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Búcsú nélkül…
Lemondott Takács Ferenc, Balatonrendes Polgármestere.
Alig két hónappal az őszi önkormányzati választások
előtt posztjáról való távozása váratlanul érte mind
közvetlen kollégáit az Önkormányzaton belül, mind
pedig tisztelőit a faluközösségen belül. Búcsú nélkül
hagyta el Balatonrendest. Ez egyéb elkötelezettségével
esetleg magyarázható is lenne, hiszen nem örökre
távozott, pihenésre talán hamaroson újra rendesi házába
érkezik. Elgondolkoztató viszont az ok, ami kiváltotta
belőle ezt a visszafordíthatatlan döntést. Talán erre is egy
őszinte és elfogadható választ kapunk egyszer: Tőle. A
legutolsó viharos Testületi ülésen (július 6-án)
hangoztatott célzásai nem feltétlenül elfogadhatók, ezért
most itt boncolgatni azokat könnyen tévútra vezethetne,
feltételezésekkel pedig egyik fél sem lehet elégedett. A
nyilvánosság sem. Majd ha lecsillapodtak a kedélyek,
akkor jön majd el az ideje egy tárgyilagos megítélésnek.
Mindenesetre
annyit kérdezhetünk
máris: MegfeledKtelítettsége
is közrejátsz
hatott
kezett négy évvel ezelőtti esküjéről, mi szerint következetesen és felelőssége tudatában kiállni a rendesi
lakosság érdekeiért, bármekkora megpróbáltatások elé is
kerülne? Miért hát a számvetés előtti lemondása?
Egy emberi közösségen belül megoszlanak a szimpátiák.
Kétségtelen: Takács Ferenc előnyös helyzetben volt
ezen a téren Társadalmi, politikai vonatkozásban az
ember lehet eredményes, de érhetik vereségek is.
Lehetséges: Takács Ferenc a kudarcok elől menekült? lez

t

Honlap címe: www.balatonrendes.hu

Fuchs Henrik falunk új vezetője
Balatonrendes
községnek
2010. július 8-tól új
vezetője van:. Fuchs Henrik
(baloldali kép) közismert
helyi lakos, aki egy gyermek
édesapja. Tulajdonképpen az
„új” meghatározás csupán papíron állja meg a helyét, hiszen
már az elmúlt évek során is javarészt ő látta el a
polgármesteri feladatkört, amit a lemondott hivatalvezető,
Takács Ferenc (jobbra), megbízásából végzett. Takács
Ferenc egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott állandóan jelen
lenni a faluban, holott a mozgalmas helyi és kistérségi
kommunális élet ezt megkövetelte volna. Az új vezető
esetében babérlevél osztogatása elhamarkodott lenne.
Takács Ferencet viszont köszönet illeti mindazért, amit
Balatonrendesért tett, tenni tudott. Az idő előtti távozását
sajnálók körében különösen kiemelik a jelentős anyagi
támogatásokat, amelyeket önzetlenül, személyes büdzséje
terhére, Balatonrendesnek nyújtott.
lez

Falunap: Telt ház és jó hangulat

Törnek, zúznak a vaddisznók
Egy vaddiszó-falka kíméletlenül tört, zúzott a július 9-re
virradó hajnalon a Balatonrendes Lápi Rétek egyik kertjében. A kutyaugatásra felébredt házigazda kirohant a tornácra, hogy utána nézzen a ricsajnak. A látottakra elszörnyűlködve segítséget kérve felhívta a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletét, hiszen a vad állatoktól veszélyeztetve látta
személyes biztonságát is. Megrökönyödésére csupán azt a
választ kapta, hogy „a vaddisznó nem támad, csak ha
elveszik a kicsinyét, egyébként fél az embertől”. Az
ügyeletes rendőr a nevét sem volt hajlandó megadni.
„Viszontlátásra” – mondta, és azzal letette a kagylót.
Hát csak ennyire méltatják a tapolcai rendőrök a segítséget
kérő honpolgárt, hogy egyszerűen lerázzák? Pedig hasonló
eset már sokszor előfordult. Az említett terület a Keszthelyi
Vadásztársasághoz tartozik. Tőlük annyit tudhatunk meg,
hogy a vaddisznókat 300 méteren lakóterületen belül nem
lehet „le”vadászni. És mi történik, ha 300 méteren kívül
kerülnének kilövésre? Tiltó előírások sokaságával szembesül az ember. Engedélyek beszerzése a fegyverek tekintetében egy magát védeni akaró halandó esetében szinte
elérhetetlen. Ha netán jogszerűtlenül tenné, akkor a hatóságok utólag szigorúan eljárnának ellene. Irigylésre méltó a
vaddisznók helyzete. Véleményem szerint a problémával
ideje lenne behatóan foglalkozni. Daróczy Attila, 87-464142

Az idei Peter-Pál-Napok Balatonrendesen számos tekintetben felül múlták a korábbi hasonló rendezvényeket. A
három napra tervezett falu ünnepélyen számosabb honi
látogató - és a rendezők nagy megelégedésére – jóval több
nyaraló vendég a szomszédos településekről is, vett részt.
Az előre meghirdetett, gazdag sport,. kulturális és szórakoztató műsorszámok egyaránt megtették a hatásukat. A
gulyásfőző verseny ugyancsak hozzájárult a sikerhez, habár
a kritikus zsűrinek nehezére esett a sorrendet megállapítani.
Végül is két első helyet díjaztak: a „Boszorkánykonyhát” és
a „MEGABÓT”. Utánuk következett a rendesiek csapata,
mert ők főzték legmagyarosabban (csipetkével) a
Hungaricumot. Persze, akik a versenytársak főzöttjét
kóstolgatták, azok is törölgethették utána szájukat. A
gyerekek testi-lelki javáról a fagyi-büfék és egy óriási
ugrálóvár gondoskodott. Korábban Balatonrendes Kulturális
Alapítványa fedezte a kiadásokat, ezúttal a Kistérségi
Leader csoport pályázatán nyerte el az Önkormányzat a
rendezvény költségeit. Lásd képsorunkat a Rendesi Élet 2.
oldalán. A Képeket Herceg Zoltán, Honlapunk munkatársa,
készítette.
Lez

Rendesi Élet 2 oldal.
KITEKINTŐ

Változatos program

Érdektelen rejtvény

A Balatonrendesen nyaralók figyelmébe ajánljuk a szomszédos
települések rendezvényeit:

GYULAKESZI:
Hagyományosan több napra tervezett falu ünnepély a „Gyulaffy
Napok Csobáncért” július 16-tól 20ig. A szervezők, Németh Gyula
várkapitánnyal az élen, kicsik és nagyok részére egyaránt, az idén is
szórakoztató programokkal fognak
jeleskedni. Lovas bemutatók és
vitézi játékok különös érdeklődést
élveznek.
Minden
látogatót
szeretettel várnak a Gyulakesziek.

ÁBRAHÁMHEGY
Nem mindennapi, manapság már
feledésbe merülő látványosságra
hívjuk fel a figyelmüket: A Szilvádihegyen
egy
Bognár-múzeum
csalogatja a régi szakmák iránt
érdeklődőket.
Kozsda
Imre
nyugdíjas műszaki tanár a nyilvánosság számára is megtekinthetővé
tette úgy a kerékgyártáshoz, mint a
korábbi korok királyi és főúri hintók,
fadíszítései és vasveretek feldolgozására alkalmas szerszámgyűjteményét Megér egy kirándulást!

Dévai Nagy Kamilla új dalokkal
lepte meg rajongóit. Velük együtt
ünnepelte 60. születésnapját.

Testületi ülés július 29-én

A
ndone Thereza Waltraut
divatbemutatójával remekelt.Vastapsot arattak Rendes „szépei”.

RÉVFÜLÖP
A népszerű Balaton-átúszást az idén
július 24-re, szombatra, tűzték ki. A
XXIX. alkalommal megrendezésre
kerülő vízi-erőpróbára Révfülöp és
Balatonboglár
között
legalább
tízezer résztvevőre számítanak a
rendezők.
A
város
Tóparti
Galériájában
kéthetente változó
Képző- és Iparművészeti valamint
fotókiállítást rendeznek. A szezon
folyamán a Szigeti Strandon
kertmozi üzemel.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete július 29-én, csütörtökön
délelőtt tartja következő nyilvános
ülését. Előreláthatólag
zömében
aktuális, a lakosságot is érzékenyen
érintő
problémák
kerülnek
megtárgyalásra.
(Olvasói levél)

Sajnálkozás és megértés

”Művészpalánták” citeráznak az
asztalnál. Zenéjük ugyanolyan fülbemászóan zengett, mint a nagyoké.

BALATONI FUTÁR
Színes, havonta megjelenő magazin.
Széleskörű
és
szemléletes
tájékoztatást ad a Balaton-térség
történéseiről. Nem csak a Tó körüli
települések rendezvényeiről nyújt
részletes felvilágosítás, hanem az
ország összes városában és falujában
nyújtott
látványosságokról
és
kulturális
bemutatóiról.
Kérje,
keresse
a
turista-irodákban,
körjegyzőségeken
és
az
önkormányzatoknál.
Megkönnyíti
privát programjának összeállítását.

A Rendesi Élet által kiírt rejtvény a
südafrikai
foci-világbajnokság
győztesére vonatkozólag érdektelennek. bizonyult az olvasók
körében. Egyetlen egy személy sem
bátorkodott megnevezni az általa
favoritnak vélhető nemzetet, amely
a
”dicsőséges”
tizenegyet
kiállíthatta volna. Kár, mert a díj
nem
„ponyva”
lett
volna.
lez

S
obri Jóska betyár életét és halálát
is dobra verték. A komédiát
mindenki saját felelősségére élvezte.

Piros Zita a sodrófahajítás
győztese- Fuchs Henrik
alpolgármester átadja az oklevelet.

Rendesiek nyerték a focit:
Egyházi Zsolt, Mészáros Ernő,
Tomori Tibor és Nagy Krisztián

Több mint negyven éve vagyok
ingatlantulajdonos
Balatonrendesen .A falu fejlődésére
tehát – minden túlzás nélkül
mondhatom – bárkinél bővebb
rálátással
rendelkezem
Takács
Ferenc
polgármestert
is
volt
alkalmam közelebbről megismerni.
Az elmúlt években a Rendezési Terv
ügyében tanácsadójának is felkért.
Szívesen tettem eleget, hiszen a mi
falunkért
a
mi
közösségünk
érdekében működtünk együtt. Annál
is inkább meglepett, hogy néhány
hónappal a választások előtt és a cél
elérése előtt benyújtotta lemondását.
Elhatározása meglepett, mint sokan
másokat is.. Első reakcióm a hírre a
sajnálkozás
volt.
A
második
gondolatom az okokat vizsgálgatta.
Miért kellett ez? Vissza emlékezvén
a válaszok közé tatozhat az a
felismerése is: Hivatalba lépése óta
megbizonyosodhatott arról, hogy egy
áldatlan örökséget vett át. Az évek
során egyre több esettel kellett
szembesülnie. Elődjei megoldatlan
ügyek sokaságát hagyták hátra, amit
képtelen volt képviselőivel dűlőre
vinni. Csalódottságában csalódást
okozott visszalépésével nem csak
barátainak, hanem magának a
falunak is. Persze, az érveket lehetne
még tovább sorolni. Dr.Bíró Sándor
Felelős kiadó: Fuchs Henrik az
Ön-kormányzat vezetője;
szerkesztő: Lezsák Mihály
képviselő; 8255 Ba-latonrendes,
Fő u.1. Nyomtatás: ,
Körjegyzőség Ábrahámhegy

