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Egy gyertya gondolatai
Ti  meggyújtottatok  engem  és 
elgondolkozva,  eltűnődve  nézitek 
fényemet.  Derűsen  ültük  körül  és 
úgy érzem, egy kis örömet nyújtok 
nektek  fényemmel.  Én 
mindenképpen örülök, hogy égek és 
hogy  így  ezáltal  élek.  Ha  nem 
égnék,  akkor  a  többi  gyertyával 

együtt  egy  kartondobozban  tárolnának,  anyagként 
becsomagolva, tétlenül. Igazi gyertyává akkor válok, ha 
égek. Ti érzitek, hogy most éppen égek, világítok és fény 
adok.  Magamat  adom,  feladatomat  teljesítem.  Tudom, 
bensőmben érzem létemet és  azt  is,  hogy az égéssel  a 
fény kiárasztásával mindig kisebbé leszek. Ha pedig égés 
közben mindig fogyok, úgy életem beteljesedve ér véget. 
Hiszen a „gyertyák csonkig égnek”. Úgy érzem ez a jó, 
ez  a  helyes  gyertyasors.  Hiszen  ha  megtartom  a 
formámat,  és  egészben  a  kartondobozban  maradok, 
akkor  nem  fogyok  el,  de  létezésem  értelmetlen  és 
hiábavaló.  Ha  viszont  fényt  és  meleget  adok,  akkor 
tudom, mi végre vagyok: fel kell áldoznom magam. Míg 
ezeket gondoltam, fényimbolygásommal felétek hajoltan 
és  láttam  a  békességben  is  gondotokat,  kétségeket 
tükröző  arcotokat.  Mintha  tőlem  a  kis  gyertyától 
várnátok  vigaszt,  reményt.  Pedig  én  csak  rá  tudok 
világítani  a  kérdésekre,  csak  ébreszteni  tudom  a 
gondolatokat.  A  válasz  nálatok,  bennetek  él.  Hogyan? 
Úgy  hogy  magatok  körül  fényt  és  melegséget 
sugároztok.  Úgy,  hogy  másoknak  örömet  szereztek, 
szeretetet  árasztotok,  az  igazságot  bátran  hirdetitek, 
szívetek  jóságát  nyíltan  megmutatjátok,.  A  magatok 
odaadásából  eredő  szeretet  visszaárad  rátok  és  igaz 
emberré  tesz  benneteket.  Az  a  fontos,  hogy  saját 
magatokat  adjátok:  örömeiteket,  szomorúságotokat, 
félelmeiteket, vágyaitokat. Nem kell félnetek, ha ezáltal 
megrövidültök,  mert  ez  csak  kívülről  látszik  így,  de 
belülről  mindig  értékesebbek  lesztek.  Ti  nyugodtan 
nézhetitek, hogy a gyertya egyre fogy, mert magatok is 
gyertyák lesztek. Én csak egy kicsi egyedüli gyertyácska 
vagyok, az én fényem kicsi és kevés meleget tud adni. 
Én egyedül kevés vagyok. De ha több gyertya ég, akkor 
nagyobb  a fény és  több meleg árad  felétek.  Ugyanígy 
lehet  köztetek:  ha  többen  összefogtok,  akkor  sok 
emberhez  eljuttatjátok  az  igazság  fényét,  a  szeretet 
melegét. Közösen hatalmas erőt képviseltek! Bennetek, 
általatok terjed a szeretet melege a szívekben, így tölti be 
világotokat  a  fény  békessége,  és  ezáltal  uralja  majd 
Földünket a jóság és az egyetértés. 

  Kormos Gyula 
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MEGHÍVÓBalatonrendes Község Önkormányzata tisztelettel  és szeretettel meghívja  a község lakosságát2009. december 19-én, szombaton 14.00 órakor a Kultúrházban kezdődő
„Mindenki karácsonya” 

rendezvényére

Derűs este a Mikulással

http://www.balatonrendes.hu/


2009. december  6-án a  település 0-15 éves korú  gyermekeinek  meghívót  küldött  a Mikulás, A kedves meghívásnak mindenki eleget tett, és  a  kultúrház  nagytermében  közösen vártuk a Mikulás érkezését. A gyerekek nagy örömére  megérkezett  a  segítségével  a Krampusszal. 

A gyerekek énekekkel, versekkel és zenével köszönték  meg  az  ajándékokat.  Kicsit megpihent  nálunk,  majd  sietett  is  tovább, mert  még  ezernyi  dolga  akadt  azon  a délutánon.A  délután  hátralevő  részében  sokat játszottunk,  táncoltunk,  jókat  nevettünk,  és az  anyukák jóvoltából  finom süteményeket ehettünk.Ismét  jó  hangulatban,  kellemesen  telt  el néhány  szabad  óra  a  falu  apraja-nagyja számára.

NABE HÍREK 

MEGHÍVÓA Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi csoportja szeretettel meghívja Önt és kedves családját
  

„Esküvői képek”
kiállítására2009. december 19-én (szombat) 13 órakora Balatonrendesi Kultúrházba.A kiállítást megnyitja: Perger JánosnéA NABE aktivistái szeptember 23-án és 29-én lenolajjal vonták be a temetői keresztet, így  a  nedvességtől  jobban  védve  van. Köszönöm tagjaink munkáját.              Kalászné Piroska 

Községi hírekÖnkormányzatunk  sikeres  pályázat keretében  a  kultúrház  földszintjén  (volt polgármesteri  iroda) konyhát  alakított  ki  a Megyei  Önkormányzat  támogatásával. Berendezéséhez Bódis Attila pálkövei lakos egyéni vállalkozó adományával járult hozzá, melyet ezúton is köszönünk. Az  Önkormányzat  pályázatot  nyújtott  be Leader keretében nyújtandó támogatásokra: a  2010  évi  Péter-Pál  Napi  rendezvény lebonyolítására,  illetve  egy  új  játszótér létesítésére,  melyet  a  kultúrház  melletti területen szeretne megvalósítani. 



Október 23.Október 23-án Kemény Gábor portájánál az 1956-os forradalomra emlékeztünk. Kemény Gábor Úrnak ezúton köszönjük a szíves vendéglátást. 

GólyahírAz  utóbbi  hónapokban  kettő  kisbaba született a községben Gáspár Lara és Lakos Hanna.  Ezúton  is  gratulálunk  és  jó egészséget kívánunk  a boldog családoknak. 
Október 10. 

Szüreti felvonulás Kellemes  „vén  asszonyok   nyarát”  idéző napon tartottuk az idei  talán legsikeresebb rendezvényünket  a  szüretbúcsúztató fesztivált.  Köszönet  illeti  a  rendezvény lebonyolításában  résztvevő  aktivisták munkáját,  illetve  azon   állandó  lakókat  és nyaralókat,  akik  finomságaikkal  kínálták  a felvonulókat. 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁSBalatonrendes  Község  Kultúrájáért Közalapítvány  ezúton  mond  köszönetet mindazoknak,  akik  2008.  évi  személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták.A felajánlott összeget az alapítvány a község kulturális  rendezvényeinek  lebonyolítására használta fel.Adószám: 18928808-1-19Balatonrendes  Község  Kultúrájáért Közalapítvány  tisztelettel  kéri,  hogy  2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával ismét támogassák.Krigler Balázsné  kuratórium elnöke
„Kis kút, kerekes kút

van a mi udvarunkban”
…közel negyven méter mélyről tükröződik a 

víz felszíne

A Balatonnál  vízről  álmodozni  sokak  szemében 
szegényes  fantáziáról  tanúskodhat.  Persze  ez  attól  is 
függ,  mi az álmodozás igazi  mozgató rugója,  hiszen a 
víz  a  földkerekség  egyik 
nélkülözhetetlen  lételeme.  A 
Balatonnál természetesen sok 
van  belőle,  eltekintve  az 
aszályos  évektől,  amikor  is 
mindenekelőtt  a  pihenésre 
vagy vízi szórakozásra vágyó 
turisták  hangulatának 
rombolója lehet a „vízhiány”. 
Ám a huszonegyedik század embereit sok minden más is 
mozgathatja, ha nem csupán  víz van a fejében, hanem 
annak  hasznosításán  töri  az  agyát.  Ha  nem  csak 
alámerülni, kíván annak  habjaiban, hanem a víz minden 
cseppjét  a  teremtő  által  elképzelt  egyéb  rendeltetés 
szerint is óhajtja hasznosítani,  tisztántartani és a holnap 
nemzedékei számára is konzerválni.
Balatonrendes a térség egyik legkisebb települése. Nem 

ellentmondás  mégsem 
hozzátenni,  hogy 
nagyratörő  fejlesztési 
elképzelésekkel. 
Manapság itt   tucatnyian 
azon  fáradoznak,  hogyan 
lehetne  még  több  vízhez 
hozzáférni,  az  érték 
értékét  tovább 
hatványozni,  zsebre 
tehetően  kamatoztatni. 
Miért  is  ne?  Hiszen  így 



lehet  igazán  serkenteni  a  helyhez  kötött  gyarapodást  a 
közösség előnyére is.
De  stopp…A  kerekes-kút  témája  alkalmatlan  a 
tűzcsiholásra.  Ezzel  a  rövidke riportunkkal  tudatosítani 
szeretnénk,  hogy  községünkben  az  elmúlt  években  a 
kútfúrás mesterségének felújítását tapasztalhatjuk. Több-
kevesebb  sikerrel.   Közben  szinte  teljesen  feledésbe 
ment  egy  kis  kerekes-kút,  amely  koránál  fogva 
történelminek  számít,  amelynek  tisztaságával  és 
élvezhetőségével   az  újabb  „ásatások”  egyike  sem 
vetekedhet.  Ez  a  figyelmetlenség  talán  azzal 
magyarázható, hogy  a kút nem közterületen áll, hanem 
Varga  Imre  (Béni)  budapesti  lakos  balaton-rendesi 
ingatlanján.  Pontosan  a  Csapás  utca  23  szám  alatti 
kertjének   utca  felöli  sarkában.  A  nevezett  közút 
északkelet-délnyugat irányban a templom felett szeli át a 
falut a Tepécsi hegyvonulat derekán érintve a szőlőtermő 
földeket is. A házigazda úgy nyárutón ing újra vetkőzve 
szorgoskodott  a  kút  kávája  körül.  Balkezében 
festékdobozzal,  jobbjával  az  ecsetet  tartván  pont 
izzadságcseppeket  törölt  a  homlokáról,  amikor  arra 
sétálva  incselkedve  megszólítottam:  „Szépítgetünk, 
szépítgetünk?”  „Hát  igen.  Ráfér.  Megérdemli”  -. 
válaszolta.  Majd  magyarázni  kezdte:   Nemsokára  száz 
éves  lesz ez az építmény.  Szerves része Balatonrendes 
múltszázadbeli fejlődésének. Szüleinek és nagyszüleinek 
elbeszéléseiből tudja, hogy ez a kerekes-kút  egykor igen 
népszerű volt. A közeli völgyekből, sőt az ábrahámhegyi 
lankákon  élő  vagy  a  szőlőkben  dolgozó  emberek  is 
idejártak  csöbrökkel  és  vödrökkel,  hogy  oltsák 
szomjukat  és  kielégítsék  vízigényüket.  Ideje,  hogy  új 
ruhát kapjon. A házigazda hozzáfűzte: „ Falunk nem sok 
látványossággal  rendelkezik.  Márpedig  ez  a  kút  egy 
látványosság.  Feleségemmel egyetértve nem zárkózunk 
el attól, hogy aki kíváncsi rá, meg is szemlélhesse.” A 
krónikás örömmel csatlakozik az ötlethez. A kút maga és 
a panoráma onnan megér egy sétát.        

 Lezsák Mihály

Tisztelt Lakosság!
Balatonrendes  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  149/2009/IX.27./  KT  határozata  alapján 
felhívom a lakosság figyelmét,  hogy az Önkormányzat 
13/2009./IX.25./ számú a köztisztaságról és a szervezett 
köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről, 
a  közterület  használatáról  és  üzemképtelen  járművek 
elhelyezésének  rendjéről  szóló  rendeletének  3§  (1) 
bekezdése alapján - mely szerint :

„A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az  
ingatlanok  tulajdonosai,  tényleges  használói  kötelesek  
gondoskodni,  továbbá  kötelességük,  hogy  ingatlanukat 
megműveljék,  rendben  tartsák,  gyomtól,  gaztól  
megtisztítsák”

 –  kiemelt  figyelmet  fordítsanak  ingatlanjaik  rendben 
tartására  tekintettel  arra,  hogy  a  szeméttelep  bezárását 
követően  felmerült  annak  gyanúja,  hogy  egészségügyi 
kártevők szaporodhattak el a községben.

Ezúton kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy önkéntes 
teljesítést végezzenek az esetlegesen megjelenő kártevők 
ellen.
Továbbá  kérem,  hogy  amennyiben  kártevőt  látnak  a 
községben  annak idejét  és helyét  az Önkormányzatnak 
jelenteni szíveskedjenek.
Döntésünk  értelmében  2010.  március  hó  folyamán  az 
ingatlanok  rendbetételének  ellenőrzésére  helyszíni 
bejárást tervezünk tartani, melyet követően a rendeletben 
foglaltakat  be  nem  tartók  körében  eljárást 
kezdeményezünk.

Segítő közreműködésüket megköszönve.

Tisztelettel:

Takács Ferenc
polgármester

A Balatonrendesi Önkormányzat Lapja.
Felelős kiadó: Takács Ferenc Polgármester.

A szerkesztésért felelős a szerkesztőbizottság. 
Levélcím: 8255 Balatonrendes, Fő utca 1
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