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Rózsás helyzet..?
Az évszakok változásától függetlenül lehet egy-egy ember
életét, sőt egy-egy meghatározható közösség mindennapjait
jellemezni. Hajlamosak vagyunk képletekben nyilatkozni. Bár
szeretjük a virágokat, mégsem biztató legtöbbször a hangulat,
ha „rózsás helyzeteket” emlegetünk. Balatonrendes község
egészére is érvényes az a megállapítás, hogy a helyzet nem
valami rózsás. Tétlenkedés – lássuk be végre - csak
mélyíthetné a problémákat.
Miért is beszélhetünk így? Mondjuk ki a teljesség igénye,
ámde köntörfalazás nélkül: Azért, mert képtelennek tűnünk
egy irányba húzni, vagy ha úgy tetszik, tolni a szekerünket.
Nehezen jutunk így egyről a kettőre. Mik is ezek a témák,
amelyek miatt túl
nyomasztónak érezzük a cipőnket?
Mindegyik lényeges, összefüggnek. Ne osztályozzuk hát a
fontossági sorrendet. Nézzük csak: A hulladékgyűjtő mint
pénzforrás bezárás előtt; huza-vona a vöröskő-bánya körül; a
kerékpárút hiánya miatt lesütjük a szemünket; a 2002-ben
elkezdett csatornázás mind a mai napig befjezetlen; gyötör a
Rendezési Terv; négykézláb szállunk még mindig a vonatra;
szaporodnak a szociális gondok, vele párhuzamosan a
közsszolgáltatási hiányosságok... és így tovább... és így
tovább...
Valójában tudatában vagyunk mindennek. Ezért is szervezünk
közmeghallgatást, kritizálunk, követelünk, ostorozzuk az
Önkormányzat vélt tétlenségét, kétségbe vonjuk a
befolyástalanságát; aki adót fizet – sokalja, aki talán szívesebben fizetne, az nem talál munkát; civakodunk egymással,
ahelyett hogy cselekvésre bátorítanánk egymást.
Igen: jogunk van mindehhez. Pedig nem ártana gyakrabban
magunkba szállni és rákérdezni: nem teng-e túl bennünk
mégis a félsz és engedjük, hogy a közömbösség legyen úrrá
rajtunk? Vajjon nem kellene-e fokozni tettrekészségünket,
hogy közös érdekeinkért egységesebben szálhassunk síkra,
hogy emberségesebb módon segíthessünk magunkon és nem utolsó sorban - másokon is? Talán eredményesebbek
lehetnénk. De jó lenne!
Lezsák Mihály

Fokozatosan bővíti tevékenységét a

Rendesi Szolgáltató Kft.
Szabad kapacitásunkkal vállaljuk hétvégi telkek
fűnyírását; fuvarozást; épületek, kerítések bontását;
növényvédelmet és munkabiztonsági szolgáltatást.
Kapcsolatot kérjük Perger János ügyvezetővel telefonon
felvenni szíveskedjenek: 06-30/9945057

Mottónk: Szakszerűen és gyorsan

Tapsvihar a Báb-Parádéért

Sikeresre kerekedett az idei Falunap is Balatonrendesen. A hagyományos rendezvény keretén belül a látogatókat művészi,- sport- és pazar lukulluszi kínálatokkal örvendeztették meg a rendezők. Először került bemutatásra egy carmeni muzsikával aláfestett „Divatbáb-Parádé”. Az ötletet és a babákat hozzá az Erdélyből származó házaspár, Andone Teréz és Jon,
szolgáltatták. Teréz asszony a Rozmaring-ág és a Nők
a Balatonért Egyesület tagjaival gyakorolta be a
szerepet. Hosszantartó tapsvihar volt a jutalmuk.
Köszönet érte. Melegen ajánljuk őket szomszédaink
figyelmébe. Emlékezetes marad Dévai Nagy Kamilla
előadó-művésznő csoportja, a Tapolcai Musical
Együttes előadása, valamint a kővágóörsi hastáncos
hölgyek bemutatója is. Csodálattal szemléltük a
világbajnok Péter Sándor által patronált dzsúdózók
fogásait is. Gratulálunk a kispályás foci-torna győztes
csapatának, a Reménység FC-nek, valamint a sodrófahajító verseny győztesének, Birtalanné Icának.
Következő számunkban bővebben is tudósítunk majd.

Élénk csapatmunka a telepen
A „Rendesi” Kft megalakításáról már tájékoztattuk a
lakosságot. Ezúttal bemutatjuk a szerves csapatmunkát.
A Kft. szolgáltatási tevékenysége két fő területre terjed
ki: a kommunális hulladék lerakására, valamint a község környezetének tisztántartására. Rövid két hónapon
belül elkezdtük a hulladéklerakó-, tömörítő gépe számára kibővíteni a garázst, valamint elhelyeztük a sebességkorlátozó táblákat a Bányász és Strand utcában.
A telepen kiépítettünk egy kamerás figyelőrendszert az
illegális hulladéklerakók és egyéb kéretlen látogató távoltartása végett. A telepet hétfőtől péntekig 7-től 15
óráig tartjuk nyitva. Előzetes egyeztetés alapján hétvégén és munkaidő meghosszabbítással is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Térítés mentesen átveszünk földet,
amit rekultivációs feladatunknál használunk majd fel.
Köszönettel nyugtázunk effajta beszállításokat. Nem
csak a telepen levő átvevőhelyiségünket szépítettük
meg, hanem a Fő utcában kialakítjuk a Kft-irodahelyiségét, hogy kultúrált körülmények között fogadhassuk ügyfeleinket.
Perger János, ügyvezető

