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Kedves Balatonrendesi lakosok, üdülő- és ingatlantulajdonosok! 

Ezúton szeretném pár sorban megosztani Önökkel gondolataimat polgármesterré választásom 

alkalmából.  

Elsősorban szeretném megköszönni támogatásukat és bizalmukat az időközi választásokon. 

Köszönetet mondok mindenkinek aki leadta szavazatát a választás napján. Egyúttal köszönöm a 

választásokon munkát végző közhivatalnokok, és a választási munkacsoport tagjainak 

közreműködését. 

Külön köszönetet mondok a képviselő-testület tagjainak és alpolgármester asszonynak, hogy az 

elmúlt közel másfél évnyi „átmeneti időszakban” zökkenőmentesen irányították 

településünket. Külön köszönet Schöck Ferencné alpolgármester asszonynak, hogy hivatalom 

felvételét és a hivatal átadását segítette.  

A júliusban lefolytatott időközi választások eredményeként július 23-án letett eskümhöz híven 

igyekeztem felvenni a fonalat és mielőbb testületi ülést tartani. A megtartott első ülésünkön sürgős 

és már régóta időszerű intézkedéseket hoztunk meg. Ezek sajnos nem mindenki számára voltak 

népszerűek, de úgy gondolom, elsősorban a falu érdekeit kell szem előtt 

tartanunk. Felülvizsgáltunk több olyan régi bérleti szerződést, amelyeket az idő már rég 

túlhaladott. Sajnos ezek között volt a boltunkat üzemeltető céggel való szerződés felmondása is, 

mivel a szerződést - ügyvezetési gondok miatt - megszegve nem üzemeltették a kisboltot.  

Választási ígéretemhez híven tárgyalásokat folytattunk a Mészkő Polgár KFT vezetőivel, annak 

érdekében hogy egy mindenki által elfogadható feltételrendszer alakuljon ki a bánya 

üzemeltetésével kapcsolatban. A tárgyalás első fordulóján túl vagyunk, egyelőre nézőpontjaink 

csak részben közeledtek.  

Döntéseinkkel szeretném, ha településünk régi rendezettsége állna vissza. Ezért ezúton kérem 

polgárainkat, hogy a közterületek rendezettségének megőrzése érdekében mindenki tartsa 

tiszteletben a zöld- és közterületeket.  

Terveim között szerepel falunk másik sokaknak fájó problémájának, a csónakkikötő sorsának 

rendezése. Az erre vonatkozó tárgyalásokra a közeljövőben kerül majd sor. 

Az elkövetkező testületi ülésen kívánom a helyi építési szabályzat és a településképi rendelet 

felülvizsgálatát megindítani.  

Mindenki számára világos már az, hogy nagyon nehéz éveknek nézünk elébe, így jelentősebb 

beruházásokra, fejlesztésekre nem számolhatunk, mégis szeretném, ha a gazdasági konjunktúra 

megkezdésére már olyan előkészítettségű projektjeink lennének, amelyek sikerrel pályázhatnak 

majd megvalósításra. 

Ezúton kérek minden balatonrendesi lakót és ingatlantulajdonost arra, hogy bátran keressen fel 

minden olyan ötletével, amellyel településünk élhetőbbé szebbé és jobbá válik. 

Tisztelettel : 

Epres Róbert   

 

Mindenki számára világos már az, hogy nagyon 

nehéz éveknek nézünk elébe, így jelentősebb 

beruházásokra, fejlesztésekre nem számíthatunk, 

mégis szeretném, ha a gazdasági konjunktúra 

megkezdésére már olyan előkészítettségű 

projektjeink lennének, amelyek sikerrel 

pályázhatnak majd megvalósításra. Ezúton kérek 

minden balatonrendesi lakót és ingatlantulajdonost 

arra, hogy bátran keressen fel minden olyan 

ötletével, amellyel településünk élhetőbbé szebbé és 

jobbá válik.   Tisztelettel: Epres Róbert   
 

 



 

 

Tisztelt Balatonrendesi Polgárok! 

Leköszönve Balatonrendes polgármesteri megbízatásáról, örömmel köszöntöm az időközi 

választás győztesét, Epres Róbert Urat! 

Szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik munkám során segítségemre voltak! 

Köszönöm a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal minden munkatársának és Jegyző 

Úrnak, Önkormányzatunk dolgozóinak a munkáját. Különösképpen köszönöm két közvetlen 

munkatársamnak: Horváth Anita közművelődési munkatársnak, valamint Péringer Martina 

falugondnoknak a jó együttműködést.  

A napi feladatokon túl kezdetben arra számítva, hogy megbízatásom három hónapra szól, két 

kisebb pályázaton dolgoztunk, melyek sikeresek voltak. Tanúskodik róluk a 30 db kitelepített 

nyírfa és a kulturális rendezvényekhez beszerzett eszközök (nyomtató, hangosító, projektor, stb) 

valamint az elmúlt év számtalan hangulatos programja. Megtudván, hogy egy év is lehet az 

ideiglenes megbízatásból, hosszabb távú terveken gondolkodva még öt pályázatot készítettünk elő 

és adtunk be. (A zebrákra és a szabadidőparkra, valamint a Fő utca és Csapás utca felújítására, 

nyári programokra stb.) 

Sikernek tartom a 16 éve megkezdett, majd elfeledett ingatlanszerzés befejezését, 

telekkönyvezését, mellyel a Kultúrház mögötti zöld terület Önkormányzati tulajdonba került. 

Polgármester Úr mellett alpolgármesterként továbbiakban is igyekszem szolgálni Balatonrendes 

gyarapodását, épülését, szépülését.  

           Nagy tisztelettel: Schöck Ferenc Istvánné   

 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Balatonrendesi Lakosok!  
 

Biztosan lapul mindenkinél a fiókok 

mélyén néhány régi fotó, írásos 

emlék, vagy tárgy, amik 

Balatonrendeshez kapcsolódnak, 

segítenek felidézni régi emlékeket, 

a történetünk, a történelmünk része. 

Szeretnénk, ha ezek az emlékek egy 

jövőbeni helytörténeti kiállítás 

alapjai lennének, illetve egy 

Balatonrendes mesél című facebook 

oldal létrehozásában is segítenének. 

 

Ehhez várjuk Önöktől az 

emlékeket, fényképeket. A fotókat 

és az írásos emlékeket scanneljük, 

majd azonnal vissza is adjuk a 

tulajdonosnak, így nem kell 

megválnia tőlük. Az emlékeket 

október 3-tól folyamatosan minden 

hétfőn és kedden 15-18 óráig tudják 

behozni a könyvtárba.  

Segítségüket köszönjük! 

 - Virágosítási verseny 2022 tavaszán meghirdettük 

a Legvirágosabb Porta versenyt, melynek 

eredményhirdetését a Szüreti Mulatságra terveztük. 

A verseny zsűrije azonban úgy határozott, hogy az 

aszályos nyár miatt ebben az évben nem hirdet 

győztest. Köszönjük azoknak, akik virágokat  

 adományoztak, 

melyek a 

haranglábhoz és az 

utcai virágtartókba 

kerültek kiültetésre. 

- Boros Ildikónak 

köszönjük a 

Falunapra elkészített 

fotópontot. Ildikó 

sok-sok órát töltött a 

festéssel, 

munkájának 

eredményét még sok 

rendezvényen 

élvezhetjük majd. 
 

VEGYES ÜGYEK 



KÖZÜGYEK 

-Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a helybeli kisbolt bizonytalan ideig zárva tart. Azért, hogy 

a balatonrendesiek ne maradjanak ellátás nélkül, továbbra is biztosítjuk a heti egyszeri tapolcai 

vásárlási lehetőséget szerdánként 9:30-kor, valamint csütörtökönként 9:30-kor gyógyszertári 

vásárlási lehetőség Révfülöpön. Ezen felül, újdonságként minden hónap második és negyedik 

keddjén reggel 8:00-kor tapolcai piaci vásárlási lehetőség. Az utazást A balatonrendesi lakosoknak 

az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a falubusszal. Indulás a Könyvtár elől a megadott 

időpontokban.  

Vásárlással kapcsolatos kérdésekkel keressék Péringer Martina falugondnokot a 0630/200-

9699 telefonszámon. 

 

-Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy az utcára kilógó ágakat, növényeket mindenki 

vágja le a saját telkén, mert zavarja a közlekedést. Kérjük továbbá, hogy a gépkocsikat lehetőség 

szerint kapun belül parkolják le, illetve a kapuk, kerítések előtti területet ne használják tartósan 

építő- és egyéb anyagok tárolására.  

Tegyen meg Ön is mindent azért, hogy településünk mindig rendezett, tiszta legyen! 

NABE HÍREK 

A Falunapi Vigasságok második napja hagyományosan a gyermekeké. 
Az Önkormányzattal közösen gazdag, ötletes, kreatív forgatag várta a családok apraja-nagyját. 

Kézműves foglalkozások, népi játékok, íjászkodás, ugrálóvár és még sok érdekes feladat 

szórakoztatta a gyereksereget. A Víz-Bár különböző helyről származó vizeket kínált kóstolásra. 

Természetesen a palacsinta sem maradhatott el, melyet két lelkes diák kínált az éhes 

apróságoknak. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk együtt köszöntötték a nyarat! 

 
Ebben az évben augusztus 21-én tartottuk Nyárvégi kavalkád című programunkat. Ez nem olyan 

nagyszabású, mint a Nyárköszöntő Vígasság. Családiasabb, de ugyanolyan tartalmas programot 

állítottunk össze. Az időjárás ugyan nem kedvezett, de a Faluházban jó hangulatban búcsúztatta 

a meglepően nagy létszámú gyereksereg a nyarat. A palacsinta és a sok finom sütemény a 

szülőknek és a csoporttagoknak köszönhető. Reméljük, hogy Mindenki kellemes élménnyel 

zárta a nyarat. 
 

„Az egész család és a barátaink 

nevében én is nagyon köszönöm a 

szombat délutáni programot, most 

is ugyanolyan tartalmas, színes és 

szívélyes volt, ahogy az ebben a 

közösségben lenni szokott. 

Majdnem két egész hónapot 

töltöttünk idén nyáron 

Balatonrendesen és minden 

kulturális és közösségi eseményre 

szívesen emlékszünk vissza.  

Nagyon várjuk a szüreti 

felvonulást is! 

Üdvözlettel,  

Bogi és családja 

 

szívesen 

emlékezünk 

vissza. Nagyon 

várjuk a szüreti 

felvonulást is!” 

Üdvözlettel,  

Bogi és családja 
/egy kedves NABE 

tag véleménye/ 



 

Balatonrendes Önkormányzat Lapja  

Felelős kiadó Epres Róbert 

polgármester  

Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  

Készült 200 példányban. 

Legyen ez a Szüreti Mulatság a közösség erejével 

mindannyiunké! A felajánlásokat, adományokat jelezzék 

balatonrendeskonyvtar1@gmail.com címen, vagy 

személyesen a könyvtárban, vagy telefonon a 06204405096 

számon várja Horváth Anita. 

Köszönjük szépen segítő, együttműködő hozzáállásukat. 

Együtt Balatonrendesért! 

 


