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Tisztelt rezi lakosok!
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm községünk legszebb ajándékait, az újságunk első oldalán lévő 2021. évben született gyermekeket, legfiatalabb lakóinkat. Köszöntöm szüleiket, akik a gyermekvállalással a felelős felnőtté válás küszöbére léptek! Gyermekeik felneveléséhez erőt, egészséget, türelmet és hosszú, együtt töltött boldog éveket kívánok! Minden születendő gyermek jövőnk záloga. A szülőknek a legnagyobb kincs, községünk
számára a remény, hogy azokat a célokat, melyeket sikerült megvalósítanunk magukénak tekintsék, éljenek vele, szerezzenek élményeket benne, fejlesszék és őrizzék meg az utókor számára!
Cserép Gábor
polgármester

Egyházi hírek
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Barta-Molnár Tünde Imola 5.o.

Ünnepi miserend:
December 24-én a szentmise 19.00
December 25-26. szentmise 11.30

A közelgő ünnep előtt az idősebbeket látogatva módfelett nagy hálát és
szeretetet tapasztaltam a hozzájuk érkező Úr Jézus felé. A bennük lévő
öröm arra enged következtetni, hogy minden betegség, nehézség vagy a
komolyabb viszontagságok ellenére is boldogok, szinte már azt mondhatni, hogy optimisták. S mi az optimizmusuk forrása? Erre több választ adhatunk: A családban megélt gondoskodó és törődő szeretet? A hit ereje,
mellyel az ember Istenbe kapaszkodik? A megélt kor bölcsessége és tapasztalata, mely enged örülni az aktuális élethelyzetnek? Biztosan sorolhatnánk tovább a tételeket, de az optimizmusuk elgondolkodtató. Talán
magunknak is ezt az irányt kellene választanunk, ahogyan egy örök optimista Gottfried W. Leibniz gondolta:
„Én Leibniz segítek abban, hogy az Egészről, amiről oly keveset tudunk, a
legjobbakat gondold. Mert legyünk őszinték: te is inkább a megszületést
választod, mint a meg nem születést. És azoknak, akik azért panaszkodnak, mert ebbe a világba, és ebbe az időbe születtek egy másik helyett, azt
mondom: csak magukat okolhatják keserűségük miatt, mert nem tudták
saját kontextusukban, saját természetük szerint a lehető legjobb világot
választani.”

2021. november 14-én Reziben a
szentmisét Dr. Udvardy György
veszprémi érsek tartotta.

REZI

KIKIÁLTÓ

A leibnizi filozófia ezen tétele tehát az, hogy van lehető legjobb világ s ezt
a világot mindenki saját szituációjában találja meg a maga korában, a maga lehetőségeivel. Ha valaki rosszul érzi magát a bőrében, magát okolhatja, mert nem tudta önmaga számára lehető legjobb világot választani. A
Karácsony és az újesztendő derekán kívánok tevékeny szeretettel átszőtt
boldogságot az elkövetkezendő évhez és sok erőt a település minden tagjának és minden jószándékú embernek!
(Tóth Tamás káplán)

Önkormányzati hírek
Tisztelt lakótársaim!
Tájékoztatom Önöket tárgyévi beruházásainkról, a 2021. évi fejlesztési
elképzeléseinkről, lakóhelyünk környezeti állapotának alakulásáról .
2021. évben folytatódott az előző években elnyert pályázataink megvalósítása, illetve a
megvalósított támogatások elszámolása az alábbiak szerint:
- A Településfejlesztési Operatív Program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívás alapján az „Óvoda fejlesztése Rezin” címmel benyújtott pályázatunkkal 75.876.067,- Ft-ot nyertünk intézményünk külső és belső felújítására, fejlesztésére. A pályázat 100 %-os támogatottságú volt. Az óvodánk külső és belső felújítása 2019. évben már befejeződött az elszámolás azonban a 2021. évben zárult le. Az
óvoda udvari játékok fejlesztése is megvalósult már 2020. évben a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati forrásból.
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Az
Agrárminisztérium
HUNG-2020. sz. támogatásnak köszönhetően az
Önkormányzat szőlőhegyi
birtokán, a Szőlészeti Borászati Hagyományok Házánál, megvalósult egy szőlő- és gyümölcsfeldolgozó
bemutató tér kialakítása,
ahol a közösségi illetve
saját kertben megtermelt
szőlőt, gyümölcsöt az ide
telepített gépekkel a helyi
közösségek, családok korszerű, tiszta körülmények
között dolgozhatják fel.

- Szintén a Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és nyertes pályázatunk az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyban a „CsánySzendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye energetikai felújítása” című pályázatunk megvalósítása is a végéhez közeledik. Az iskolánk energetikai korszerűsítésére
34.218.749,- Ft-ot kaptunk. E pályázat szintén 100 % támogatottságú volt. A pályázatban foglalt energetikai fejlesztési munkálatok mellett megvalósult az iskola alsó szintjének felújítása is. Ezen pályázat elszámolása is 2021. évben zárult le.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatói okirata alapján az EFOP 1.8.5-172017-00175 kódszámú Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok valamint eszközbeszerzés megvalósítása Reziben című nyer tes pályázatunkkal
14.954.787,- Ft támogatást kaptunk. E támogatásból valósult meg az óvodai és iskolai
tálalókonyha fejlesztése, korszerű eszközökkel való ellátása, valamint dietetikus és táplálkozási szakember bevonásával egészséges életstílust népszerűsítő programok kerültek megvalósításra. A pályázat elszámolása szintén ebben az évben sikeresen lezárult.
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaegerszegen, 2020. április 28-án
aláírt TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00001 projekt azonosítószámú támogatási szerződés
alapján támogatást nyert rezi Mini bölcsőde kialakítására a Rezi, Rákóczi u. 2/A. szám
alatti ingatlanán. A mini bölcsődei ellátást Rezi Község Önkormányzata 2021. július
1. napjától biztosítja.

2020. július 7-én pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. E
pályázat célja a Bem József utca és Ambrus Mihály utca aszfaltburkolatának felújítása. E pályázatunkat nyertessé
nyilvánította a Belügyminisztérium és 20.000.000,- Ft-ot nyertünk a megvalósításra, melyhez Önkormányzatunknak még 3.529.412,- Ft-ot kellett biztosítania önerőként. A beszerzési eljárást követően szerződést kötöttünk a Horváth-Ép Kft-vel, akik a munkákat 2021. június 30-ig elvégezte.
2021
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- 2021. március 10-én pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Az
idei pályázat célja a Vár utca és a Rákóczi utcai körforgalom aszfaltburkolatának felújítása. E pályázatunkat is nyertessé
nyilvánította a Belügyminisztérium és 19.998.493,- Ft-ot nyertünk a megvalósításra, melyhez Önkormányzatunknak
még 3.529.145,- Ft-ot kellett biztosítania önerőként. A beszerzési eljárást követően szerződést kötöttünk a Horváth-Ép
Kft-vel, akik a munkákat 2021. október hónapban elvégezte.
- 2020. június 11-én bekövetkezett káreseményre vis maior támogatási igényt nyújtottunk be a Rezi, Hunyadi utca 592.
hrsz. partfal helyreállítására. Az igénylésünk a Hunyadi utcai támfal, Deák Ferenc utcai feljáró után az Északi oldalán
lévő támfal első részére vonatkozott. A Belügyminisztérium 38.042.000,- Ft összegű támogatást biztosított a helyreállítás költségeire. Ez év tavaszán a támfal megépült. Ezen támfal tovább folytatására 2021. április 6-án bekövetkezett káresemény alapján ismét vis maior káreseményt volt szükséges jelenteni, amely alapján a Belügyminisztérium
18.719.000,- Ft összegű támogatást hagyott jóvá a támfal megépítéséhez. Jelenleg a tervezési munkák vannak folyamatban.

Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok:
2021. április 30-án az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021.
című MFP-OJKJF/2021. kódszámú pályázati kiírásra adtunk be pályázatot. A pályázat témája a sporttelepen lévő elavult játszótéri eszközök cseréje, új játszótéri eszközök beszerzése. A pályázat elnyert összege 4.800.600,- Ft. Az eszközök telepítésre
kerültek, környezetük rendbetétele jelenleg zajlik.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy a 2022. évi
kéményseprő-ipari társasági sormunka ütemterve Reziben: 2022.
június 1-június 30-ig
tartó időszakra esik!

- 2021. április 30-án pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése témában a MFPÖTIF/2021. kódszámú pályázati kiírásra. A pályázatban a temetői ravatalozó felújításra nyújtottunk be igényt. A pályázatunk elbírálása megtörtént és 19.871.785,- Ft összegű támogatásban részesültünk. A ravatalozó felújítására majd 2022
-es évben kerül sor.
- 2021. május 7-én pályázatot nyújtottunk be a Miniszterelnökség által meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése – 2021. című MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázati kiírásra a Rezi, Petőfi utca 31. szám alatti
szolgálati lakás blokk külső felújításra. A pályázatunk kedvező elbírálásban részesült és 29.316.267,- Ft támogatást kaptunk a lebonyolításra. A beruházást a következő évben tudjuk majd megvalósítani.
- Szintén 2021. május 7-én nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021. MFP-KEB/2021. kódszámú pályázati
kiírásra. A pályázat témája 1 fő közösségszervező foglalkoztatásának bérköltsége egy évre vonatkozóan. A támogatási
összeg 3.035.340,- Ft.
- 2021. május 13-án az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -2021. című, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázati kiírásra adtunk be támogatási igényt, Hagyományok Háza létrehozása a rezi szőlőhegyen témában. A pályázat jelenleg tartalék listán van.
- 2021. június 9-én pályázatot nyújtottunk be a Miniszterelnökség által meghirdetett Tanya- és falugondnoki buszok
beszerzése – 2021. című MFP-TFB/2021. kódszámú pályázati kiírásra. A pályázatban 1 db új Ford Tranzit Trend típusú 9 személyes kis busz beszerzésére kértünk támogatást. A pályázat kedvező elbírálása után 14.726.999,- Ft összegű
támogatást kaptunk. Az autó beszerzése folyamatban van.
- 2021. július 16-án a Felelős állattartás elősegítése érdekében a MFP-FAE/2021. kódszámú pályázati kiírásra adtunk be
támogatási igényt, amely elsősorban az ebek és macskák ivartalanítási költségeinek átvállalását támogatja. A pályázat
összege 1.500.000,- Ft, melyet meg is kaptunk. Az ivartalanításokat a körzeti állatorvos végzi és a program lebonyolítása megkezdődött, napokban már megtörténtek az első műtétek.
REZI

KIKIÁLTÓ
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- A Balatoni Fejlesztési Tanács által 2021. évben meghirdetett „Településfejlesztési beruházások támogatása” című pályázati felhívásra adtunk be pályázatot „Elektromos közterületi karbantartó autó beszerzésére. A pályázat elbírálása jelenleg
folyamatban van.
- Van két Vidékfejlesztési pályázatunk is melyet, már 2019. évben megítéltek Rezi Község Önkormányzata részére rendezvények lebonyolításra, azonban a veszélyhelyzet miatt a rendezvények megtartására nem volt lehetőség, így 2021. évi
rendezvények lebonyolítására használtuk fel a támogatás összegét.
Az egyik a szüreti fesztivál megrendezésének költségeit fedezte „Arcot a termelőnek” címmel és 2.079.799,- Ft összegben,
a másik a Szent Mihály napi betakarító nap megrendezéshez került felhasználásra „Helyi értékre alapuló térségi együttműködés” címmel és 2.094.000,- Ft összegben.

Hagyományőrző rendezvényeinkbe igyekeztünk bevonni a helyi gazdákat, termelőket, ahol kóstoltatással egybekötött
bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk számukra. Teret adunk a helyi termékeket megismerni vágyó látogatóknak és
arcot adunk a termelőknek. Ezek a szakmai rendezvényelemek hozzájárulnak az együttműködés erősítéséhez, az egészséges táplálkozás és a helyi termékek népszerűsítéséhez, nagyobb arányú elterjedéséhez.
Akárcsak a Szent Márton napja Reziben Helyi termék vásárral, újbor áldással, rétesnyújtással és misztériumjátékkal című r endezvényünkön, ahol 12 helyi ter melő kapott bemutatkozási lehetőséget kézműves ter mékeik ár usítására. Az érdeklődők válogathattak a házi sajtok, házi kenyerek, chili készítmények, mézespuszedlik, helyi termelői borok,
feldolgozott zöldségfélék és lekvárok, különféle mézek és házi szörpök között, közben kóstolhatták is azokat.

90. születésnap
Településünk szép korú lakóját, Ács Győzőt köszönthettük 90. születésnapja
alkalmából. Győző bácsinak is és a falu valamennyi szép korú lakójának Rezi
Község Önkormányzata nevében jó egészségben eltöltött, örömteli éveket kíván:
Cserép Gábor
polgármester

(Ács Győző, Cserép Gábor polgármester, Sütő Rita aljegyző )

Díszpolgári címet kapott Fanni
Szeptember 22-én délután szép számmal vártuk a Laky Demeter Turistaháznál Illés Fanni aranyérmes paralimpikonunkat,
aki meghívásunkra érkezett haza, Rezibe. Az iskolások lelkesen rajzokkal, a rajongók virágokkal készültek fogadására. A
köszöntő ünnepségen részt vett Fanni családja, barátai, egykori tanárai és szponzora, Kürti Sándor Széchenyidíjas üzletember, a Kürt Zrt. elnöke, tulajdonosa, aki már számos hátrányos helyzetű rezi gyermeket támogatott anyagilag
az elmúlt esztendők során.
Fannit Cserép Gábor polgármester köszöntötte, aki
kiemelte, „Büszkeség, hogy egy falunkbéli sportoló
a világ legmagasabb fokára el tudott jutni. Emberi
jellemvonásai, a sporthoz való hozzáállása, eredményei mutatják, hogy aki olimpiai aranyéremig eljut,
az elhivatott, elszánt és kitartó . ” Ezt követően
Zubai Etelka iskola igazgató, Fanni egykori tanára
idézte fel azokat az éveket, amikor úszóbajnokunk a
rezi általános iskolában járt. Gelencsér Ferenc filmösszeállítást készített Fanni paralimpiai felkészüléséről, szerepléséről, amit a jelenlévők meghatódva
néztek végig.

Cserép Gábor polgármester
Rezi Község Önkormányzata nevében a sportban
nyújtott teljesítménye, az európai és világversenyeken valamint paralimpiákon való sikeres szereplése, településünk jó hírnevének öregbítése
elismeréseként Illés Fanni paralimpikon, paralimipiai bajnok részére
Rezi Község Díszpolgára

kitüntető címet adományozott

Az ünnepséget követően pódiumbeszélgetésre is sor
került. Kulcsár Péter helyi író közreműködésével, aki
kérdezte Fannit a múltról, jelenről és jövőbeni terveiről, ahol az úszó többek között beszélt a Tokióig vezető útjáról, a sport nehézségeiről és szépségeiről, a
következő világbajnokságra való felkészülésről. Mint
mondta, egyelőre kérdéses indul-e a következő paralimpián, hiszen hamarosan összeházasodnak és gyermeket szeretnének párjával Szabó Álmossal, aki egyben az edzője is és ahogy mondta, közösen érték el
ezt a szép eredményt

Magánéletében és sportolói pályafutása során sok örömet, boldogságot , sikereket és hozzá jó egészséget kívánunk!

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakótársaim!
Lakóhelyünk környezeti állapotának javításával kapcsolatban az előző évben már említett módon, folyamatos feladatunk van Rezi község Környezetvédelmi Programjában megfogalmazott célok elérése érdekében.
Környezetvédelmi Programunk önkormányzatunk honlapján olvasható. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a
lakosság minden tagja magáénak érezze a környezetvédelem fontosságát, községünk tisztaságának megőrzését.
Ehhez kérem valamennyi lakótársunk együttműködését és segítségét, annál is inkább, mert Rezi község
érezhetően nívós szerepet vívott ki magának mind szép természeti környezetével, mind pedig kulturális
programjaival. Fontosnak tartom, hogy az idelátogatók községünk hírnevét tovább öregbítsék.

Beszámolóm a teljesség igénye nélkül készült, de ebből is látható, hogy Rezi Község Önkormányzata Hivatalának köztisztviselői a Képviselő-testülettel és közalkalmazottainkkal karöltve mennyit dolgoznak községünk fejlesztéséért.
Kérem a lakosságot, a közeledő télre tekintettel, ne az útszélén parkoljanak autóikkal, mert akadályozzák a közlekedést és a hóeltakarítási munkát, valamint nagyon megköszönnénk, ha az ingatlanaik előtt
segítenének a járdák és utak járhatóvá tételében, síkosság-mentesítésében a balesetek elkerülése érdekében.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a háztartásokban keletkezett zöldhulladék elszállítását Önkormányzatunk a jövőben sem tudja biztosítani. Erre vonatkozólag továbbra is keressük a lehetséges megoldásokat, melyről értesíteni fogjuk lakóinkat. Megértésüket köszönjük és kérjük, keressék otthonukban Önök is a lehetséges megoldásokat. (pl. komposztálás, aprítás, stb.)
Községünk turisztikai vonzerejének növelése érdekében a továbbiakban is kérjük a lakosság segítő és jó
szándékú közreműködését ingatlanaik szépítésével és virágosításával, a kerítéselemek újrafestésével, valamint programjainkban történő minél nagyobb számú részvételével.
Az önkormányzati ciklusunk Gazdasági Programjának zárszavát ismertetem Önökkel:
„Önkormányzatunk alapvető célja továbbra is az kell legyen, hogy a községi infrastruktúra további fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a település polgárainak életminőségét. Ebben a
törekvésében az önkormányzat számít a község minden polgárára, a civil szervezeteknek, az itt működő vállalkozásoknak, az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az önkormányzati intézmények minden munkatársának
aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző
erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangolja, közös cél érdekében összekovácsolja, majd egyben tartsa minden itt élő és tevékenykedő ember közös java érdekében.”
Végül kérem községünk minden lakójától, a kicsiktől a nyugdíjas korosztályig, hogy eddig elért eredményeinket értékeljék és becsüljék meg, hiszen nem kevés energia és pénz kellett ahhoz, hogy ezt elérjük. Kívánom, hogy megszépült intézményeinkben minőségi munka folyjon, az ott dolgozó alkalmazottak érezzék jól
magukat, alakuljon ki minden intézményben stabil kollektíva, és az intézmények között is alakuljon ki olyan
együttműködés, mellyel segítik Önkormányzatunk fejlődését, céljaink megvalósítását, és községünk jó hírnevének megőrzését és nem utolsó sorban vívják ki lakosságunk megelégedését.

Végül megköszönöm lakosságunk, egyesületeink és alkalmazottaink munkáját és segítő közreműködését
községünk kulturális életében és programjainkban.
Valamennyi lakótársamnak jó egészségben eltöltött, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Cserép Gábor polgármester
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Rezi Icinke-picinke Óvoda és Bölcsöde hírei

Ha a gyermek együtt él a
jóváhagyással,

2021. szeptember 1-től megváltozott
óvodánk neve és ezzel együtt a bölcsőde is óvodánk része lett. Azóta
nevünk Icinke-picinke Óvoda és
Bölcsőde Rezi .

megtanulja szeretni magát.
Ha a gyermek együtt él az
elfogadással,

A nevelési évet 43 óvodás korú
gyermekkel kezdtük, jelenleg 44
kisgyermek jár óvodánkba. Bölcsődénkben 7 gyermek gondozását végzik a kisgyermeknevelők egy bölcsődei dajka segítségével.

megtanul szeretetre lelni a
világban.
Ha a gyermek együtt él a
barátságossággal,
megtanulja, hogy a világ
olyan hely, ahol jó élni.
Ha a gyermek együtt él a
nyugodt derűvel,
megtanulja, hogyan találjon lelki békét.
Dorothy Law Nolte

Ebben a félévben is működnek tehetségműhelyeink. Az előző számban a sakk és a zenés
mozgás műhelyt mutattam be, most a kézműves műhely munkáját és a szivacskézilabda
foglalkozásokat szeretném bemutatni.
A szivacskézilabda alapjaival október elején
ismerkedtek meg az Icinke-picinke Óvoda
és Bölcsőde Rezi nagycsoportos korú gyermekei. A Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlás Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódva úgy ítéltük meg, hogy megvannak a
feltételek az edzések megtartására az oviban. A község sportcsarnokában heti egy
alkalommal 15 óvodás fiú és lány jár a foglalkozásokra, melyeket Bódvai Viktor tanár
bácsi vezet. A gyerekek nagyon hamar megszerették és szívesen részt vesznek foglalkozásain. Hogy miért szeretném a szivacs kézilabdát megszerettetni a gyerekekkel? Mert
a mozgásfejlesztés és az értelmi képességek
fejlődése szoros kapcsolatban áll. A szivacskézilabda a koordinációs képességek fejlesztésével lehetőséget biztosít a értelmi funkciók fejlesztésére, így a tanulási zavarok egyik
leghatékonyabb preventív eszköze. Bízom
benne, hogy folyamatossá tehető az együttműködés az alapítvánnyal és a foglalkozásokat vezető szakemberrel.
A Kézműves tehetségműhelyt Trezsenyik Zsuzsánna, azaz jómagam vezetem. A szülők által
kitöltött kérdőív és a kolléganőim által vezetett
tulajdonságlista által kerülnek be ebbe a tehetségműhelybe a gyerekek, maximum 8 fő egy
évben. Fontosnak tartom, hogy megfelelő lehetőséget biztosítsak eszközzel és megfelelő időkerettel a gyermekek alkotóképességének növelésére. Sokat agyagozunk, agyagot díszítünk
többféle módon, gyurmázunk színes gyurmával, terepasztalt készítve, nemezelünk, többféle
ceruzát és krétát, mint például zsírkréta, olajpasztell, porpasztell, szén, stb., temperát és akril festéket használunk. Megtapasztalhatják a
gyerekek az egyes anyagminőségeket, megismerkedhetnek többféle technikával, szabadon,
de minta adása mellett tevékenykedhetnek.

REZI

KIKIÁLTÓ

Mi történt még szeptember óta? Mindent megtettünk, hogy a r endkívüli helyzetben is biztosítsuk gyermekeink számára a színes, változatos, tevékenység-központú óvodai nevelést. Heti
programjaink, a jeles napokra, ünnepekre való készülődés hagyományainknak megfelelően történtek. Mivel csak a szabadban megtartott programokon vehettek részt szülők, az idén is mindezekről zárt facebook csoportunkban kaptak a szülők információt, fényképet, rövid videót.
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Mi az, amit kiemelnék közülük?
Zöld Óvoda programunk részeként sikerült újra megszerveznünk a papír- és az elektronikai hulladék gyűjtést. A következő elektronikai hulladék gyűjtés január 18-án lesz.
Részt vettünk község hagyományápoló programjain, mint pl. a szüreti felvonulás, a betakarító
nap. A betakarító napra portékáink készítése, a paradicsomlé főzés és a gyümölcsaszalás minden
évben nagy sikert arat, ezt egészítettük ki a saját termesztésű levendula illatzsákok készítésével.
A betakarítónaphoz kapcsolódó óvodai programunkon, a Mihály napi vásáron, az otthonról hozott apró játékokat lehetett "tallérért" megvásárolni.

Szerepeltünk játékfűzéssel, körjátékcsokorral a szür eti felvonuláson, az Idősek napján a
templomban, a hagyományosan az iskola és óvoda szülői szervezete által megszervezett libavacsorán, Lucáztunk, Betlehemeztünk.

Kláminger Temes rajza, az „Ősz szele zümmög” rajzpályázaton a
II. helyezést érte el.
Gratulálunk neki és
nagyon büszkék vagyunk rá!

A népmese világnapján „mozizást” szerveztünk a Sportcsarnokban. Benedek Elek születésnapja
ez a jeles nap, ezért A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című mesét néztük meg. A
gyerekek számára a meseélmény mellett, igazi mozi hangulatot varázsoltunk, belépőjeggyel, popkornnal, üdítővel.
A zene világnapján-hangszerbemutatót tar tottunk Har di Andr ás segítségével, aki népi furulyán, altfurulyán, szájharmónikán és és dorombbal játszott nekünk.

Az állatok világnapján két gyermek családjához látogattunk el. Az itt szerzett élmények megkoronázásaként mindkét csoport
egy-egy teknőst kapott, ezzel is segítve a
gondoskodásra nevelést.

Terveink között szerepelt az udvari játék színesítése érdekében az udvari
játékpálya festése. Anyukák segítségével kész lett az első pálya, halakkal, teknőssel, rákokkal, gólyákkal és lábnyomaikkal. Köszönjük nekik! Egy igazi Zöld óvodához illő, sokféle járásmódot és mozgást ösztönző pálya lett!
2021

DECEMBER
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Családi tökfaragó versenyt hirdetünk. Kor ábban
ilyenkor összehívtuk a családokat az óvodába és egy
kellemes délutánt töltöttünk el azzal, hogy mindenki
tököt faragott, anyukák, apukák, gyerekek, és az óvoda dolgozói. A nap fénypontja volt, mikor meggyulladtak a kis lámpácskák és elkészült a közös fénykép.
Most nem ajánlották a zárt térben való közös tevékenységet, ezért hirdettük meg az otthoni családi tökfaragó versenyt. A kész munkákból kiállítást szervezünk az óvoda bejáratánál az ablakokba. Kiválasztottuk a legkreatívabbat, a legszebbet, a legviccesebbet
és jutalmaztuk a legjobbakat. Közönségszavazást is
szerveztünk. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy milyen sokan vettek részt a meghirdetett Családi Tökfaragáson, ezt nagyon köszönjük mindenkinek!

Weöres Sándor:
Szép a fenyő
Szép a fenyő télennyáron,
sose lepi dermedt
álom:
míg az ágán jég
szikrázik,
üde zöldje csak
pompázik.

Márton napi lámpás felvonulásra hívtunk és vár tunk minden szülőt, nagyszülőt, azér t,
hogy körbe vigyük és elhintsük a községben a szeretet lángocskáit. Az óvoda előtti udvarról
indultunk, a sportpálya, a körforgalom, a bolt, a kocsma, a tűzoltó ház mellett mentünk, az
óvoda bejárata előtti udvar volt a végcél. Itt várt bennünket a dajka nénik által "varázsolt"
libazsíros kenyér, lila hagymával és meleg tea. Közös tánc után mindenki haza vihette a szeretett lángocskáját.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak
pompázik.

Az Adventi időszak az óvodában is különleges. Vár akozással, mégis tevékenységgel teli:
Az adventi koszorú- és naptár készítésével kezdődik, a Karácsony-váró ünnepséggel zárul. A
csoportszobákat, az öltözőt és az óvoda bejáratot karácsonyi díszítéssel ékesítettük.

REZI

KIKIÁLTÓ

A Mikulás várás hete sok tevékenységgel volt tele. Díszítettünk, festettünk, csokis süteményt készítettünk a Mikulásnak,
cipőt tisztítottunk. A Mikulás varázslatosan jött. Hallottuk a csengőjét, láttuk a
szarvasát, megkóstolta a sütinket és
megitta a kikészített tejet. Igazi varázslat volt! De előtte való nap minden kisgyermek találkozhatott a Mikulással a
község rendezvényén és dottózhatott is
vele Rezi utcáin.
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Luca napon, hagyományainknak megfelelően, a nagycsopor tosokból álló gyer ekek egy kis csopor tja vett r észt a
"kotyolásban" Ver a óvónéni vezetésével. A gyer ekek jókívánságokat mondtak, aminek az er edete az a népszokás,
hogy a fiúk házról - házra jártak és jókívánságokkal hoztak áldást a jövő évi termésekre, jószágokra. Mi így küldtünk áldást minden családnak. Majd Lucabúzát ültettünk, ami a néphagyomány szerint, ha megnő, kizöldül karácsonyig és ha a
búza szára hosszúra nő, akkor jó termés lesz. Van ahol az ünnepi asztalra vagy a karácsonyfa alá helyezik. Mi is hazaküldjük a családokhoz az ünnepek előtt.
Az egyik legkedveltebb tevékenység a mézeskalács sütés és díszítés. Minden évben nagyon várt tevékenység, szívesen,
örömmel vesznek részt benne a gyerekek. Ajándékként visznek haza belőle , de természetesen sütés után mindenki megkóstolhatta.
Hagyományaink közé tartozik a Betlehemes játék eljátszása, amely a Karácsony váró ünnepségünk meghittségét, melegségét hozza el mindegyikünk szívébe, lelkébe. Nézzék szeretettel mindkettőt majd a Rezi Tv segítségével.
„A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.
Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban!
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot hozunk a kis Jézusnak. »
Így szeretnénk kívánni Rezi község minden lakosának
áldott, békés, szép ünnepet és boldog újévet!

Az óvoda és bölcsőde dolgozói és gyermekei nevében
Trezsenyik Zsuzsánna
intézményvezető

2021
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Az előző évek mozgalmas
programsorozata után az
elmúlt lassan két év a közművelődés terén is szokatlan változásokat hozott. A
koronavírus járvány miatt
kihirdetett rendkívüli és a
csoportosulásokat korlátozó
intézkedések átírták az idei
Közművelődési munkatervünket, tervezett programjainkat csak júniustól és
csak részben tudtuk megvalósítani. Lakóink védelmében mellőztük a tömeges,
nagy rendezvényeket. Események alkalmával (Anyák
napja, Költészet napja) felvételt készítettek a Rezi TV
önkéntesei (Dencs Ferenc
és Lancz András), melyeket
a Rezi TV adásában és a
Facebook
Rezi-Kör-Kép
oldalán mutattunk be. A
vészhelyzet
feloldásával
viszont a nyár során a nyári
táborokat meg tudtuk rendezni, mellyel egy kicsit
hozzájárulhattunk a szülők
munkába járásához, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. A kisebb összejövetelek alkalmával is igyekeztünk a járványügyi szabályokat betartani és ezek
inkább szabadtérben kerültek megrendezésre.

Programok, események 2021-ben

TV felvétel Anyák napjára Petőfi Sándor:
Füstbe ment terv c. megzenésített költeménye
Közreműködtek:
Horváth Péter dob, Karikó Tibor gitár, Ganghamer
Gyöngyi és Gergely Klementína ének
Felvétel: Dencs Ferenc és Lancz András

Szeresd a verset c. sorozat
Horváth Péterrel, Bakos Mariannával, Péter
Sándorral
A felvételeket Lancz András és Dencs Ferenc
készítette

Gyümölcsfeldolgozó bemutató tér átadó ünnepség és fotókiállítás a rezi Hagyományok Házánál

Legkorábbi nagyrendezvényünk, mely szinte az egész
falut megmozgatta, a szeptember elején megendezett
Szüreti Mulatság, majd a
Betakarító nap, a Mártonnap rendezvények és a Mikulás nap.

Ünnepség és koszorúzás Hősök napján

Baba-mama klub a Turistaháznál
Gelencsér Katalin szervezésében

REZI
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Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Környezetvédelmi tábor

Idősek köszöntése
Sajnos koronavírus járvány újabb terjedése miatt és
idős korú lakóink védelme érdekében, Rezi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az Idősek napját hagyományos módon nem rendezi meg viszont a tavalyihoz hasonlóan, a vírushelyzet szabályait betartva 200 fő 65 év feletti rezi
lakosnak szállított ki ünnepi ebédet, kifejezve ezzel
tiszteletünket és jelezve, hogy ebben a rendkívüli
helyzetben is gondolunk rájuk és továbbra sincsenek
egyedül. Az ebéd elkészítésében és kiszállításában
valamint a finom sütemények sütésében, csomagolásában az Önkormányzat Konyhája mellett az idén is
nagyon sok önkéntes közreműködött, munkájukat
ezúton is nagyon szépen köszönjük!

Alkotótábor

„Adná az Isten, hogy mindazt az értéket, mit bennük kiérleltek a hosszú évtizedek, azt megtudják
osztani velünk, s bennünk legyen annyi alázat,
hogy befogadjuk azt a bölcsességet, ami gazdagabbá teheti világunkat!” (Csaba testvér)

Ebédfőzés és süteménycsomagolás az idősek köszöntésére
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A vírushelyzet során kialakultak olyan mozgalmak is, melyek az online térben vagy
személyes találkozások nélkül valósíthatók meg. Ezek a
decemberi Világító ablakok
Reziben, melyben az adventi
naptárhoz hasonlóan december 1. és 24. között minden
este kigyullad egy-egy ablakban a fény településünkön.
Ez egy kereső játék is egyben
azok számára, akik az este
folyamán sétára indulva felkutatják találós kérdések
segítségével ezeket a számozott ablakokat.

2022. évi rendezvények, események
Január

Május

9. (vasárnap) Emlékezés és koszorúzás a doni áttörés évfordulója alkalmából

7. (szombat) Hagyományos Vártúra

Február

Helyszín: Római Katolikus Templom, Hősi emlékmű, Rendező: Rezi Község Önkormányzata

Helyszín: Rezi Vár, Rendező: Rezi Község
Helyszín: Római Katolikus Templom, Hősi emlékmű, Rendező: Rezi Község Önkormányzata Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
15. (szombat) Hagyományőrző disznótoros
28. (szombat) Gyermek– és családi nap
Helyszín: Laky Demeter Turistaház, Rendező:
Helyszín: Laky Demeter Turistaház, Rendező:
Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Rezi Község Önkorrnányzata és a szülői szerve22. (szombat) Vince-napi pincejárás
zetek.
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Rendező: Szőlész29. (vasárnap) Hősök Napja - Megemlékezés
borász Egyesület
az I. és II. Világháborúban elesett katonákra
18-19. (péntek, szombat)
Iskolai farsang és bál
Helyszín: Művelődési Ház, Rendező: Iskolai
Szülői Szervezet

Március
1. (kedd) Húshagyókeddi Fánkmustra
A másik a „Reziek a konyhában és kreatívan otthonukban” télen, illetve farsang
idején címmel egy online
térben zajló játék, ahol a
helyi téli, farsangi éteéel.
hagyományok,
szokások
gyűjtése, rögzítése, kerül
előtérbe, közvetítésre az
internet segítségével. Bizonyára nagyon sokan kezdtek
vagy folytatnak különféle
alkotótevékenységet otthonukban, a járvány ideje alatt
vagy a tél folyamán. Ezeket
szeretnénk, ha lakóink megosztanánk velünk egy-egy
fénykép beküldésével.
Az ételekről és az alkotásokról beküldött fotókból albumot készítünk, melyet az
interneten és a Rezi TV-ben
közzé teszünk.

Helyszín: Művelődési Ház, Rendező: Rezi Község Önkormányzata
14. (hétfő) Fáklyás felvonulás Nemzeti ünnepünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

25. (szombat) Rizlingország Ünnepén Szent
Iván napi Nyitott pincék éjszakája a Rezi
Szőlőhegyen
Rendező: Rezi borosgazdák

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Laky
Demeter Premontrei Általános Iskola
25. (péntek) Gyümölcsoltó délután
Helyszín: Laky Demeter Turistaház , Rendező:
Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok
Köre Egyesület

Április
9. (szombat) Szőlősgazdák borversenye
Helyszín: Laky Demeter Turistaház, Rendező:
Rezi Község Önkormányzata, SzőlészetiBorászati Egyesület
23. (szombat)Szent György napi ünnepség

REZI
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Június

Helyszín: Szt. Donát Kápolna , Rendező: Rezi
Község Önkormányzata, Szőlészeti-Borászati
Egyesület

Június 27– július 15. Rezidance Tánctábor

Helyszín: Rezi Tornacsarnok, Rendező: Rezidance Tánccsoport

2022. évi rendezvények, események
Július

Október

4-9. XIII. Nyári Polgárőr Környezetvédelmi
7. (péntek) Holdfénytúra a Rezi várhoz
Gyermek Szaktábor Helyszín: Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezi Községi Polgárőr Helyszín: Rezi Vár, Rendező: Rezi Várbarátok
Köre Egyesület
Egyesület
15. (péntek) XIII. Rezidance táborzáró tánc- 21. (péntek) Az 1956-os Forradalom és Szabemutató Helyszín: Rezi Tor nacsar nok
badságharc tiszteletére rendezett ünnepi
Rendező: Rezidance Tánccsoport
műsor Helyszín: Általános Iskola , Rendező: Laky Demeter Premontrei Általános Iskola
18-23. XXIV. Hagyományos nomád vártábor Helyszín: Rezi vár, Rendező: Rezi Várba- 23. (vasárnap) Lukács napi búcsú
rátok Köre Egyesület

November

6. (vasárnap) Idősek napja
Helyszín: Művelődési Ház, Rendező: Rezi Község Önkormányzata
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Tervezett szakkörök,
foglalkozások:
Táncoktatás – heti 2 alkalom (kedden és pénteken
16.00-20.00 óráig) Tornacsarnok
Gyógytorna foglalkozások –
minden héten hétfőnként
18.15-kor a Tornacsarnok
Kempo foglalkozás kicsiknek és fiataloknak (a kempo a
karate őse, egy tradicionális
távol keleti harcművészeten
alapuló, korszerű, állandóan
fejlődő és megújuló sport.) –
minden héten szerdánként
17.30-kor a Tornacsarnokban

11. (péntek) Márton-napi Újbor bemutatása
a szőlősgazdákkal Helyszín: Művelődési
Ház, Rendező: Szőlész-borász Egyesület

11. (péntek) Márton-napi rétessütés, misztérium játékkal és fáklyás felvonulással
23. (szombat) 17.00 Nyitott pincék éjszakája
Helyszín: Rezi, Kültelek, Rendező: Rezi szőlősgazdák

Helyszín: Római Katolikus Templom, Laky
Demeter Turistaház Rendező: Laky Demeter
Általános Iskola, Rezi Óvoda

Augusztus
1-5. XV. Pajtaműhely Reziben (Gyermek- és
Ifjúsági Alkotótábor)

Alkotókör: (kézműves foglalkozások, mézeskalácssütés) Január 19-től szerdánként
17.00-tól a Laky Demeter
Turistaházban.
A 2022. évi tervek között
szerepelnek még kiállítások,
irodalmi és előadói estek,
főzőtanfolyamok, színházlátogatások, zenei koncertek
szervezése is, a felmerülő
igények és lehetőségek szerint.

Helyszín: Laky Demeter Turistaház , Rendező:
Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok
Köre Egyesület

Szeptember
12. (szombat) Márton napi Libavacsora és
11. (vasárnap) Szüreti felvonulás és mulatság Helyszín: Laky Demeter Tur istaház ud- bál Helyszín: Tor nacsar nok, Rendező: Iskolai és Óvodai Szülői Szervezet

December
4. (vasárnap) Adventi családi délután Mikulás Napján Helyszín: Laky Demeter Tur istaház, Rezi Község Önkormányzata

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jövő évi járványügyi előírásoknak
eleget téve rendezvényeink módosulhatnak illetve elmaradhatnak. Az
időpontok tájékoztató
jellegűek, a műsorváltozás jogát fenntartjuk.

vara, Rendező: Rezi Község Önkormányzata
30. (péntek) Szent Mihály napi betakarító
ünnep Helyszín: Laky Demeter Tur istaház ,
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
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Laky Demeter Premontrei Általános Iskola hírei

Angyalok küldetésben….

Rajz: Anton Moána 4.o.

„Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni
akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség
minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség
uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek
pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit
elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb
nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit,
hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt, a bennük lévő rosszat”

Csendes elmélkedéssel várjuk a fényt - Jézus születését, nehéz terheinket letéve, lelkünk meggyötörve,
kétségek közt kiáltva Megváltónkhoz…. és ez így van már régóta…

Meglepetés reggeli az utolsó tanítási napon, a téliszünet előtt.

Az iskola elmúlt egy esztendeje tevékenyen, új programokkal, fáradtságos munkával telt, gyermeknek,
szülőnek, nevelőnek egyaránt. Már rutinosabban fogadtuk az online oktatást, biztosítva az eszközöket,
időben odafigyelve, segítve próbáltuk teljesíteni a tananyag elvárásait, pótolni a lemaradásokat. Az erőt
nem kímélő hajtásban ügyeltünk arra, hogy kicsit megállva foglalkozzunk a gyermeki lélek titokzatos
világával. Tölteni próbáltuk őket olyan programokkal, eseményekkel, amik feledtetik velük világunk nehézségeit.
„Ha az élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz……” sok szép eseményünk szolgálta ezt a
gondolatot….
Keresztelkedés… elsőáldozás…. bérmálkozás….ballagás… táborozás…Eukarisztikus kongresszus ….és
települési programok… ezek mind a lélek táplálékai.
És az eredményei….Tovább tanuló diákjainkat felvették az első helyen megjelölt középiskolába, áldás
kísérje útjukat!

Keresztelkedés

Szent Miklós járás

Ballagás

Legyünk egy kicsit
csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört
földre
Karácsony közeleg.
(Túrmezei Erzsébet:
Karácsony előtt)

Vadászati kiállításon

Koncerten a Művészetek Palotájában

Eukarisztikus kongresszuson

REZI

KIKIÁLTÓ

Vidámsággal, szeretettel teli hasznos elfoglaltságokat igyekeztünk minden alkalommal biztosítani tanulóinknak. A tanévkezdés egyik legnagyobb eseménye, amire elvittük a gyerekeket az Eukarisztikus kongresszus volt, melynek fáklyás felvonulásán is r észt tudtunk venni. Két fontos dolgot tapasztalhattunk meg itt, - az egyik az egymásra való abszolút odafigyelés, hogy a több tízezres tömegben is együtt
tudjunk maradni, - a másik a csend, ami akkor is jelen volt, amikor több ezer ember állt köröttünk és
érezhető volt a Teremtő gondoskodó jelenléte. Csodálatos dolog, mely sok erőt adhat a mindennapokban
is!
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2021. tanév végén a
Marton Jenő díjat,
Partics Attila végzős
diákunk kapta, odaadó
közösségi munkájáért.
A nyár elején nyertes pályázattal megszervezett
hittantábor, lelki erőt és aktív pihenést biztosított

Augusztusban Zsámbékon a Premontrei Szkóla
táborban vehettek részt éneklésben jeleskedő
kiváló tanulóink.

Levelezős versenyeken is szép eredményeket értek el tanulóink:
Fenyves Zsuzsanna történelem – nyelvtan - bronz minősítés
Nagy Zsombor természetismeret, történelem, matematika – ezüst minősítés
Fenyves Julianna és Barta Molnár Imola Tünde matematika – bronz minősítés
Bagladi Írisz Matekász verseny megyei döntő középmezőnyében végzett
Bagladi Írisz Mesemondó országos verseny – bronz minősítés
Kívánunk neki további
sikereket!

Az új tanévben is folyamatosan veszünk részt tanítványainkkal a területi és régiós versenyeken, melyeknek már alábbi eredményeit ismerjük:
Rajz országos Premontrei pályázaton díjazott lett
Anton Rege - Különdíjas,
Gulyás Barbara 3. helyezett.
Megyei rajzver senyen Partics Janka 8. osztályos tanulónk ér t el helyezést, amit december 20-án
vehet át.
A Karácsonyi csoda térségi rajzversenyen: Anton Moána, Andrássi Lili, Lakics Levente, Partics Botond,
Bagladi Írisz, Pál –Farkas Lilien, Anton Rege és Márta Evelin készített díjazott alkotásokat.

A Szép magyar beszédért
szavalóversenyen különdíjat kapott Bujtor Csaba,
Závori Lilien pedig 3. helyezett lett.

2021
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Iskolánkban újonnan indult a Polgár Judit féle sakk program és
szakkör, ami segíti az informatikai programozás megalapozását.
Az angolt játékos formában első osztálytól tanítjuk, szakköreinket
pedig természettudománnyal egészítettük ki.

Szerveztünk Pályaorientációs napot, amin bemutatkoztak a keszthelyi középiskolák, akikkel együtt érkeztek segítőként volt tanítványaink.

Szent Mihály napján vásár on fabatkáér t ár ulták a gyer ekek a por tékáikat,
majd Márton napján rétest nyújtva idéztük a szent köpenyét, és misztériumjátékban elevenítettük fel életét, majd szeretetének fényét lámpásainkba zárva hordoztuk körbe kis falunkban.

REZI

KIKIÁLTÓ

Aktívan részt vettünk a település életében, minden megmozdulásában, rendezvényein, műsorainkkal színesítettük
programjait..
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Iskolások Idősek napi köszöntője, TV felvétel
Szüreti Mulatságon

Betakarító napon

Az iskola és óvoda Szülői Munkaközössége, immáron hagyománnyá vált libavacsorát szervezett, ami
méltó és sikeres lezárása volt Szent Márton emlékének.
Elmondhatjuk, hogy aktív, erejüket nem kímélő segítőink vannak a szülők, az önkormányzat dolgozói,
vezetői, a helyi szervezetek tagjai között, akiknek példáján cseperedve gyermekeink, hasonló értékeket
fognak magukévá tenni.

Egyik tanítványunk arra a kérdésre, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, azt válaszolta, hogy ő boldog szeretne lenni…… valószínűleg már tud valami fontosat az élet lényegéről… amit a kis Jézus
jászolába, talán mi is elhelyezhetünk…..
Gyökössy Endre ezt így fogalmazta meg Boldogság című versében:
„BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek,
mert örömös lesz az életük.
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza,
mert békesség lesz körülöttük.
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg magukat.
BOLDOGOK, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát,
mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,
mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni,
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat,
mert környezetük megbecsüli őket.
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat,
mert ők az öröm magvetői.
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort,
mert útjuk napfényes lesz.
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket,
mert ez a szeretet ára.
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának,
mert kevesebb csalódás éri őket.
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak,
mert Jézus nyomában járnak.
BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit,
mert életesebb lesz az életük.”

Köszönjük fenntartónknak a Csornai Premontrei Prépostságnak, az önkormányzatnak, minden
dolgozójának, minden jótevőnknek a segítő, támogató gondoskodást!

Egyik nem régóta iskolánkban
tanító pedagógusunk az alábbi gondolatait osztotta meg velünk:

„Nagyon sok ember életében
eljön egyszer a pillanat, amikor meg
kell válnia az addig megszokott életétől, szokásaitól. Végtelenül szerencsésnek érzem magam, és hálát adok
az Úrnak, amiért jó sorsom ide vezetett. Nagy feladatot kaptam, legfőbb
kincseinket, a gyermekeinket kell
palléroznom, nevelnem, oktatnom.
Megérkeztem.
Végtelen hála van bennem
mindenki iránt, aki segíti a munkámat. Ennek a gyümölcse nyilván később fog beérni. Nagyon nagy tisztesség számomra, hogy nem csak a
munkahelyemen, de az egész faluban
elfogadtak, megbecsülnek az emberek.
Hithű, vallásos emberként
nem is lehet más feladatom, mint a
gyermekeink, és az egész falu közösségének a szolgálata. Advent az elmélyülés, az imádság, a várakozás
ideje. A gyermekeinknek átadom
ezeket, melyeket mi is az őseinktől
örököltünk.
Eljött a vendég, kit a világ vára,
Megnyílt általa az egeknek vára.
Az áldott csemete az égből leszálla,
Értünk az Atyához kezesnek beálla.
Számunkra adjon jó időket,
S áldással befolyó sok jó esztendőket.
Minden helyi lakosnak, akik ezeket a sorokat olvassa, megígérem,
hogy imáim, és munkám a helyi közösség javára fognak szolgálni. Ezúton kívánok Áldott, Békés Ünnepet!
Mindenki előtt maradva őszinte szeretettel és tisztelettel:
Bódvai Viktor
tanító

Kívánom községünk minden kedves lakójának, hogy az adventi égők fényei mellett, ragyogjanak a
szeretet sugarai a szívekben, ezzel is szebbé, jobbá téve a világunkat!
Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek, áldott karácsonyi ünnepeket és eredményes , egészségben, boldogságban gazdag Újévet!
Zubai Etelka
igazgató
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Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2021-es évben a viharkárok következményeinek felszámolása, valamint kárenyhítése jelentette a legtöbb munkát.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérése alapján először 2021. 06. 25-én Kadarkúton, majd 07. 09-én
Sellyén végeztünk beavatkozást 6-6 fővel. Mindkét településen a viharos erejű szél által megrongált és a jégverésben
megsérült háztetőket javítottuk, eltávolítottuk a cserepeket, palákat, kicseréltük a lécezést.
A 2021-es évben tűzesethez 3 esetben, közlekedési balesethez 4 alkalommal kaptunk riasztást.
Közeledve az év vége felé szeretném megköszönni egyesületünk valamennyi tagjának áldozatkész munkáját, hogy sokan
közülük úgy végeznek önkéntes közösségi munkát, hogy sokuk családja maga is támogatásra szorulna.
Köszönöm a Családjuknak is azt a türelmet és megértést, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy férjeik, barátaik, gyermekeik nyugodtan végezhessék önként vállalt hivatásukat.
Kívánok Önöknek és Családjuknak, valamint minden kedves Rezi lakosnak Békés Karácsonyi Ünnepeket és örömökben
gazdag Újévet, ehhez pedig jó erőt, egészséget!
Tisztelettel :
Varga János a Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Gál József, Gelencsér Norbert, Vass Zénó, Nyisztor Gábor

Gál József dolgozik a viharkárok elhárításán
REZI
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Rezi „Rizlingország” Szőlészeti-, Borászati-, Turisztikai-,
Hagyományőrző
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Tisztelt Rezi Lakosok, Tisztelt Olvasók!

Lassan közeleg az év vége, és mint ilyenkor szokás, érdemes visszatekinteni mi minden történt 2021-ben.
Nem volt könnyű év. A Covid helyzet, mint mindenre erre is rányomta bélyegét, de talán látjuk már pislákolni a fényt az alagút
végén és felszálló ágban lehetünk a jövőt illetően.
Rendezvényeink korlátozottan voltak megtartva, ( Borászati, Hagyományőrző ) inkább a szabadtérben, mint zárt helyeken vigyázva egymásra, magunkra.
Mégis jó volt találkozni, beszélgetni, koccintani egymással, érdeklődni állapotunkról, támogatni, biztatni, tanácsokkal ellátni egymást.
A szőlősgazdák betakarították terméseiket, gondozzák, figyelik a további sorsát boraiknak. Várják az érlelés tapasztalatait, talán
már gondolkodnak, mit csinálnak másképpen jövőre. Mert jövő az lesz biztosan valamilyen formában! Kicsit beleszólhatunk,
irányíthatjuk. De sok külső tényező van mely, mint kérdőjel(k) sorakoznak előttünk melyeket sorban meg kell válaszolni…és
biztosan meg is tesszük, hisz előre kell nézni, optimistán, leszűrve a tapasztalatokat, felhasználva, elemezve az esetleges rossz
döntéseket, hibákat.
Mint a természet maga jövőre ismét megújulva, bizakodva tervezzük a "Rezi Rizlingország" Szőlészeti,-Borászati,-Turisztikai
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület programjait melyre szeretettel váruk a helyi lakosokat és a hozzánk látogató turistákat
is.
E gondolatok jegyében kívánunk valamennyi Olvasónknak Boldog, Békés Karácsonyt, és Egészségben Eredményekben gazdag
Boldog Új évet.
Az Egyesület Elnöksége és Bellér Ferenc elnök.

Borverseny

Szüreti mulatság

Mikulás nap

Borbírálat

Márton napi újbor áldás
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A biztonság – ezen belül a közbiztonság, amelynek része a közlekedésbiztonság – hazánkban is az egyik legfontosabb igény az emberek
életében . Hazánkban több száz egyesület közül csak egy van, amely a közbiztonság érdekében tevékenykedik és ma már jelentős elismertséget és köztiszteletet szerzett, az a polgárőrség. A polgárőr-egyesület alapfeladatai teljesítése érdekében közterületi járőrszolgálatot,
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. Szerepük fontos, hisz a jelenlétükkel, a járőrszolgálattal bűnmegelőzési feldatatot látnak el de mellette a települési rendezvények nélkülözhetetlen segítői is.
Itt szeretnénk megköszönni mindazon rezi polgárőrnek az áldozatos munkáját, akik a szolgálati vezénylés alkalmával aktív szolgálatot
teljesítenek, rendezvényeinken helyt álltak. Sajnos egyre kevesebb az ő számuk. Szükségszerű Egyesületünkben is a megújulás, hogy a
jelenlévő kihívásoknak meg tudjunk felelni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert településünk lakóinak száma egyre jobban növekszik ugyanakkor gyermekeinkre, fiataljainkra egyre több veszély leselkedik. A figyelő szolgálatokhoz szükség lenne a fiatal felnőttekre,
apukákra, anyukákra, nagypapákra és nagymamákra is egyaránt! Hisz minél többen vagyunk, annál kevesebb feladat hárul minden szolgálattevőre. Az egyébként biztonsággal elmondható, hogy a figyelőszolgálattal több olyan bűneset is meghiúsult az évek során, melynek
komolyabb következményei lehettek volna.

Várjuk jelentkezésüket!
Héder Béla elnök, Tel.sz: +36-30/474-8026

Tafota Istvánné titkár: Tel.sz: +36-30/648-8764.

XIII: Környezetvédelmi és túratábor
A Zala Megyei Polgárőr Szövetség ebben az évben is támogatta a tábor megrendezését, ami már 13 éves múltra tekint vissza. A
táborban a rezi gyermekek mellett , Zala megyei polgárőrök gyermekei is részt vettek, volt aki már több éven keresztül visszatér
hozzánk ebből az alkalomból. Tematikus programjával ez a tábor is nagyon közkedvelt a gyerekek körében. A környezetvédelmi,
közlekedési és bűnmegelőzési előadások, gyakorlatok mellett jut idő kikapcsolódásra, balatoni fürdőzésre, túrákra, kézműves foglalkozásra. A gyermekek szívesen ismerkednek egymással és számos tartalmas tábori barátság született az évek során.

Köszönjük a táborban segítő helyi és vidéki polgárőrök munkáját!
Egyesületünk nevében kellemes ünnepeket és biztonságos boldog új évet kíván:
Héder Béla
elnök

REZI

Rezi Várbarátok Köre Egyesület
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Egyesületünk éltében az idei év már kicsit mozgalmasabb volt,
mint a tavalyi de tavaszi rendezvényeinket, mint a Gyümölcsoltó
nap és a Vártúra, az idén sem tudtuk megtartani. Ehelyett ismét
összejött tagságunk egy munkadélutánra, a Turistaház környezetének csinosítására. Dísznövényeket ültettünk, területet rendeztünk, kaszáltunk, sütöttünk-főztünk és egy jót beszélgettünk.

A XXV. Vártáborra már megnyílt a lehetőség és rekordszámú
résztvevővel megvalósításra is került. Itt is szeretnénk megköszönni minden egyesületi tagnak, szülőknek, segítőknek az áldozatos munkáját, amivel biztosították egy héten keresztül a gyermekek zavartalan és élményekkel teli táborozását, le és feljutását, a tábor építését és bontását.

Legközelebb ismét egy munkás alkalommal, a Betakarító napon találkozhattunk. Az eddigi évek gyakorlata szerint helyben termelt
alapanyagokból készített főzőcsapatunk finom ételeket. Jelenlévő férfi tagjaink Szentes Szilárd és Hóbor József pedig egy részben
újrahasznosított anyagokból összeállított aszalóberendezést, sörkollektort készített. Ez nem volt éppen kis feledatat, az esemény után
is nagyon sok időt igénybe vett a gyártás de aztán egy rendkívül impozáns szerkezet állt össze a dolgos kezek nyomán. Köszönjük
Hóbor Józsefnek az áldozatos és kitartó munkáját!

A késő ősz folyamán ismét erősödő koronavírus járvány miatt félve ugyan de visszafogottan, csak szűk körben hirdetve, megrendeztük a Holdfénytúrát a tavaly már jól bevált gyakorlat szerint. Azokat a lelkes csapatokat hívtuk a versenyre, akik már évek óta rendszeres résztvevői ennek a túrának. Így nem is voltunk többen, mint közel százan. De vidám volt így is, mondhatjuk, hogy jól sikerült.
Októberi taggyűlésünkön a tagság úgy döntött, hogy a januári Hagyományőrző disznótoros rendezvényt január 15-én szombaton megrendezi a Turistaháznál de a kolbásztöltő mustrát, ahová vidéki vendégeinket hívni szoktuk, még elhagyjuk. Talán a következő években eleget tudunk tenni ennek a népszerű programnak. Viszont szeretettel várjuk a helyi lakosokat, hogy látogassanak el hozzánk ezen
a napon, kóstolják meg ételeinket!
Egyesületünk Vezetősége nevében szeretném megköszönni tagságunk önzetlen munkáját, töretlen szorgalmát, lelkesedését!
Nagy öröm, hogy legutóbb is új tagokkal gyarapodhattunk.
Köszégünk valamennyi lakójának békésségben, szeretetben teli karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag boldog
új esztendőt kíván:
Tafota Istvánné
elnök
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Hozzávalók:
1 kg. édesburgonya
1,5 liter zöldségalaplé/víz
3 dl tejszín
2 ág rozmaring
2 gerezd fokhagyma
1 db nagy vöröshagyma
1 ek. reszelt gyömbér
1-2 ek. étolaj
só, bors
6 szelet bacon

Karácsonyi menü
Rozmaringos-gyömbéres édesburgonya krémleves
A vöröshagymát és a fokhagymát felkockázzuk, és egy kevés olajon elkezdjük fonnyasztani. Erre jön rá egy kanál reszelt gyömbér,
amit szintén kicsit lepirítunk. Felkockázunk 1
kg édesburgonyát, és ez mehet is bele a fazékba, majd felöntjük másfél liter vízzel vagy
alaplével. Sóval, borssal és finomra aprított
rozmaringgal ízesítjük. Fél óra főzés után, ha
megpuhultak az édesburgonya-kockák, egy
botmixerrel pürésítjük, tejszín hozzáadásával
beállítjuk a krémleves állagát. A zöldségekből
egy hámozóval vékony csíkokat vágunk, és
170 fokos sütőben 20 percig sütjük. A levest a
tálalásnál a bacon ropogóssal, olívaolajjal és
frissen tört fekete borssal ízesítjük.

Süllőfilé fokhagymás parajjal
Hozzávalók:
8 db süllőfilé
4 dl tejszín
8 tojássárgája
100 g parmezán
1 szerecsendió
6-8 dkg vaj
4-6 gerezd fokhagyma
400 g bébispenót
8 db nagyobb burgonya
só, bors
2 ek. olívaolaj

Hozzávalók:
A mascarponés réteghez:
250 g mascarpone
3 tojás
3 ek. cukor
1 vaníliarúd kikapart magjai
A ropogós morzsaréteghez:
150 g hideg vaj
150 g barna cukor
200g liszt
1 tk. sütőpor
1 tk. őrölt fahéj

Húzzuk le a süllők bőrét. A süllőfilét mindkét oldalán sózzuk be és fűszerezzük frissen tört borssal,
majd kicsit pihentessük. Olvasszunk fel 1 evőkanál
vajat, adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, majd amikor elkezd pirulni, gyorsan öntsük fel a tejszín felével. Addig forraljuk, míg a tejszín tejföl állagúra
sűrűsödik. Adjuk hozzá a bébispenótot, és folyamatos keverés mellett rottyantsuk meg, épp csak hogy a
paraj összeessen. Egy serpenyőbe öntsünk 1-2 evőkanál vajat. A süllőfiléket forró serpenyőben, egy
evőkanál olajon mindkét oldalukon 1-1 percig elősütjük. Amikor a filék kifehérednek és kicsit megszilárdulnak, már ki is kaphatjuk őket a serpenyőből. A
kisütött halakat tegyük félre. Egy rozsdamentes tálba
keverjük el a tojássárgáját a maradék tejszínnel, sózzuk, borsozzuk és reszeljünk hozzá a szerecsendióból,
majd vízgőz felett sűrítsük mártás állagúra. Vegyük le a tűzről, és reszeljük bele a parmezánt. Négy elősütött
halfilét tegyünk sütőpapírral bélelt tepsibe, egymástól 5-10 cm távolságra. Osszuk el a halakon a bébispenótot, helyezzük rá a másik halszeletet és kanalazzuk rá a mártást. Reszeljünk még rá egy kevés parmezánt, és
200 fokra előmelegített sütőben süssük pirosra. Köretként vajban pirított főtt burgonyát adjunk mellé.

Téli körtés-mascarponés pohárdesszert
A morzsához a hűtőhideg vajat egy tálba tesszük, hozzáadjuk a lisztet és a cukrot, majd gyors mozdulatokkal az egészet morzsás állagúvá gyúrjuk. Az így kapott morzsát szétterítjük egy sütőpapírral bélelt tepsin és 180 fokon 20 perc alatt
aranybarnára sütjük. A krémhez a tojások sárgáját kikeverjük a cukorral, majd
hozzáadjuk a mascarponét és robotgéppel krémes állagúvá dolgozzuk. Ezután a
tojásfehérjét kemény habbá verjük és óvatosan hozzákeverjük a mascarponekrémhez. A körtéket kis szeletekre vágva megpirítjuk serpenyőben, majd hozzáadjuk a cukrot a szegfűszeget és a narancs kifacsart levét is. Poharakba rétegezzük a desszertet: ropogós morzsa, mascarpone krém, újabb morzsa, újabb
krém, végül a körték, a tetejére pedig csokit reszelünk.

A körtés réteghez:
2 körte
1 mk. őrölt szegfűszeg
1 tk. barna cukor
1 fél narancs leve

Áldott Békés Karácsonyt kíván:
Szabó Melinda
VSZK szakoktató
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Kulcsár Péter : Az öregember boldogsága (novella)
Hajnal 3 órakor másodpercre pontosan kikelt a rozoga ágyából. Nem önmagától tette, az anyjától örökölt kakas ébresztette. Torkaszakadtából kukorékolt, jelezte, ideje felébredni, hiszen a munkát az ember helyett más
nem végezheti el. Vackában hanyatt feküdt, kinyújtotta vaskos karjait, sebes tenyerét kikezdte a kasza, vagy
megszúrta a bökő, de rá sem hederített. „Majd meggyógyul a rosseb ette vóna meg”.
Végiggondolta a napját, ahogy szülei tanították, percre pontosan tudnia kell, mit, mikor kell elvégeznie. A
kukorékolás abbamaradt. Zajt hallott, morgást. A puli nem lehetett, ő a tanyát őrzi, különben is, ha baj van,
ugat. Fülsüketítően. Attól még a környékbeli tanyák mudijai is megvadulnak. Lapát nagyságú kezét a hasára
tette, a zaj nem csitult.
A gyomra korgott. Tegnap elmaradt a vacsora, hullafáradtan, aludt el. Az apja intelmeivel vigasztalta magát,
aki azt mondta: reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, vacsorázz, mint egy koldus. Gondolta magában királyi lakomát készít. A kemencés konyha melletti kamrába ólomnehéz lábakon kikecmergett, majd az
asztalon véletlenül ottfelejtett pengeéles bicskával egy jó darab szalonnát vágott le magának. Ebédre gondolta,
egy nagy karaj kenyérrel. Az éhségtől, majd kiesett a szeme.
Üres gyomorral a munka sem megy, vigasztalta magát. Mérnöki pontossággal kockákra vágott kenyérre szalonnát tett, majd a fokhagymából harapott, nagyanyja ettől volt olyan erős, mint a tölgy. Neki is jól jön, erőt
kell gyűjtenie a mai napra. A kaszálás után maradt szénát petrencébe kell gyűjtenie, muszáj az állatoknak enni
adni. No, meg alomnak is jó, akár a kotlós alá. Mielőtt a mezőre megy, megnézi a tikokat is, azok a frányák,
remélte tojtak legalább három tojást, az vacsorára a reggeliről maradt szalonnával ippen elég. Ha többet tojtak,
lehet, hogy a szomszéddal tejre cseréli. A szalonnára nézett, tudott volna még enni, de vacsorára is kell, persze,
ha tojnak a tikok.
Az elmúlt 75 év emlékei beleivódtak emlékezetébe, próbálta elhessegetni, mint a lovakon keringő legyeket,
de az évek múlásával egyre nehezebben ment. Tükörbe nézett, egyik szemében a szomorúság, másikban a remény tükröződött. Bánatát a szülei elvesztése jelentette. Egyik napról a másikra történt.
Apja a szőlőjébe ment, faggyazni kellett, hogy megkínálhassa borral a vendégeit. Meg egyébként is a szomszéd már végzett vele, nem akart szégyenben maradni. Tűzött a nap, sugarai a ráncai közé marták magukat. Ősz
hajára kalapot nem tett, otthon felejtette. Napfelkelte előtt nem volt ideje kimenni, az állatok éhen nem halhatnak. Lassú léptekkel közelítette meg a lugast. Elégedetten vette tudomásul, ha az ég is úgy akarja bő lesz az idei
termés. Hirtelen szúrást érzett a mellkasába, gondolta méh. Nem, más volt. A szíve. Azután már nem ő ápolta a
lugasokat. Anyja még két évig kijárt, egyre nehezebben bírta, az utolsó leheletéig küzdött, de a lelke feladta.
Mindörökre. Szülei elmentek, a szőlő is rámaradt.
„Hess madár, ne vájd ki a szememet, menj emlék, ezen már úgysem segíthetek. A gyerekek, úgyis jönnek,
most tényleg, két éve is azt mondták. Dolgoznak, meg az unokák, van nekik elég bajuk. Én nem ártottam nekik.
Meg kell érteniük, a város megölne. Mi lenne a földdel?.”
Egy szempillantás alatt elfelejtett bút, bánatot. A lavórban gyorsan megmosta az arcát. Magára húzta gúnyáját, becsapta a tornácos ház ajtaját, minden fájdalmát hátrahagyva. Gyorsan szedte lépteit, párszor elbukott, a
sebe vérezni kezdett. Nem érdekelte. Egyre közelebb ért, a szél a szagot az orrához vitte, a dobbanások a közelséget jelezték. Az istállót látta, a környéken üres csend honolt. Kissé megnyugodott, de félt a behajtók hamarabb odaérnek, mint ő. Az istállót kinyitotta, üres volt, a rémülettől zihálni kezdett. Majd a távolból nyerítés
hallatszódott. A ló odament hozzá és dobbantott.
Az öreg a pengővel a zsebében nyergére ugrott, és ment kifizetni a ló árát. Megnyugodott. Az állatot már
senki nem veheti el tőle. A kifizetést követően, mindketten nyugodtan, és vidáman baktattak otthonukba. Tudták a halálon kívül senki nem tudja őket elválasztani. Hosszú évek után újra dalolni kezdett, vagyis nótázni. A
szél messzire vitte bariton hangját. A ló néha biztatóan prüszkölt, jelezte, visszakapta régi gazdáját. Hosszú,
fárasztó utat követően, a régi szokásokat áthágva együtt vacsoráztak. Az ünnepre való tekintettel az állat abrakot kapott. Hatalmas fogaival elégedetten majszolta, néha nyerített, ami csak jókedvében fordulhatott elő. Az
öreg, közben a kamrába sántikált, hiába, a betegség nem múlik el hirtelen. A szakramentumát, mordult magában, majd elővett egy jókora oldalast, egy tikért cserélte a múltkorában. A ló mellé ült, és vacsoráztak, így lettek koldusból egymás királyai.
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Bemutatkozik: Kulcsár Péter író

Feleségemmel négy esztendeje költöztünk a páratlan szépségű Rezibe.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy fejlődni képes és akaró településen élhetünk.
Évek óta írok, régebben főként cikkeket az utóbbi időben a novellák kerültek előtérbe.
Célom, hogy írásaimmal örömet okozzak és gondolkodásra késztessem az olvasóimat.
Lehetőségeim szerint népszerűsítem Rezit, amit kötelességemnek érzek.
Ezzel a novellámmal kívánok
Szeretetben, Összefogásban Boldogságban Gazdag Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe az alábbi novelláimat:
Újbudai Dekameron kötetben a Lejtmenet című novella
Szeretetre hangolva kötetben Beteljesülés novella
Felhőtánc és Napsugár kötetben a Cérnametélt novella
Árnyak és Fények kötetben Végítélet novella
Gyermektelenül kötetben a Kicsiny novella
A felsoroltakon kívűl számos írásom különféle online felületeken elérhetőek,
megvásárolhatóak. Ha szeretnék olvasni, jelezzék az email címemen és szívesen
elküldöm.
kulcsarp1@citromail.hu
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Színezd ki a rajzokat!

Községünk valamennyi lakójának egészségben eltöltött békés, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újesztendőt
kívánnak a Konyha dolgozói!

Laky Demeter Premontrei Általános Iskola tanulóinak képeslap tervei:

Anton Barka 3.o.

Márta Evelin 1.o.

Anton Moána 4.o.

Pál-Farkas Lilien 1.o.

Bagladi Jázmin 3.o.

Andrássi Lili 3.o.

Anton Barka 3.o.

Anton Rege 2.o.

Anton Hajnal 6.o.

Rezi Kikiáltó

Lakics Levente 3.o.

Kiadja:
Rezi Község Önkormányzata
8373 Rezi, Kossuth u. 35.
Felelős kiadó:
Cserép Gábor polgármester
Felelős szerkesztő:
Tafota Istvánné művelődésszervező
A készítésben közreműködtek a Hivatal munkatársai és
a helyi szervezetek, intézmények képviselői, vezetői.

Bagladi Írisz 2.o.

Info: 83/331-001, 0630/648-8764, www.rezi.hu, reziph@rezinet.hu
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