienne (Nők a Balatonért Egyesület) 

 

INFORMÁLIS FÓRUM A KŐBÁNYÁRÓL 



 

Balatonrendes Önkormányzat Lapja  

Felelős kiadó: Schöck Ferenc Istvánné 

alpolgármester  

Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  

Készült 200 példányban. 

AUGUSZTUSI PROGRAMOK 

2021. augusztus 5-én csütörtökön 18.00-kor kiállítás megnyitó 

Patakiné Pál Erzsébet festményei 

 

Erzsébet nyugdíjasként végezte el a Művészképző festő szakát, ahol kitűnő eredménnyel végzett.  

Szívesen fest csendéletet, tájképet, és portrét is. Elsősorban olajfestékkel dolgozik, de használ 

akrilt  és kedveli az akvarell és pasztell technikát is.  

„Nagyon élvezem a festés és rajzolás minden pillanatát. Ilyenkor mintha kilépnék a 

jelenből,  egy meseországban találom magam. Balatonrendeshez szeretet szálak fűznek.” 

 

Kőfeszt 2021. aug. 6. péntek este 20.00 órakor Schöck Atala és a Melodika Projekt 

spanyol dallamokkal lép fel 

 

Kőfeszt aug. 7. szombat este 19.00 órakor a Góbé zenekar zenél  

Muzsikájuk alapja a népzene, ezt öltöztetik kicsit modernebb gúnyába. Minden korosztálynak 

ajánljuk!  https://www.gobeband.com/. 

 

Helyszín: Balatonrendes, a Kultúrház melletti terület. 

A koncertekre a belépés ingyenes: https://www.kofeszt.hu/balatonrendes/ 

 

2021. augusztus 17. 16-17 óráig információs délután 

Balatonrendes lakosságának. 

Mindennapi ügyeinket szeretnénk ezen a fórumon Önökkel megbeszélni. Ha ötlete, gondja, 

kérdése van, vagy csak informálódni szeretne, jöjjön el, beszélgessünk! 

 

2021. augusztus 17. 17-18 óráig Nyugdíjas Klub 

A Könyvtárban várjuk azokat a lakosokat, akik szívesen részt vennének egy nyugdíjas klub 

létrehozásában, működésében akár tagként, akár annak szervezőjeként. A klubhoz várjuk az 

Önök ötleteit, igényeit, aktív részvételét. 

 

2021. augusztus 24-én 17.00-kor a Balatonrendesi  Könyvtárban: 

Testünk bölcsessége címmel Illéssyné Dorn Henriette szervezetfejlesztő - szupervízor, 

mozgásoktató előadása 

Az előadás tartalma: Hogyan tudjuk megőrizni, visszaszerezni testi-lelki 

egészségünket. Testünk, lelkünk állóképességét, fittségét, egyensúlyát. Milyen választási 

lehetőségeink vannak a megküzdésre, előrejutásra, a sodródás, a helyzeteinkbe való beletörődés 

helyett. Van-e tudásunk, képességünk, hogy észrevegyük, megértsük, mi történik éppen velünk. 

Hol leselkednek ránk veszélyek, hogyan leszünk erősek, küzdőképesek. Ismerünk-e választási 

lehetőségeket, alternatívákat, hogy a bennünket érő negatív hatásokat csökkentsük, korrigáljuk.Az 

előadás során, az „önsegítés kincseiből” válogatunk. Az érdeklődők ízelítőt kapnak a lehetőségek 

tárházából. A test és a lélek együttes játékát értő figyelemmel követve, hogyan tudunk kiutat találni 

nehéz helyzetekből. 

Az előadás a KSZR támogatásával jön létre, a belépés ingyenes. 

 

 

 

Horváth Anita                      

Közművelődési munkatárs 
 

https://www.gobeband.com/
https://www.kofeszt.hu/balatonrendes/

