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Általános helyzetkép
A TELEPÜLÉS SZOCIOMETRIAI LEÍRÁSA
A Rezi név a magyar nyelvjárás "rez" szavának "i" képzős származéka,
melynek jelentése erdőbeli tisztás, hegygerincnek emelkedett része, magas fennsík.
Rezi község és környéke a tárgyi emlékek tanúsága szerint az újkőkortól
állandó lakóhelyül szolgált az egymást követő korok népeinek. Az oklevelek először
1236. évben említik „Zalai várföld” – Rezy terra castrensis de Zala – néven. Rezi
község nevezetességét a várat – amely királyi vár volt – fekvése miatt a török nem
tudta elfoglalni, így menedéket talált itt a környező falvak népe.
A település népesedésére a török hódoltság nyomta rá bélyegét. A török először
1555-ben, majd 1572-ben teljesen elpusztította a falut, 1573-ban pedig kétszer is
lerombolta. Mindezek ellenére népe újra felépítette házait, és adót fizetett, mind a
töröknek, mind pedig a földesúrnak. A török kivonulása után a falut az 1711-es
pestis járvány pusztította.
1750-től indult fejlődésnek, és lakosainak száma is jelentős mértékben
gyarapodott, mely a békésebb időknek és az úrbéri viszonyok javulásának
köszönhető. Az 1805-ös összeírás 788 lelket tart nyilván. Feltűnően nagy a zsellérek
száma, akiknek túlnyomó része a szőlőkből él.
Rezi sorsát, fejlődését 1945-ig a Festetics birtok határozta meg. A
jobbágyfelszabadítás után a parasztgazdák birtokaikon aprójószágot, sertést
tartottak, kenyérgabonát, kukoricát, krumplit és árpát termeltek. A falu felvevőpiaca
Keszthely volt, ahová az asszonyok fejükön kosarakban vitték piacra termékeiket.
Ekkor már 1400 lakosa volt.
A háborús kár a faluban nem volt számottevő. A falut ért bombatámadásnak két
ember esett áldozatul.
A felszabadulás után a faluban 110 új ház épült, rohamos fejlődésnek indult.
Kiépült a víz-, villany- és úthálózata.
A község 1881-től jegyzői, majd 1950-től tanácsi székhely volt. Közös tanáccsá
Cserszegtomaj községgel 1977. április 1-től szerveződött, és ezzel a helyi
közigazgatás megszűnt. Az általános iskola felső tagozatának Cserszegtomajra
történő átszervezésével a kulturális élet is csorbát szenvedett. A rezi polgárok az
eltelt évek alatt szerzett tapasztalatok alapján helyi népszavazással kezdeményezték
a közös tanácsból való kiválást, melynek eredményeként a község visszakapta
önállóságát, és 1989. január 1-től ismét tanács működött Rezi községben.
Az utóbbi évtizedek csendje után elkezdődött ismét egy fejlődési szakasz.
Vendéglátóhelyek, boltok és nyaralónak használt épületek egész sora épült, valamint
középületeit és látnivalóit is felújították, mindezek az idegenforgalom fejlődésében
jelentős szerepet játszhatnak.
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A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, ADOTTSÁGA
Rezi a Balaton Észak-nyugati partján, a Keszthelyi hegység Dél-nyugati és déli
lankáin helyezkedik el, Keszthely – Hévíz - Sümeg városok által határolt
háromszögben. Tengerszint feletti magassága 240-425 méter. Legmagasabb pontja a
Rezi várrom.
Rezi másik meghatározó, országos jellegűnek és jelentőségűnek tekinthető
térszerkezeti sajátossága, hogy területileg része a Balaton Fejlesztési Régiónak,
valamint a Balaton Kiemelt Üdülő Körzetnek. Az adottságok tekintetében rendkívül
meghatározó a természet közelesége, hiszen Rezi és környéke relatív sértetlen
természeti és épített környezettel rendelkezik, tiszta, virágos, biztonságos település,
számtalan kihasználatlan szabadidő potenciállal.
A község közigazgatásilag egységes belterületi résszel (144 ha)
valamint
jelentős
lakott külterülettel (2834 ha) rendelkezik. Budapesttől 200 km-re,
Zalaegerszeg megyeszékhelytől pedig 50 km távolságra fekszik.
NÉPESSÉG ALAKULÁSA
A Zala megyei demográfiai folyamat (akárcsak az országos) negatív
tendenciájú, amely a természetes szaporodás elégtelenségéből és a vidék negatív
vándorlási különbözetéből adódik. Ezt részben kompenzálja a pozitív vándorlási
különbözet, amelyet azonban az időskorúak betelepülése, és a fiatal, képzett lakosság
elvándorlása jellemez.
Rezi lakossága – ellentétben a legtöbb zalai községgel – lassú ütemben, de
folyamatosan nő, ami elsősorban a beköltözők számának tudható be. A mai napig is
az ország távolabbi településeiről is költöznek családok e csodálatos természeti
környezetben lévő településre. Arra azonban oda kell figyelni, hogy a természetes
szaporodás mutatói itt is negatívak, tehát a bevándorlók nélkül átlagos megyei képet
mutatna. A település népsűrűsége 39,9 fő/km2.
FŐBB DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK
a) Az állandó lakosság számának alakulása év közben (forrás: KSH)
Év
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Fő
1108
1127
1109
1140
1154
1211
1244
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b) Születések, halálozások számának alakulása (forrás: KSH)

Év
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Élveszületések száma
(fő)
4
8
5
10
11
7
8

Halálozások száma (fő)
11
10
18
18
16
19
10

A népesedési viszonyok tekintetében a KSH adatai szerint évek óta
kedvezőtlen tendenciák jellemzőek. A természetes szaporulat negatív, a halálozások
és az elvándorlások következtében az elmúlt 10 év során a lakónépesség 1999-ig
csökkent. 1999-ben 1097 fő lakosa volt községünknek. Azóta a csökkenés megállt, és
kismértékben nőtt a lakosságszám, ami a beköltözőknek tudható be (2006-ban
elvándorlók száma: 58 fő, bevándorló: 74 fő, 2007-ben elvándorló 55 fő, bevándorló:
79 fő). 2007. évben a lakosság száma 1244 főt számlált (forrás: KSH).

c) Népesség kor szerinti megoszlása 2007-ben (forrás: KSH)
Kor szerinti
csoportosítás
0-2
3-5
6-14
15-17
18-59
60Összesen

Fő

Korcsoport

Fő

Megoszlás
%-a

30
27
126
68
744
249
1244

Gyermek- és
fiatalkorú
Munkaképes
korú

251

20,18

744

59,80

Időskorú

249

20,02

Összesen

1244

100,00

A korstruktúra jellemzésére szolgáló öregedési index – 100 gyermekkorúra
jutó 60 év feletti polgár aránya – meghaladja az országos átlagot. A község
lakosságának korösszetételére ható további jelenség, hogy jellemzően a fiatalok
hagyják el a települést, ennek eredménye a nem megfelelően kihasznált oktatási
rendszer.
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A munkaképes korú lakosság többsége a 10 km-re fekvő Keszthely és a 8 kmre lévő Hévíz városokba jár dolgozni, mivel helyben tömeges munkalehetőség nincs.
A közmunka-programoknak köszönhetően tavasztól késő őszig a legnagyobb
munkáltató az önkormányzat.
A településen működik az egyházi fenntartásban lévő Család Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amelybe 81 gyermek jár, valamint a Szabó
István Általános Iskola és Óvoda Tagóvodája, ahol összesen 25 óvódás korú
kisgyermeket nevelnek, gondoznak. Az óvódás és iskolás korú gyermekek száma
összesen 153 fő, amiből látható, hogy 47 kisgyermeket a szüleik a közeli városok
gyermekintézményeibe íratták be.
A helyi kultúra fellegvára a Faluház éppen a fent említettek miatt, megpróbál
minél több találkozási pontot keresni a gyermekekkel, fiatalokkal, akik bár nem a
helyi tanintézményeinket látogatják, de aktívan rész vesznek egyéb községi
szerveződésekben. Működik játszóház, ifjúsági klub, e-Magyarország Pont, Sport
Egyesület és egyéb civil szervezet.
A család- és gyermekvédelemi feladatok ellátását egy héten két alkalommal a
Zalaszántó székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
végzi, aki a rendszeres családlátogatásokon túl az önkormányzat épületében várja a
segítségre szorulókat.
Az itt élő emberek, dolgozók, vezetők szemléletükben és tevékenységeikben
azon munkálkodnak, hogy minden eszközt megragadjanak a fejlődés továbbvitelére,
az itt élő emberek segítségére, problémáik megoldására, különösen az ifjúság
ügyének felkarolására.

Az ifjúság életszférái, helyzetelemzés
A kisgyermek, általános iskoláskorú gyermekek és a középiskolás korú ifjúság
problémái a helyi felnőtt társadalomban a pedagógusi, védőnői, egészségügy
közszereplői, család- és gyermekvédelmi munkatársak, közművelődési dolgozó
védőhálóinak, munkájának következtében jelennek meg intézményi szinten, melyek
gyermek- és ifjúsági munkáját az alábbiak során jellemezünk.
Közoktatás
Óvoda: A tagintézményben 2 csoportban 25 kisgyermekkel folyik a nevelés.
Jól látható, hogy az óvodás korú gyermekek nagy része a saját településén jár
óvodába. Az óvoda belső terének felújítása folyamatosan történik, így a tavalyi
évben megújult a mosdó helyiség, idén nyáron pedig az óvoda udvarát újították fel,
melynek kapcsán új játszóteret kaptak a kisgyermekek. A hely szűkössége miatt az
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étkeztetés és a torna foglalkozások a csoportszobákban zajlanak. A belsőtér további
átalakításával tágasabbá, otthonosabbá válhat az óvoda.
Rendszeres egészségvédelmi látogatást tesz a védőnő az óvodában, ahol az
óvónőkkel együttműködve közösen törekszenek a gyermekek egészségvédelmére. A
rendszeres iskolaorvosi- és fogorvosi ellenőrzéseket megtartják. A problémás
gyermekek, családok gondjait segítenek a szülőkkel megbeszélni, tanácsot adni,
amennyiben nagyobb probléma merül fel a család- és gyermekvédelmi
munkatársakkal segítik a problémák megoldását.
Az óvoda alapvető nevelési feladatai közé tartozik a higiénikus viselkedésre
nevelés, az egészségnevelés, a viselkedés kultúrához tartozó normák kialakítása.
Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Az idei
tanévben az általános iskolába 81 gyermek jár. A községben e korosztály 45
gyermeke, Cserszegtomajra, Keszthelyre és Hévízre jár általános iskolába, a szülők
ottani munkahelye miatt. A középiskolás korosztály 75 fő, de e létszám valószínűleg
jóval nagyobb, hiszen nem csak 18 éves korukig járnak középiskolába a fiatalok.
Sokan második, harmadik szakmát is választanak, vagy elmennek főiskolára,
egyetemre.
A helyi egészségnevelést, a prevenciót, a gyermekek monitorozását, gondozását a
háziorvos és a védőnő együttesen látja el.
Az intézmény rendelkezik jól felszerelt számítástechnikai teremmel,
tornaszobával és sportpályával, ahol számos sportfoglalkozást tartanak a
pedagógusok.

IFJÚSÁGI HELYZETKÉP

Az ifjúsági korosztály egészségügyi állapotát ugyanaz jellemzi, mint amit
általában az országos statisztikák is mutatnak. A fiatalok egyre kevesebb időt
töltenek a szabadlevegőn; a számítógép, a Tv képernyője előtt ülnek. Az iskolaegészségügyi és a háziorvosi szolgálatok keretén belül kerülnek ellátásra a rászoruló
gyerekek, fiatalok, illetve szakszolgálatokhoz irányítják tovább őket, ha nem tudják
terápiás javaslatokkal helyi szinten oldani a felmerülő egészségügyi problémát.
Sok esetben fontos lenne a családok szemléletén is változtatni, illetve
ráébreszteni őket, hogy a közös családi programoknak milyen fontos szerepe van a
gyermekek, fiatalok életében.
Sajnos a dohányzás már nagyon korán 12-13 éves korban jelentkezik. A
fiatalok 45-50%-a dohányzik, mely egyre növekvő tendenciát mutat. Az alkohol
rendezvények alkalmával szintén megjelenik a fiatalok körében, de nem
mértéktelenül. Többnyire tudják hol a határ és ez pozitívumkén értékelhető. Persze
néha vannak kivételek.
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Drog-prevenciós rendezvények rendszeresen vannak az általános iskolás
tanulók számára, de a fiatalság számára is tervezzük a keszthelyi TIT oktatóival
együtt egy előadássorozat megrendezését. Fontos feladat a családban történő nevelés
elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, megszűntetése.
Önkormányzatunk 2007-ben az E-Magyarország pályázaton nyert összegből
vásárolt új számítógépeket a Faluházba, ahol e-Magyarország Pontot alakítottunk ki,
amely főleg a fiatalok körében nagyon népszerű. E projekt folytatása a KIHOP nevű
pályázat, melyen Önkormányzatunk szintén nyertes volt, ebből eszközfejlesztést
valósítottunk meg, valamint tanfolyam keretében a település lakói közül 100 fővel –
akiknek többsége fiatal volt - ismertettük meg a számítástechnika alapjait.
Önkormányzati forrásból vásároltunk egy projektort, amely által számos oktató és
ismeretterjesztő jellegű filmet meg tudtunk közösen nézni a fiatalokkal.
A Faluházban kapott elhelyezést az Ifjúsági Egyesület, amely ifjúsági klubot is
működtet, ahol hetente táncoktatás, sakk-kör, ping-pong-kör, rendszeres túrázás és
egyéb más, a hasznos szabadidő eltöltését szolgáló programok szervezésére kerül
sor. A fiatalok lelkesedését, településünk iránti elkötelezettségét jól jelzi, hogy
rendszeres szereplői a településen megrendezett nemzeti ünnepeinknek és egyéb
hagyományőrző rendezvényeinknek.
Hálózatok kialakítása:
Községünkben működő civil szerveződések, egyesület és alapítványok:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Polgárőr Egyesület
Petőfi Sportkör
Várbarátok Köre
Rezi Gyermekekért Alapítvány
Ifjúsági Egyesület
Római Katolikus Egyházközösség
Rezi Baráti Kör Kamarakórus

A felsorolt szervezetek, akárcsak a fent említett civil szervezetek is önmagukban
szintén jól működnek, de köztük semmilyen kapcsolat sincs. A fiatalság életének
minél színesebbé tétele és értékeik megtartása mindegyik csoportnak fontos, hiszen a
saját jövőnk függ a fiataloktól, ez az, amit mindenkivel meg kellene értetni! Igenis
fontos, hogy világot lássanak, hogy fejlődjenek, hogy unalmukban ne egy még jó
esetben tévé általi képzeletvilágban nőjenek fel, és az iskola után az életben rögtön
pofonokkal találkozzanak. Nekünk kell segítenünk rajtuk! Ezt kell a szervezetekkel,
az egyesületekkel, alapítványokkal megértetnünk!
Dolgoznunk kell azért, hogy e különböző csoportok hajlandóak legyenek együtt
egy cél érdekében tenni a fiatalokért. A törődést mindig meghálálják a fiatalok, csak
komolyan kell venni őket, és nem szabad „nélkülük róluk dönteni”.
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Önkormányzatunk támogatja anyagilag az összes ifjúsági csoportot,
programjaikat, de további támogatókra van szükségünk, ha ki akarjuk nyitni a
világot az ifjúság előtt. Ezért is törekszünk a civil szervezetekkel való jó kapcsolat
kialakítására.
Az anyagiakon kívül nagyon fontos a fiatalok személyes megbecsülése, ezért az
Ifjúsági Klub foglalkozásaira már többször is elhívtuk a képviselő-testületet egy-egy
tagját és a polgármestert. Ezek a találkozások nagyon jó hangulatban zajlottak és a
fiatalok is úgy érezték, hogy komolyan veszik őket. Az e fajta megbecsülés nagyon
sokat számít, ezért azt tervezzük, hogy sűrűbbé tesszük a testület, a polgármester és
a fiatalság találkozóját. Megpróbálunk egy aktív polgári létet biztosítani a felnövő
nemzedék számára, hogy megtanulják ők is, irányíthatják az életüket, és igenis
vannak jogaik, mellyel élniük kell!!!! Fontos, hogy megtanulják: ki kell állniuk az
érdekeikért! Persze ehhez ismerniük kell a jogaikat, ezért előadásokkal, baráti
beszélgetésekkel próbáljuk őket felvilágosítani.

A projekt
Cél: a szervezetek együttműködésre való ösztönzése a felnövekvő ifjúság
érdekeit, problémáit figyelembe véve.
Egyik fő probléma a szabadidő hasznos eltöltése, amelyet a Faluház nyitottá
tételével, az Ifjúsági Egyesület és annak ifjúsági klubja rendezvényeinek
propagálásával próbáltunk eddig hasznossá tenni. Azonban az igények egyre nőnek,
így nekünk sem lehet megállni, hanem mindig keresni kell az új és újabb
lehetőségeket, melyeket a fiatalok egy kis segítséggel maguk szerveznek, vagy
találnak ki. Sokszor ők maguk sem tudják mit akarnak, de azért kell a koordinátor,
aki segíti őket a közös válaszok megtalálásában. Azonban hagyni kell őket, hogy a
végső döntést azt ők mondják ki, hogy mi kell nekik, hogy milyen programra
szeretnének elmenni, vagy például egy ifjúsági napot hogyan szeretnék
lebonyolítani.
A másik fő problémánk az állás keresése, amivel előbb-utóbb minden fiatal
találkozni fog. Fontos, hogy mire odajutnak a fiatalok, hogy kilépjenek a
„nagyvilágba”, kialakuljon egy jó kapcsolat bármely szervezettel. Ez az időpont
ugyanis sokszor egy elég nagy vízválasztó lehet, hiszen ebben az időben érezhetik
leginkább egyedül magukat. Erre is fel kell őket készíteni, ami bár lehet hogy
közhelynek tűnhet, de a felnőtté válás sem mindig egyszerű, pláne ha az ember 18
éves és esetleg nem veszik fel továbbtanulni sehová, és még munkát sem talál
magának. Ott áll már majdnem felnőttként és nem tudja mi lesz vele! Itt újra
hangsúlyozni kell az információ hatalmát. Meg kell értetnünk a fiatalokkal, hogy
senki sem hiába van itt, csak még nem találta meg azt az információt, melyre neki
szüksége van ahhoz, hogy boldoguljon. Ebben szintén segíthetünk!!! Most már van eMagyarország Pontunk, így bárki internetezhet, aki szeretne. A számára hasznos
oldalakat is segítünk neki megtalálni, így előbb-utóbb megtalálja a helyét.
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A célunk tehát olyan szabadidős programok szervezése a fiatalokkal együtt,
amelyet ők terveznek, bonyolítanak le természetesen koordinátor segítségével. E
megbeszélésekre a polgármestert és a képviselőket is elhívnánk.
Másik fő célunk az életre nevelés, az aktív polgárrá fejlődés előmozdítása, az
önkormányzat bevonásával. Jussanak döntéshozó helyzetbe, mely által úgy fogják
érezni, hogy végre komolyan vették őket, és persze ne csak úgy érezzék, hanem ez
legyen teljesen hivatalos döntés, mely által ők is megtapasztalnák, hogy
döntéseiknek súlya van. Az ifjúsági klubot önkéntes fiatalok vezetik, szervezik
programjait, akikkel időnként egy koordinátor beszéli meg a felmerülő problémákat.
A klub így tökéletesen is működik, hiszen felelősséget vállalva, szinte minden nap
nyitva van. Több olyan pontot próbálunk még keresni, melyben a kedvüket lelve,
felelősséget is vállalva, kicsit kipróbálhatják önmagukat.
Az összes célunk lényege, hogy egy élő, lüktető, szervezetet hozzunk létre, mely
a fiatalság boldogulását, felnőtté válását, szórakozási igényeit, nehézségeit szem előtt
tartva mindig megpróbálja a lehető legjobb megoldást megtalálni. Fő jelszavunk
pedig: „Ne tegyetek semmit sem értünk nélkülünk!”
További ifjúsági fejlesztések, intézkedések, feladatok:
-

Az Ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése
Ifjúsági programok rendszeres biztosítása a településen
Szabadidős sport rendezvények biztosítása igény szerint
Táborozás elősegítése a fiatalok részére
Ifjúsági kerekasztal létrehozása
Preventív programok a dohányzás, az alkoholizmus és a drogok hatásainak
bemutatására
Fiatalok életkezdési programja
„Rezi Ifjúságáért” díj alapítása
Fecskeházak létrehozása.

Rezi község hosszú távú fejlődésének záloga a népességszám növekedése, a
fiatalok elvándorlásának megállítása. A fiatalok elvándorlása főként a felsőfokú
végzettségűek esetében a legnagyobb, hiszen a térségben kevés a végzettségüknek
megfelelő munkahely, ha pedig sikerül elhelyezkedniük, pályakezdőként a
családalapítás, a saját lakás megfizethetetlen költséget jelent számukra.
A Fecskeház program a kistérség kvalifikált népességének megtartását, az
értelmiség visszaköltözését, a település népességmegtartó képességének növelését
célozza azáltal, hogy lakáshoz juttatja őket, a saját otthon megteremtése érdekében
előtakarékosságra ösztönzi a fiatalokat, és nem utolsó sorban aktívan
közreműködnek a térség, a település közösségfejlesztési programjaiban. Ennek egyik
hozadéka lehet, hogy a nagyobb tudásuk, szélesebb látókörük révén a fiatalok
példaképéül szolgálnak.
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Jelen intézkedések Rezi Község
ifjúságpolitika alapköveit jelentik.

Ifjúsági

Koncepciójában

megfogalmazott

Rezi, 2009. október 26.

Cserép Gábor
polgármester

Záradék:
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Ifúsági Koncepciót
megalapozó Cselekvési Tervét a 2009. október 26-i ülésén a 86/2009. (X. 26.) számú határozatával
elfogadta.
Rezi, 2009. október 26.
Cserép Gábor
polgármester
.
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