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HARKAI KATALIN 
KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ  

Szent Karácsony ünnepén 

Mit is kívánhatnék én: 

Szeretetet, békességet, 

Szívetekbe melegséget. 

Soha ne veszekedjetek, 

Inkább vígan nevessetek, 

Hisz azért születtünk a földre, 

Hogy boldogok legyünk örökre. 

 

Vannak, akik már nincsenek 

közöttünk, 

Ők odafentről figyelik, hogyan 

ünneplünk. 
 

 

A keresztény világ 

Karácsonykor Jézus Krisztus 

születésére emlékezik. Jézus 

Krisztus Szűz Máriától 

született Betlehemben, egy 

jászolban, december 25-én. 

Ez az időpont, melyet I. 

(Szent) Gyula pápa 350-ben 

nyilvánított a Megváltó 

születésnapjává, lett 

általánosan elfogadva 

időszámításunk kezdetének, 

jóllehet az evangéliumok 

Jézus Krisztus születésnapját 

többféle időponthoz kötötték. 

A december 25-t négy héttel 

előzi meg az advent, vagyis a 

várakozás Jézus születésére. 

Ennek jelképe az adventi 

koszorú, melyen a gyertyákat  
 

négy alkalommal közösen  

gyújtjuk meg. A karácsony 

nem csak az ajándékokkal 

mérhető ünnep, hanem egy 

olyan ajándék ünnepe is, 

amelyet mindenki adhat és 

kaphat: a szereteté. A 

karácsonyfa, és az alá 

elhelyezett ajándékok szívünk 

szétáradó szeretetét is 

jelképezik, melyek magukban 

foglalják a tiszteletet és 

mások megbecsülését is. A 

hétköznapok egyhangúságát, 

küzdelmeit felváltja az ünnepi 

emlékezés, az együttlét 

élménye, a boldogság érzése 

és emlékezünk azokra is, akik 

már nincsenek velünk. 

Sajnos ez az év, a korona- 
 

vírussal, igen megkeserítette 

az emberiség életét. 

Megnehezültek az emberi 

kapcsolatok, a közös 

ünnepségek, összejövetelek 

szinte lehetetlenné váltak és a 

családtagok, ismerősök, 

barátok találkozása is a 

minimálisra korlátozódott. A 

karácsonyi ünnepnapok 

azonban a családtagokat 

valamilyen mértékben 

bizonyára összehozzák, mert 

a szeretet vonzza a személyes 

találkozásokat. Igyekezzünk 

azonban a lehető legnagyobb 

biztonságra törekedni, az 

előírásokat betartani, mert 

csak így tudjuk a nagyobb 

veszteséget elkerülni. 

A Balatonrendesi Képviselő Testület nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani 

mindenkinek, aki hozzájárult falunk életének jobbá tételéhez mind munkával, mind egyéb 

támogatással! Továbbra is várjuk, és örömmel fogadjuk ötleteiket és segítségüket. 

Az elkövetkezendő időkre mindenkinek egészséget, békességet, szerencsét, anyagi biztonságot és 

nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok. 

Lenner István polgármester 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 

______________________________ 

_____________________________________________ 



 

 

  

LÁSZLÓ GYULA EMLÉKNAP 
Impozáns képkiállítással és színvonalas 

előadásokkal emlékeztünk László Gyulára, a 

magyar régészet kimagasló alakjára születésének 

110. évfordulója alkalmából. Az 

emlékkonferenciát és kiállítást az Eurázsiai 

Összefogásért Alapítvány és Önkormányzatunk 

szervezte, melyre 2020. szeptember 26-án került 

sor. Lenner István polgármester úr 

megnyitójában megemlékezett arról a 

szeretetteljes kapcsolatról, amely László Gyulát 

Balatonrendeshez és lakóihoz fűzte. Pihenő 

idejének java részét falunkban töltötte, melyről 

mindig elismerően szólt.  Sajnos a járvány a 

programokat kicsit átrendezte: két előadónak is 

hirtelen karanténba kellett vonulnia, de a 

technika vívmányainak köszönhetően 

előadásukat és a képanyagot is megküldték. A 

régészprofesszor fotókkal illusztrált életútját 

Balatonrendesen élő unokája ismertette. 

Dr. M. Lezsák Gabriella régész helyett előadását 

Gróf Péter régész-történész prezentálta. Majd 

László Gyula, a XX. századi magyar szellemi 

élet kimagasló személyiségének művészi, 

tudományos és tanári életútját mutatta be 

előadásában. Az emléknap második részében Dr. 

Szabados György történész a László Gyula 

nevéhez 

MANDULAFA ÜLTETÉS 
 

„Márai Sándor: Ajándék 

És mégis, ma is, így is, 

örökké mennyit ad az élet! 

Csendesen adja, két kézzel, 

a reggelt és a délutánt, 

az alkonyt és a csillagokat, 

a fák fülledt illatát, 

a folyó zöld hullámát, 

egy emberi szempár visszfényét, 

a magányt és a lármát! 

Mennyit ad, milyen gazdag 

vagyok, 

minden napszakban, 

minden pillanatban! 

Ajándék ez, 

csodálatos ajándék. 

A földig hajolok, 

úgy köszönöm meg.” 

 

2020. október 23-án délután ezzel 

a gyönyörű verssel köszöntöttük 

azokat a helyi lakosokat akik idén 

töltötték be 70. életévüket. 

köthető híres „kettős honfoglalás elméletről” 

beszélt a hallgatóságnak.  

Dr. Tóth Judit, az Eurázsiai Összefogásért 

Alapítvány alapító tagja mutatta be   a  „Szent 

Korona és a koronázási jogar” képkiállítás igen 

színvonalas képeit, melyek bejárták már a világot 

New Yorktól Szentpétervárig. 

A rendezvény végeztével megvendégeltük 

előadóinkat és a hallgatóságot a disznóöléskor 

készült sonkával, kolbásszal és egyéb 

finomságokkal. 

Köszönjük a szervezőknek! 
 

Tiszteletükre 

mandulafákat ültettünk a 

Hullám utca és Horog utca 

által közrefogott 

önkormányzati területre. 

Ebben az évben Csőkör 

Évát, Gáspár Istvánnét, 

Kovács Tibornét, Csík 

Lászlót és Orbán Lászlót 

köszöntöttük fel. Az 

ünnepség után mindenkit 

sok szeretettel vártunk a 

kultúrház nagy termébe, 

egy kis kellemes 

időtöltésre. A februári 

disznóölésen készített 

sonkával és a helyi 

termelőktől felajánlott 

borokkal kínáltuk meg 

vendégeinket. A hangulat 

felhőtlen volt, mindenki 

remekül érezte magát. 



HARKAI KATALI 
  

„TÉLI ESTÉK” PROGRAMSOROZAT 

Pizza parti 
 

2020. október 23-án 16 órától egy 

fergeteges pizza partira hívtuk, vártuk a 

gyerekeket és a szülőket, ahol a gyerekek 

nagy örömmel készítették el saját 

pizzájukat, ki-ki ízlése szerint. Nagyon sok 

finomságot kóstolhattunk a munka 

végeztével: teljes kiőrlésű-  illetve sima 

lisztből, de különféle ízesítéssel (vegán 

pizzát, pizza tekercset, töltött pizzát stb). 

Nagyon kellemes, jó hangulatú délutánt 

sikerült összehozni, később még a 

pingpongütők is előkerültek. Hatalmas 

meccsek zajlottak. A kultúrház teljes 

kapacitással működött, mert az alsó szinten 

a szép korúak, és az őket köszöntők együtt 

ünnepeltek. 

Jókedvűen telt a hétvége. 

 
 

II. világháborús roncskutatás 
 

2020.10. 03-án a KSZR támogatásával jött 

létre az az előadás, amit Hangodi László 

történész, főmuzeológus tartott, a II. 

világháborús repülőgép lezuhanások, és 

roncskutatás Tapolca környékén címmel. 

Az előadás során a hallgatók 

megismerhették a térség II. világháborús 

légi harcainak történeteit. Ezen belül a 

különböző lezuhant repülőgépek 

roncsainak felkutatásáról hallhattak 

érdekes, izgalmas történeteket. 
 

Író-olvasó találkozó 
 

Dr. Boldizsár Ildikó mesetera-

peuta, mesekutató előadása 2020. 

11. 06-án a Balatonrendesi 

Könyvtárban.  

Beszélgetés témái:  

- Mesék a boldog öregekről, 

mit mondanak a mesék az 

idős korról? 

- Milyen lehetőségek vannak 

idős korban és erről mit 

mondanak el a mesék? 
 

Két órás író-olvasó találkozó kerekedett a 

Balatonrendesi Könyvtárban, köszönhetően az író, és 

a közönség között percek alatt kialakult barátságos, 

személyes viszonynak. Boldizsár Ildikó az első 

perctől kezdve beszélgetésre, közös gondolkodásra 

invitálta a résztvevőket, akik minden feszélyezettség 

nélkül, örömmel vettek részt ebben. Ildikó tartott egy 

rövid bevezetőt azzal kapcsolatban, hogy mit 

mondanak a mesék a boldog, elégedett idős korról, 

és arról, hogy milyen út vezet el idáig a mesék 

szerint. Előadónk három mesét is elmondott az est 

folyamán, a résztvevők szívesen kapcsolódtak 

ezekhez a témákhoz, saját, személyes élményeiken 

keresztül. 
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HÍREINK 

A koronavírus-járvány miatt a Mikulás 

ünnepséget sajnos nem tudtuk megtartani, 

de a gyerekekről nem feledkeztünk meg. 

Csomagot állítottunk össze, és azokat 

házhoz szállítottuk.  

 

A járvány helyzetre való tekintettel  

Önkormányzatunk idén nem tartja meg az 

ünnepi vacsorával egybekötött „Mindenki 

Karácsonya” rendezvényt. 

 

A 2020-as Magyar Falu Program keretein 

belül temetői fejújításra nyertünk 2 millió 

forint állami támogatást, melyet egy új 

urnafal felépítésére fordítunk.  

 

Ebben az évben egy fő újszülöttel bővült 

lakosságunk. Jó egészséget, és sok 

boldogságot kívánunk a Bódis családnak.  

 

2020. december 26-án 08:30-kor Ünnepi 

Szent Misét tart Miklós atya a 

Balatonrendesi Szent Péter és Pál 

templomban. 

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÁS 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Nyaralók! 

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! 

 

A Balatonrendes területén található bánya 

rekultivációjához kapcsolódóan 

önkormányzatunk a médiában megjelent hírek 

okán tájékoztatásért fordul az illetékes és eljáró 

Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz, mely 

információk birtokában a lakosságot 

tájékoztatjuk. Fontos és megjegyzendő, hogy 

önkormányzatunk a környezetvédelem iránt 

elkötelezett, ezért a tulajdonost is megkeressük, 

hogy a jövőbeni üzemeltetéssel kapcsolatosan 

pontos és hiteles információkhoz jussunk.  
 

Balatonrendes Önkormányzat Lapja  
Felelős kiadó: Lenner István 

polgármester  

Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.  

Készült 200 példányban. 

NABE HÍREK 

Családi nap 

 

2020. augusztus 16-án rendeztük meg a már 

hagyománnyá vált Nyárvégi Családi Napot. A 

NABE csoport a környezettudatosságra 

próbált törekedni, így arra kértük a családokat, 

hogy hozzák magukkal saját poharaikat, 

tányérjaikat. Utóbbiak természetesen nem 

üresen érkeztek, amit ezúton is szeretnénk 

megköszönni. A programok lebonyolításában 

rengeteg segítséget kaptunk a helyiektől: 

Goldschmiedt Erzsébet felolvasta Wass 

Albert meséjét a Balatonról, majd Aradi 

Katalin gyönyörű festményét egészíthették ki 

a gyerekek, Fekete Emese kavicsfestéssel 

várta a kicsiket, Éri Anita pedig az egészséges 

táplálkozás alapjaiba vezette be az 

érdeklődőket. Emellett számos szórakozási 

lehetőség várta a családokat, mint például a 

megunhatatlan ugróiskola. 

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is! 

 
Október 23-i megemlékezés 

 

Balatonrendes is méltón megünnepelte az 

1956-os forradalom 64. évfordulóját. A 

vírushelyzet ellenére is szép számmal gyűltek 

össze a megemlékezők a Fő út 13. szám alatti 

emlékműnél. A jelenlévők közreműködésével 

a forradalomhoz kapcsolódó versekkel és 

zenékkel emlékeztünk meg az eseményre. A 

műsor zárásaként elhelyeztük a 

megemlékezés koszorúit. 

 

NABE Balatonrendesi Csoport 

Molnárné Hegyi Éva 

Csoportvezető 
 

 


