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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Rezi Község 
Önkormányzata 2009. november 23-i ülésén módosította a helyi 
adókról szóló rendeleteit.  
A módosítás szerint 2010. január 1-jétől 

1) a magánszemélyek által fizetendő kommunális adó 

éves díja  a kedvezmények változatlanul hagyásával 

- építményenként 12.000,- Ft, 
- telkenként           12.000,- Ft, 

- lakásbérleti jogonként 12.000,- Ft. 
 

2) Az építményadó évi mértéke az adóköteles alapterület 

után a kedvezmények változatlanul hagyásával 
- nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 

700,- Ft/m
2
. 

 
3) Képviselő-testület döntött  arról is, hogy a lakosság által 

fizetendő szennyvízcsatorna díjához  3.764.000,- Ft 
támogatást nyújt, így az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően 2010. január 1-jétől a lakosság által 
fizetendő csatorna szolgáltatási díja köbméterenként 

795,- Ft+ Áfa lesz. 
 

4) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról is 

döntött a képviselő-testület.  
A fizetendő lakbér mértéke 2010. január 1-jétől   

- összkomfortos lakás esetén 165,- Ft/m2/hó, 

- komfortos lakás esetén    145,- Ft/m2/hó. 
2010. évet követően a lakbérek mértéke évente 5%-kal 
emelkedik. 
 
A Képviselő-testület a december 14-i ülésén többek között 
megtárgyalta a hulladékszállítás díjára vonatkozó szolgáltatói 
ajánlatot. Képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakosság 
terheinek csökkentése érdekében a fizetendő díj 30%-át ! 
átvállalja a lakosságtól, ami 2.350.000 forint támogatást jelent. A 
jelentős önkormányzati támogatásnak köszönhetően 2010. 
január 1-jétől a lakosság a következő díjat köteles a 
szolgáltatásért megfizetni: 
- 110 literes gyűjtőedény esetén         249,- Ft + Áfa/alkalom 
-  60 literes gyűjtőedény esetén          195,- Ft + Áfa/alkalom 
-  35 literes gyűjtőedény esetén         169,- Ft + Áfa/alkalom. 
 
A szolgáltatásban új elem, hogy 2010. január 1-jétől 35 literes 
gyűjtőedényre is lehet szerződést kötni, illetve a már meglévő 
hulladékszállítási szerződést módosítani. 
A szerződéskötésre és a szerződés módosítására a 
Városüzemeltető Kft. Ügyfélszolgálatán (Keszthely, Vásár tér 
10.) ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00-11.30 óra és 13.00-
15.00 óra, kedd: szünnap, szerdán: 8.00-11.30 óra és 14.00-
17.30 óra, csütörtökön és pénteken:  8.00-11.30 óra) vagy a 
Polgármesteri Hivatalban a hivatal nyitva tartási ideje alatt van 
lehetőség. 
 
          Papp Lászlóné 
                                                        Jegyző 

 

 

 
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete  21. § (1) bekezdés i/ pontja 
alapján szabálysértést követ el, és harmincezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: „az ebet 
bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja, felügyelet 
nélkül kóborolni hagyja”.  

Kérem a rendelet előírásainak betartását a 
szabálysértések megelőzése érdekében.      

Papp Lászlóné 

Jegyző 

 

 
 

 

A hatályos jogszabályok szerint minden lakónak az épülete, háza 

előtt lévő közterületszakasz, járda tisztántartásáról, falevelek 

összegereblyézéséről, begyűjtéséről, begyűjtéséről, hó és 

jégmentesen tartásáról gondoskodni kell. Az elmaradt hó 

eltakarítás, síkosság-mentesítés miatt esetlegesen bekövetkezett 

baleset miatt a sérült a Polgári Törvénykönyv alapján perelheti 

az ingatlan tulajdonosát, kártérítés megfizetése céljából. Az 

elmaradt hó eltakarítás, síkosság-mentesítés szabálysértés, amely 

miatt az ingatlantulajdonos, használó 30.000,- Ft-ig terjedő 

szabálysértési pénzbírsággal sújtható.  

Papp Lászlóné 

jegyző      

 

 

 

 

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy az F7 279,25 MHz 

sávon ( a Hír TV mellett) indított helyi TV csatorna 

hosszú időn keresztül egy nyári villámcsapás 

következtében műszaki okok miatt szünetelt. A hibát 

kijavítottuk, az adást folyamatosan szerkesztjük, 

ahol helyi híreket, információkat olvashatnak 

képújság formájában. Lehetőség van reklámok, 

hirdetések közlésére is, melyeket kérünk bejelenteni.  

Ezzel kapcsolatban várjuk észrevételeiket, 

javaslataikat a 30/648-8764-es telefonszámon, vagy a 

reziph@rezinet.hu e-mail címen. 

 
Az év során több filmet is készítettünk felvétel és 
fényképek alapján. Film készült többek között a Szent 
György napról, az Úrnapi körmenetről, óvodai 
Gyermeknapról, a Vártúráról, Vártáborról, Versmondó 
versenyről, Tánctábor záró bemutatóról, Szüreti 
mulatságról. Ezek a filmek megrendelhetők! 
 

Önkormányzatunk nevében településünk valamennyi 

lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

   

 
(Ács Anett 4.oszt. tanuló) 

 

 

 

Önkormányzati hírek 

 
   
 

Tájékoztató 
 

Rezi Kikiáltó      2        2009. december  

 

                                                                                                                        Felszólítás!          

  
 

Felhívás!!! 
            
 

mailto:reziph@rezinet.hu
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Ifjúsági szálláshely létesül Reziben 

A Rezi Várbarátok Köre Egyesület felújítja az 1800-as 
években épült paplakot. A kivitelezéshez 52 millió forint 
pályázati pénzt nyertek, ám a munkálatok elkezdéséig még 
nagyon sok teendő van. 

Az egyesület céljához az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program - turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen - 
biztosítja az igényelt maximális összeget. 
A tervek szerint a most még romos épület majdan 30 fő - 
elsősorban gyermek, ifjú, illetve bakancsos turista - számára 
biztosítana szállást. 
Reziben jelenleg - ellentétben a szomszédos Cserszegtomajjal 
és Hévízzel - nincs közösségi szálláshely, ezért is van 
létjogosultsága a fenti beruházásnak. A következő évben sorra 
kerülhetnek a szakhatósági engedélyezések, s a három évben 
megjelölt terminus végére kaput nyithat az új létesítmény, amely 
az 1848-49-es szabadságharc jeles alakjának, Laky Demeter 
nevét viseli majd a. A keszthelyi születésű tudós pap, műfordító 
emlékszobát is kapna az épületben. 
A pályázat utófinanszírozású, az egyesületnek azon kell lennie, 
hogy az előfinanszírozást megoldja.  

 

(Lakatos Viki 2.o.) 

 

 

 

Tisztelt Rezi lakosok! 
 

Az I. és a II. világháborúban elesettekről, 
sebesültekről, a hadifogságba elhurcoltakról készült 

Hősök Könyve és film  bemutatása óta további új 
ismeretekkel, adatokkal  rendelkezünk. 

Köszönjük mindenkinek, akik hozzájárultak ehhez, és 
szeretteikről a fényképekkel, emlékeikkel segítették kutató 
munkánkat.  
Sok segítséget kaptunk a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézetének Múzeumától is, így sikerült 
kibővíteni a könyvet. Többek között így vált ismertté a II. 
világháborúban elesett 12 személy sírhelye is.  
Egy bővített DVD film elkészítését is tervezzük, amely 
ismételten Dencs Ferenc hozzáértő, lelkiismeretes 
munkájának lesz köszönhető, melyet jövő év január 16-án 
ünnepélyes keretek között kívánunk bemutatni. 
 
 Az I. világháborúban elesett 51 fő közül 29 személyről 
vannak konkrét adataink: harci tevékenységükről, haláluk 
körülményeiről. A kutatást tovább folytatjuk és az I. 
világháború hőseivel is szeretnénk a könyvet kiegészíteni, 

. 
Ismételten kérjük Önöket, amennyiben új ismeretekkel, 
iratokkal, fényképekkel  rendelkeznek az I.-II. 
világháborúban részt vett szeretteikről, jutassák el 
hozzánk, hogy méltó módon őrizzük meg emléküket. 
 

Segítő közreműködésüket köszönjük. 
 

Torma Béla 

 

 
 

 

Kedves Olvasó! 
Ebben a tanévben iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk a 
projektoktatásra. A gyerekek különböző eseményekhez 
kapcsolódóan végeznek gyűjtőmunkát, vesznek részt a 
programokon. Az első ilyen volt a szüreti felvonulás. A 
projektben szerepelt az osztályonkénti szüretelés, feladatlap 
kitöltése és a projekt koronája volt a szüreti mulatság, mely sok 
éves múltra tekint vissza és szeptember 6-án került 
megrendezésre kisfalunkban.  

Szintén projekt keretében került megrendezésre 
immár második alkalommal a Mihály napi vásár. Déltől 
átváltozott az iskola udvara, sok kis árus próbálta eladni 
portékáját. Volt itt minden, finomabbnál finomabb sütemények, 
ajándéktárgyak, de még kiscica is.  Az 5. és a 6. osztály tanulói 
vásári jelenettel kedveskedtek a vásárba ellátogatóknak, ahol 
mindenki fabatkával fizetett.  A gyerekek valamennyien eladtak 
mindent és kedvükre költekezhettek.   

A búcsúhoz közeledvén Kiss László esperes úr tartott 
egy nagyon érdekes előadást templomunkról és falunk 
védőszentjéről, Szent Lukácsról. Erre később nagy szükségük 
volt a felsősöknek, mert egy helytörténeti vetélkedőben 
mérhették össze tudásukat.  A műszaki Kiadó és Tóth Ferenc 
jóvoltából az érdekes feladatokat interaktív tábla segítségével 
oldhatták meg a gyerekek. Az első helyezett a 8. osztály lett. 
Szorosan követték őket a hetedikesek, hatodikosok és az 
ötödikesek.   

Márton napjához közeledve már mindenki nagyon 
várta a rétes nyújtást. Minden osztály munkáját kedves 
anyukák és nagymamák segítették. Az ő segítségük nélkül 
nem lett volna olyan finom az a rétes.  

Az Unicredit Bank az ősz folyamán kiírt egy közösségi 
rendezvény pályázatot a labdarúgás és sport 
népszerűsítésére, mely pályázaton a Rezi iskola is részt vett. 
Így október 15-én három korcsoportos, kispályás labdarúgó 
tornát rendeztek a Rezi sportpályán, melyre meghívták a 
cserszegtomaji, alsópáhoki, hévízi és türjei általános iskolát is. 
A pályázat keretén belül, az egyik kis focistának fogalmazást 
kellett írnia a tornán szerzett élményeiről. A sikeres 
tornarendezésnek köszönhetően az iskola nyert egy kisebb 
összeget, Bontó Marci pedig a fantasztikus fogalmazásának 
köszönhetően egy adidas focilabdát kapott jutalmul. 

  

               
                       (Gelencsér Beáta 4.o.tanuló) 

Bene Lászlóné  Keszey Tivadar 
                            Igazgató          int.vezető 

A Család Általános Iskola hírei 

Hősök Könyve 

Helyi hírek 

Rezi Kikiáltó         3        2009. december  
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Mézeskalács édes illata száll, 
A sarokban ezüstös fenyő áll. 

A sok színes dísz sűrűn lóg le róla  
Aranyszín égők tekeregnek rajta. 

 
Ebéd készül,aranyló bor kerül az asztalra, 

Az egész család összeül az ünnepi lakomára. 
Újra itt a Karácsony! 

Idén is a legjobbakat kívánom!"                          

 
Sebestyénné Simon Valéria 

Tel: 30/905-5074. 
Forduljanak hozzá bizalommal! 

 
                             (Minya Leticia 7.tanuló) 

 

A Falugondnok elérhetősége személyesen: 
Alapszolgáltatási Központ Rezi, Rákóczi u. 4., 
Polgármesteri Hivatal Rezi, Kossuth u. 35. 
szám, telefonon: 06-30/257-4541. 

  
 

 

 
Kedves Olvasó! 

A Védőnői Szolgálat tevékenységének legjelentősebb részét a 

csecsemők és várandósok gondozása képezi, községünkben a 

következőképpen alakult a számuk. 

A 2009-es évben -az előzőhöz viszonyítva- valamelyest 

csökkent a születések száma, kilenc családba érkezett új 

családtag. 

Tizenkét új várandóst vettem gondozásba, négyen megszültek 

már az idén, így augusztusig kb. nyolc szülés várható az új 

évben. 

 

Szeretném a községben élő 45-60 év közötti asszonyok 

figyelmét felhívni, hogy február elejére  emlőszűrést 

szerveznek a megyei kórházban. 

A rezi Önkormányzat autóbuszt biztosít, kérnénk a behívót 

kézhez kapó asszonyokat, hogy részvételi szándékukat 

jelezzék Tafota Istvánné vagy a védőnői szolgálat felé. 

 
A védőnői szolgálat nevében a község minden kedves 

lakójának jó egészséget, békés karácsonyt és boldog új évet 

kívánok ! 

                 
  Zomboryné Kismihály Brigitta 

   területi védőnő 

 

 
                                                  (Bontó Marcell 4. o.tanuló) 

 

 
 

 

 

 

 
                                                 (Owaimer Aischa 4.o.) 

Az óvoda gyermeki és dolgozói nevében kellemes 
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet 

kívánunk 
  Szalai Klára tagóvoda vezető 
 
 

 

 

 
„A szeretet akkor él, ha minden nap igaz, néhány szép 
pillanat az évekre nem vigasz, 
Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,  
De ha elfújtad a gyertyát őrizd meg a fényt tovább!”  

(Berkes Gábor) 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak 

akik segítették 2009. évi valamennyi programunk 

lebonyolítását mellyel hozzájárultak rendezvényeink 

sikeréhez.  

Bízunk további segítő közreműködésükben! 
 
 

Szabó István Általános Iskola és 

Óvoda  

Rezi Óvodája 

Faluház hírei 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti  

Szolgálat  
 
            
 

Rezi Kikiáltó       4    2009. december 

Védőnői Szolgálat 
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A Faluház az év utolsó napjaiban, december 28-29-30-án 
du. 14.00-20.00-ig tart nyitva. Ebben az időszakban 
rendelkezésre áll a tele-ház, sakk, asztalitenisz stb.  
A többi napokon előzetes bejelentés szükséges a 30/648-
8764-es telefonszámon.  
 
 
eMagyarország@ nyitvatartása 
 
(Térítésmentes internet és számítógép használat a Faluházban) 
Hétfő  Szünnap 
Kedd      13.00-17.00 
Szerda     13.00-17.00 
Csütörtök  08.00-12.00    du. 16.00-20.00 
Péntek          du. 16.00-20.00 
Szombat                  du. 15.00-17.00 
Vasárnap          du.15.00-17.00 
 
Előzetes egyeztetés szükséges! 

 

A Faluház 2010. I. félévi programjai a következők: 
Január 
Január 2. szombat 11. Túra a rezi várra, (nem a megszokott   

útvonalon   Indulás 11.00-kor az iskolától. ) 
Január 14. csütörtök 18.00 TIT foglalkozás (klubhelyiség) 

Jávor Pál élete 
Előadó: Kardos József ny.tanár   
Helye: Klubhelyiség 

Január 16. Szombat Hősök Napja  
Emlékezés az I- II. világháború rezi áldozataira 
Helye: Római Katolikus templom 

              Koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél 
Január 19. kedd  18.00 TIT foglalkozás (klubhelyiség) 

A helyi gyógynövények gyűjtése, alkalmazása 
Előadó: Dr. Böcskey Ágota szakorvos 
Helyszín:   (Konyha, Klubhelyiség) 

Január24.  Vasárnap15.00 órától Sakk-verseny  
(művelődési ház) 

Január 26. kedd 18.00 TIT foglalkozás (klubhelyiség) 
               A keszthelyi Georgikon 

Előadó: Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, dékán 
Január 28. csütörtök Színház látogatás a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színházba, az Oliver c. előadásra 

Február 

Február 2.kedd 18.00 TIT foglalkozás (klubhelyiség) 
Előadó: Dr Kiss Ferenc háziorvos 

Február 6. szombat Farsang (Faluház) 
    Délután farsangi táncház 

Este bál 20.00-tól zene: Silver Bend  együttes 
Február 11. csütörtök 18.00 TIT foglalkozás (klubhelyiség) 
 A Balaton egy régész szemével 
 Előadó: Havasi Bálint régész, múzeum igazgató 
Február 16. kedd 18.00 TIT foglalkozás (klubhelyiség) 

 Előadó: Nagy Gyula tanár  
Február 21. Vasárnap 14.00 órától (Faluház)  

IX. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa   
Február  23. keddTIT foglalkozás (klubhelyiség) 

 Magyarországi várak, várkastélyok 
 Előadó: Dr Ferenczi Sándor háziorvos 
Március 
Március 2.kedd  17.30 TIT foglalkozás  (klubhelyiség) 
               Tavaszi csillagképek 
 Előadó: Bánfalvy Péter TIT egyesület tag 
Március 9. kedd  18.30 TIT ZÁRÓ foglalkozás  
              Előadók: Albrecht Ervin és Dr. Pálfi Dánes borász 
             A borról a bor filozófiájáról 
Március 15. hétfő  17.00 órai kezdettel  

Ünnepi műsor koszorúzással  

Helye: művelődési ház 
Március 28. vasárnap 14.00 órai kezdettel 

II. Ifjúsági és felnőtt Vers- és Prózamondó Verseny  
Helye: művelődési ház 

Április 24. Szent György napi ünnepség   
(Hegyközségi rendezvény) 

Helye: Kápolna 

Május 

Május8. Szombat – Vártúra   
Május29. Szombat – Gyermeknap  

Helye: Sportpálya, Iskola 
Június  
Június 20. Vasárnap – VI. Kórustalálkozó    

(Rezi Baráti Kör Kamarakórus rendezvénye) 
Helye: Római Katolikus templom 

Tervezett szakkörök, programok: 

 ETKA JOGA– heti 1 alkalom (minden péntek 18.00 az 

iskolában, Péterné Bakos Marianna vezetésével)  

 TÁNCOKTATÁS– heti 1 alkalom  
      (minden pénteken 16.00-20.00 óráig a Faluházban)  

 GYÓGYTORNA – heti 1 alkalom (minden szerda 18.00 az 

iskolában, Andorné Alcsics Valéria gyógytornásszal)  

  TIT foglalkozások március 9-ig keddenként 18.00-tól a 
klubhelyiségben (kivéve jan. 14 és február 11.) 

 NYUGDÍJAS KLUB minden héten csütörtökönként du. 
17.00 órától a klub helyiségében 

 KÉZIMUNKA SZAKKÖR!!! Március végéig minden 
héten kedden délután 16.00-18.00.ig a 
klubhelyiségben. A szakkört Simon Ferencné vezeti. 

A művelődési ház jövő évi tervei között szerepelnek még 
kiállítások, irodalmi estek, színházlátogatások, zenei 
koncertek szervezése is. 
A programokon való részvétel a női- és gyógytorna 
kivételével ingyenes,  szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!                                           
Községünk valamennyi lakójának békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag 
boldog új évet kívánok! 
 

Tafota Istvánné                 
műv.szervező 

 
                                               (Csizmadia Eliza 4.o.tanuló) 
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Kedves Kikiáltót olvasók! 

A rezi Nyugdíjasklub ez év második felében is nagyon sok 

programon vett részt.  Többek között szerepelt a cserszegtomaji 

Nyugdíjsasok Vers- és Prózamondó versenyén, ahol I. 

helyezéssel tértek haza. Júniusban autóbuszos kirándulást 

szerveztek 44 fő részvételével az Ezeréves Zala vármegye 

ünnepségre Zalavárra. Augusztusban megrendeztük az I. Dalos 

találkozónkat, az alsópáhoki Nyugdíjasklub, a cserszegtomaji 

Aranykorúak nyugdíjasklubja, a Tátika népdalkör 

vendégszereplésével. December 13-án Cserszegtomajon az 

Adventi Kórustalálkozón karácsonyi és egyházi énekekkel 

szerepeltünk. Ezen kívül állandó résztvevői voltunk a község 

rendezvényein, kiállításokon, hangversenyeken, találkozókon. A 

fiatalokkal közösen készültünk a nemzeti ünnepekre, ahol vagy 

verset mondtunk vagy Népdalkörünk énekelt. Novemberben 

részt vettünk a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett 

svédországi magyarok kiállításán és hallgatói voltunk Kardos 

József tanár úr  Radnóti Miklós Emlék és varázslat c. 

előadásának. Decemberben vendégünk volt Kiss László esperes 

úr, aki a karácsony előtti nevezetes napokról, hagyományokról 

beszélt nekünk.   

 

A jövő évben is szeretettel várunk minden kedves rezi nyugdíjast 

foglalkozásainkra, melyet minden héten csütörtökön este 17.00 

órai kezdettel tartunk az Önkormányzat Konyhájának 

klubhelységében.  

 

„Angyal szárnyán szálló idő 

A betlehemi kisdedhez vezet, 

A mi szívünk imádságát 

Suttogja a béke és szeretet” 

 

 
(Cserép Máté 5.o.tanuló) 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy a közelgő karácsony 

hozza el a szeretetet és a békét. A Nyugdíjasklub valamennyi 

tagja nevében kívánok rezi község minden kedves lakójának 

kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt. 

 

Lancz Ferencné 

klubvezető 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A Rezi Vöröskereszt és a helyi önkormányzat 
szervezésében 2009. november 8-án a hagyományok 
szerint november első hétvégéjén köszöntöttük 65 év 
feletti lakótársainkat.  Az estet Cserép Gábor 
Polgármester nyitotta meg ünnepi köszöntőjével. 
Üdvözölte az ünnepelteket és méltatta a helyi 
Vöröskereszt munkáját. Kiemelte a hagyományápolást, 
és ezen közösségápoló rendezvények fontos szerepét, 
hisz elmondása szerint vannak akik csak évente ezen az 
ünnepségen látják egymást újra.  

 

Dr. Kiss Ferenc a Rezi Vöröskereszt elnöke, a község 
házi orvosa köszönetet mondott a vöröskeresztes 
tagoknak munkájukért és az önkormányzatnak a 
lehetőségért, hogy megszervezhették a rendezvényt. 
Elmondta, hogy immár 25 éves elnöksége során mindig 
is igyekezett a hagyományok ápolására és a rászorult, 
elesett emberek megsegítésére. Az egészségügyben 
fellépő bizalomhiányt jelentős problémának véli, melynek 
eloszlatása vezethet el csak az egészségügy 
javításához. Véleménye szerint a segítségre és a 
szeretetre van a legnagyobb szükség a mai világban, 
melyben egyre nagyobb szerepet kell kapnia a 
fiataloknak is. Erre mi sem jobb példa, mint hogy ezen 
az ünnepségen került bemutatásra a leköszönő 
Rénesné Borbás Andrea helyére lépő új vöröskeresztes 
titkár: Rozner Horváth Katalin is. Az idősek nevében 
felszólaló Vass József az öregedésről és az elmúlásról 
ejtett pár szót. A műsor további részében a helyi 
óvodások léptek fel. A vacsorát követően pedig a 
Gyenesi Dalárda tagjai szórakoztatták a  közönséget. 
(Z.E.) 

 
                                                   (Lutor Cintia 4.o.tanuló) 

 

 

 

 

 

Nyugdíjas Klub hírei Idősek napja Reziben 
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Az idei évben több jelentős esemény is történt 
Egyesületünk életében. 2009. szeptemberében A zala 
megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ, a Retro 73 
Ifjúsági és Kulturális Közhasznú Egyesület és a Zalai 
Falvakért Egyesület közös pályázatán vettünk részt, a 
pályázat célja, hogy a megyei szintű ifjúsági szolgáltató 
központok szakmai-módszertani támogatást nyújtsanak az 
adott megyében lévő településeken zajló ifjúsági 
munkához. Ez által Zala megyében a 9 Ifjúsági 
Információs Pont egyike lettünk a hévízi Kistérségben. 
Első feladatunk az volt, hogy felépítsünk egy adatbázist a 
térség településein működő szolgáltatásokról. Szakmai 
képzésen vettünk részt, és november 26-án mi adtunk 
otthont a Kistérségi Ifjúsági Napnak, ahol ifjúsági jelentést 
kaptunk megyei szakemberektől. Fórumbeszélgetés zajlott 
a fiatalok helyzetéről, milyen problémák mutatkoznak, ki 
mit tud tenni, esetleg mik  a továbblépés útjai.  

Másik fontos esemény az Egyesület életében, hogy 
folyamatban van az Alapszabály módosításunk, melyben 
kérjük az Egyesület közhasznúvá tételét. Céljainkat 
kibővítettük több kulturális tevékenységgel is, többek 
között népzenei hagyományok ápolása,  a népi és modern 
táncok megismertetése, népszerűsítése, kulturális 
rendezvények szervezésének segítése, kapcsolatok 
keresése és fenntartása a társszervezetekkel,  kulturális 
rendezvények, találkozók, seregszemlék szervezése 
témakörben.  
Megújult tagságunk is, az Egyesületbe beléptek a 
Rezidance tánccsoport tagjai, akik többféle táncstílussal 
ismerkednek: moderntánc, jazz, show, hip-hop.  Három 
korosztályra osztva tartják próbáikat a Rezi Művelődési 
Házban péntekenként 16-20 óráig. A csoport vezetője 
Varga Lászlóné. A koreográfiákat készíti és betanítja 
Varga Enikő. 
 
A 2009-es év rendkívül eredményesnek tekinthető a 
csoport életében. A számos fellépési lehetőség és az ott 
kapott elismerés, kisebb ajándékok a gyerekek 
lelkesedését folyamatosan növelte. Az elért eredmények 
és szakmai dicséretek elismert szakemberektől (pl. Stefán 
Gábor, Sarlós Dezső táncos, koreográfusok) is ezt 
bizonyítják. A sikerek a gyerekek lelkesedésének, szüleik, 
a Polgármesteri Hivatal támogatásának is köszönhető. A 
próbák helyszínének biztosítása, a szőnyeg, a szállításhoz 
a kisbusz mind  nagy segítség a csoport számára. A 
szakmai munka minőségének javítása érdekében Varga 
Enikő nyáron egyhetes továbbképzésen, valamint a Zala 
Megyei Közművelődési Intézmény csoportvezetők részére 
tartott szakmai napokon vett részt. 
 A nyár folyamán több közös kiránduláson és túrán 
vett  részt az Egyesület és a tánccsport. Voltak kirándulni 
a határ menti Forchtensteinbe, ahol megtekinttték Frakno 
várát, majd a kőszegi várat, a nemsesvitai Western-
parkban pedig hatalmasat játszottak. A kirándulásra 
elkísérte őket Kiss László esperes úr, aki a csoport 
idegenvezetője volt és akinek ezúton is szeretnénk 
megköszönni a sok átadott ismeretet és törődést.  

 
Augusztusban egy hosszú túrára is sor került. A 

tánccsoport kapott egy taljándörögdi fellépési 
lehetőséget, melynek  apropóján az odafele vezető utat 
Lesenceistvándig gyalog tették meg, ez kb. 15 km. Nagy 
élmény volt mindenkinek. Lesenceistvándon a szülők, 
akik előrementek finom ebéddel várták a csapatot. 
Fáradságot nem ismerve aznap este a lesenceistvándi 
kultúrházban nagysikerű bemutatót tartott a tánccsoport. 

 
Az Ifjúsági Egyesület és a Rezidance 

tánccsoport tagjai mindenkinek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánnak! 

           

            
                                                 (Trejer Bálint 4.o.) 

 

 

 

 

 

 
Elérhetőség:  

30/257-4541, 30/474-8026, 30//621-5025. 

 
(Peresztegi Alexandra 8.o) 

 

A Rezi Községi Polgárőr Egyesület tagjai községünk minden 

lakójának  

kellemes ünnepeket és boldog újévet kívánnak. 

 
Héder Béla  

elnök  

IFI-rovat 
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Az advent és a karácsony 

 

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus 
születésnapja. Napjainkra családi vonatkozása 
felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás 
ünnepe lett. A karácsonyt megelőzi az advent négy hete, 
mely arra szolgál, hogy kellőképpen felkészülhessünk az 
ünnepre. 

Advent Adventus- latin eredetű szó, jelentése eljövetel, 
megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik 
vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való 
felkészülés időszaka. 
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki 
készülődés ideje. 
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik 
vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus 
negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-
féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények 
ma is január 6-án ünneplik karácsonyt. 
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt 
tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a 
hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket 
aranymisének nevezték. Az advent első napjától 
vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a zajos 
népünnepélyeket, lakodalmakat.  
Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött 
divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba 
nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, 
magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. (A 
fagyöngy egyébként a kelták szent növénye volt. A téli 
napéjegyenlőség  a kelta hitvilág szerint a fény 
újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésű Yule- a fény 
visszatérésének ünnepe- szó az élet örök körforgására, az 
örök újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra 
örökzöld ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal 
díszítették azt. Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül 
a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét 
jelképezik. Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az 
arany, melyek a karácsonyi ünnepkör domináns színei. 
Minden héten egy-egy újabb gyertyát  kell meggyújtani  a 
koszorún. Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a 
szíves vendégvárást reprezentálja. 

December 4. Szent Borbála keresztény vértanú 
emléknapja. A bányászok, tüzérek, hajadon lányok 
védőszentje. Női munkatilalmi nap, tilos fonni, varrni. 
Seperni sem szabad, nehogy elseperjék a szerencsét. A 

női látogató ezen a napon nem szerencsés és nem 
szabad kölcsönadni sem. Ilyenkor vittek be a házba egy 
gyümölcsfákról metszett ágat, és ha karácsonyra 
kizöldült, jó termés ígérkezett. 

December 6. Miklós napja, Magyarországon Mikulás 
ünnepe. Ezen a napon a gyerekek szépen kitisztított 
cipőjükbe ajándékot kapnak. A jó gyerekek narancsot, 
diót, csokoládét, a "rosszak" krampuszt és virgácsot. De 
vajon honnan ered ez a bájos ünnep? 
Szent Miklós püspök a kisázsiai Patarában született az i. 
sz. 3. században. 325- ben már mint myrai püspök vett 
részt a niceai zsinaton. Életéről keveset tudunk, de a 
jótéteményeiről számtalan legenda maradt fenn. A keleti 
keresztény egyház nagy szentje a mai napig, alakját 
mély tisztelet övezi. A görögkatolikusoknál emléknapja 
ma is ünnep, a római egyház a XVI. században törölte 
kötelező ünnepei sorából. A halászok, a révészek, a 
vízimolnárok védőszentje. A szegények, elesettek 
gyámolítója. A legismertebb legenda szerint egyszer 
Miklós tudomására jutott, hogy egy szegény sorban élő 
család lányait apjuk paráznaságra kényszerítette, hogy 
így keressék meg a házasságukhoz szükséges 
hozományukat. Így azonban a lányok soha nem tudtak 
volna tisztességben férjhez menni. Miklós az ablakon 
keresztül aranypénzt dobott a lányoknak, így mentve 
meg becsületüket. Innen ered az a szokás, hogy a 
gyerekek cipőjüket az ablakba állítják ajándék 
reményében.  
Az európai népeknél kezdetben a Mikulást (Santa Claus, 
Pere Noel, Christmas Father...) hosszú ősz szakállú, 
csuklyás, földig érő köpönyeget viselő aggastyánként 
ábrázolták. Angliában a XVII. sz. óta jelenítik meg, máig 
legnépszerűbbek a viktoriánus kor mikulásai. Szent 
Miklós ünnepe Amerikában a XIX. században keveredett 
össze karácsony ünnepével, ekkor vált Christmas 
Fatherré( Karácsony Apó ). A Mikulás hagyományosan 
rénszarvas szánon közlekedik, a finnek szerint 
egyenesen Lappföldről indul a világ minden tájára. Az 
amerikai gyerekek nem csak a Mikulást kedvelik nagyon, 
de kedves szánhúzó rénszarvasát is. Egy amerikai 
gyermekdal szerint Rudolphot, a rénszarvast testvérei 
kicsúfolták piros orra miatt, a Mikulás azonban őt 
választotta maga mellé. Azóta együtt járják a világot, 
hogy a gyerekeknek ajándékot vigyenek.  
Amerikából a 30- s években (XX. sz) terjedt el az ún. 
amerikai típusú Mikulás, aki pirospozsgás, joviális, 
pocakos, mosolygós, rezes orrú (nem igazán hasonlít 
hajdani névadójára, a szentéletű Miklós püspökre). 
Ruházata is megváltozott: rövid, prémmel szegélyezett 
kabátot hord és félhoszú csizmát. Ajándékosztó kedve 
azonban változatlanul töretlen. 

 

 

Hagyományok és szokások 
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                                                          Viktoriánus Mikulás 

A Miklós napi ajándékozásnak a magyar 
néphagyományban is ismertek bizonyos formái. 
Dunántúlon terjedt el az a hagyomány, hogy a fiúk 
bekormozott arccal, láncot csörgetve jártak az utcákon, 
ijesztgették a lányokat, meglátogatták a házaknál a 
gyerekeket, a háziaktól pedig apró ajándékot kaptak. A 
hagyományos Mikulás ünnep, ajándékozással, a falvakban 
csak a XX. század 20-as éveiben terjedt el.  

December 13.Luca napja. A legenda szerint Szent Luca 
keresztény vértanú, az egyház azonban nem tartja valós 
történelmi személynek. Neve a latin lux, azaz fény szóból 
származik. A Gergely- féle naptárreform előtt az év 
legsötétebb napja volt. A magyar néphagyományban nem 
annyira Szent Luca, hanem egy rontó nőalak (boszorkány) 
változata terjedt el. A legtöbb babona, hiedelem, varázslás 
ehhez a naphoz kötődik. Azt tartják ilyenkor szabadon 
garázdálkodnak a gonoszok. Az év legsötétebb napja 
kiváló alkalmat teremtett a jóslásokra, boszorkányűzésre. 
Ezen a napon bizonyos női munkákat tiltottak, nem volt 
szabad pl. lúggal dolgozni (mosni), fonni. Ha ezt 
megszegték Luca kóccá változtatta a fonalat, az 
asszonyokhoz vágta az orsót. Az udvart felszórták 
szalmával, szénával. A háznál eldugták a söprűket, hogy 
Luca ne tudjon elrepülni vele. A bunyevácok fokhagymát 
tettek az ablakba, ez a rontást távol tartotta a háztól. Volt 
ahol az istálló bejáratát is bekenték fokhagymával, nehogy 
az állatokban kárt tegyen Luca. Dívott a Luca- napi 
alakoskodás is. Ilyenkor fehér lepedőben, bekormozott 
arccal rémítgették a fiúk a lányokat. A kisfiúk lucázni jártak 
a házakhoz, szalmán térdepelve mondtak tréfás 
rigmusokat, jó kívánságokat a háziaktól pedig apró 
ajándékot, pár fillért Ehhez a naphoz kötődik a 
legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítés. Ezen a 
napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak 
egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, de 
karácsony szentestére készen kellett lennie. Az éjféli 
misére magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a 
boszorkányokat. (Más vidékeken nem Luca-széket, hanem 
Luca-inget készítettek, de a hagyomány lényege ugyanaz 
volt.) 
A lányok ezen a napon 12 gombócot főztek. Mindegyikbe 
egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször a víz 
felszínére jött, megmondta ki lesz a férjük.  
Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan 
csíráznak, azt tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó termés 
várható.  

Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A 
vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy-egy 
hónapjának felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót 
szórtak, amelyikben elovadt, az a hónap esősnek 
ígérkezett, a többi száraznak. 
Szintén Luca napkor voltak szokásban bizonyos, 
finomnak éppen nem mondható tréfák is. Egyes 
vidékeken a legények leakasztották a kertkaput, máshol 
szétszedték a szekeret a gazda legnagyobb 
bosszúságára. Érdekesség, hogy az angolszász 
területről ismert, száj és szemnyílással ellátott sütőtök, 
magyar területen is ismert volt. A Dunántúlon ezen a 
napon készítették, belsejébe gyertyát tettek, majd az 
ablakba helyezték, hogy a háziakat megijesszék.  
A Skandináv országokban, ahol a fényre a hosszú zord 
tél miatt nagyon vágynak az emberek, Luca napja 
lényegesen jelentősebb ünnep, mint nálunk. 
  

December 21. Hitetlen Tamás apostol napja. Tamás 
nem hitt Krisztus feltámadásában, ezért Pünkösd után 
Jézus megjelent neki, és megmutatta sebeit. A magyar 
néphagyományban az ezen a napon vágott disznó háját 
eltették, mert úgy tartották gyógyítja a keléseket. Másutt 
attól tartottak, Tamás megöli a baromfiakat, ezért ezen a 
napon mézet szenteltettek, azt adták baromfivész ellen. 

A karácsony előzményei  

Amióta az emberiség földműveléssel, állattartással 
foglalkozik a napfénynek, a meleg tavaszi és nyári 
hónapoknak óriási szerepük van az emberi társadalmak 
életében. Az emberek táplálékukat a meleg 
időszakokban tudták megtermelni, ilyenkor bőség és 
jólét jellemezte a közösség életét, szemben a hideg téli 
napokkal, amikor az éhezés, a hideg és a sötét kerítette 
hatalmába az embereket. 
Érthető tehát, ha az ókori népek hálaadó, köszöntő 
rítusokkal ünnepelték a téli napfordulót, amely időponttól 
kezdve a nappalok egyre hosszabbodnak, átvitt 
értelemben a fény győzedelmeskedik a sötét éjszaka 
felett. Ezeknek a rítusoknak az is a szerepük volt, hogy 
az elcsigázott emberekbe reménységet, hitet öntsenek, 
hogy könnyebben viseljék azt az időt, ami a tavasz 
beköszöntéig hátravan.  
Az ókori Rómában a december 17 - 24. közötti 
időszakban tartották a Szaturnália ünepeket. Szaturnusz 
a földművelés, a paraszti munkák istene a római 
hitvilágban. Az emberek nagy lakomákkal, ivászatokkal, 
tánccal, zenével ünnepelték Szaturnuszt, szokásban volt 
a szolgák megajándékozása, és bizonyos munkák tiltva 
voltak. A házaikat örökzöld borostyánágakkal díszítették. 
A naptárreformig a Római Birodalomban az új év 
kezdete is ekkorra esett.  
A mai értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. 
század óta emlékezünk meg, eredetileg december 25-e 
Jézus születésnapja, az előző este karácsony vigíliája, 
más szóval karácsony böjtje vagy Szenteste, 26-a pedig 
az ünnep második napja. 
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December 24. Karácsony vigíliája 
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát 
és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a 
családtagok Magyarországon. Az ajándékozás 
szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a 
Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a 
csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. 
Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével 
az egész világon elterjedt, bár vannak természetesen 
különbségek az egyes országok szokásai között.  

 

 
Rippl- Rónai József: Karácsony 

Karácsony csodája A karácsony éj varázslatát 
valószínűleg mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az 
ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az 
ünnepnek, mégis a karácsony éj misztikuma, csodája nem 
múlt el. Ez az ünnep, melynek valódi tartalma a 
legelevenebben él ma is. Karácsony este minden 
elcsendesedik, a közlekedés leáll, és ha olyan 
szerencsénk van, hogy hó is esett, a csend még teljesebb. 
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste 
maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó 
születésének napja. A képzőművészetben, a zenében 
talán a legtöbbször feldolgozott téma. 

 

 

Jézus születésének története anyja, Mária, Józsefnek a 
názáreti ácsnak a jegyese volt, de még mielőtt 
egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant a Szentlélek 
erejéből. József a judeai Betlehembe ment Máriával, mert 
Augusztusz császár rendelete szerint összeírás volt. Ott 
tartózkodásuk alatt jött el a szülés ideje, de mivel szállást 
nem kaptak, Mária egy jászolban hozta világra gyermekét. 
A pásztoroknak , akik a pusztán legeltették a nyájat, 
megjelent az Úr angyala, és tudatta velük, hogy 
megszületett a Megváltó. A pásztorok meg is találták 
Betlehemben Máriát és a Kisdedet, hódolatukat fejezték ki 
az Isten fiának. (Más változatban a Napkeleti bölcsek 
kaptak jelet Jézus születéséről, ők keresték fel a kisdedet, 
és ajándékokat vittek neki.)  

 
Gerard David: Születés 

Karácsonyfa állítás A karácsonyfa előzménye a pogány 
hagyományokban a termőág, zöldág házba vitele, illetve 
a ház és a ház környékének örökzöld ágakkal díszítése. 
A szokást ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a magyal 
és egyéb örökzöldek játszották a főszerepet. 
Magyarországon a zöldág általában rozmaring ágacska, 
nyárfa vagy kökénybokor ága. A gerendára 
függesztették fel, aranyozott dióval, piros almával, 
mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették. A diónak 
rontást űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, 
egészség jelképe, a szalma pedig a betlehemi jászolra 
emlékeztet. A karácsonyi ág később fejlődött kis 
fácskává, amit szintén a házba vittek, és különféle 
módon díszítettek. Feljegyzések szerint az első 
hagyományosnak mondható karácsonyfát freiburgi 
pékinasok állították a város kórházában a XV. 
században. Átvitt jelentése a hagyományosan pirossal 
ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre 
megújulása, körforgása. A fán látható girland (vagy boa!) 
a paradicsomi rosszra csábító kígyót jelképezi, az alma 
a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet 
(ennek mintájára alakultak ki később a piros, arannyal 
díszített üveggömbök), a gyertyák pedig a fény, a nap, 
keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai. 

 

A manapság megszokott díszes, üveggömbökkel, 
szaloncukorral felállított fa német protestáns hatásra 
terjedt el bécsi közvetítéssel, kezdetben az arisztokrácia 
és a városi polgárság körében. A feljegyzések szerint 
először Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított 
karácsonyfát. magyar paraszti életben a mai értelemben 
vett karácsonyfa állítás szokása, házilag főzött 
szaloncukorral, a fa alá helyezett betlehemmel csak a 
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XX. században terjedt el. A szegény paraszti 
családokban a II. világháború végéig megmaradt a zöldág 
állítás szokása, sőt volt ahol a jó szaporulat reményében 
az istállóba is vittek belőle. A karácsonyfát 
hagyományosan Vízkeresztkor (január 6.) bontják le. 

 

Karácsonyi ünnepi vacsora a karácsonyi asztal a 
néphagyományban fontos szerepet játszott az ünnepkor. 
Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú 
rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt 
tulajdonítottak. A karácsonyi abroszt az év során még 
általában vetőabrosznak használták (ebből vetették az 
első gabona magvakat, hogy bő termés legyen.) Az 
asztalra gabona magvakat helyeztek, ebből adtak a 
baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig 
szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban 
született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy 
egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is 
kötöztek belőle, jó termést remélve. 
A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem 
állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó 
tyúkjai legyenek. Az ételek közül előnyben részesítették 
azokat, amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak. 
Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely 
miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma az 
egészséget, a méz (mézesbáb) az élet édességét 
jelképezte. A kalácsból, almából az első falatokat 
szétosztották egymás között, hogy a család mindig 
összetartson. A karácsonyi morzsát összeszedték, és az 
állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt 
betegek gyógyítására, rontás elűzésére is. Sok helyen 
este az asztalt nem szedték le, hogy a betérő kis Jézus ne 
maradjon éhes. 
A paraszti étkezési szokások alapjai ma is megtalálhatók 
karácsonyi étrendünkben. Gyakoriak a halból készült 
ételek, de angolszász befolyásra elterjedt a pulyka is. A 
borleves egyértelműen a nagypolgári étkezési kultúra 
része, a mákosguba viszont a paraszti hagyományból 
ered, csakúgy, mint az elmaradhatatlan beigli (a diós, 
mákos kalács). 

 

 

 

Karácsonyi népszokások 

Regölés 
A regölés a téli napforduló ősi, pogánykori szokása. 
Férfiak jártak házról-házra és bőség, 
termékenységvarázsló rigmusokkal köszöntötték a 
háziakat. Általában karácsony másnapján, 26-án került 
rá sor. A néprajzkutatók a regölés dallam és prozódiai 
sajátosságaiban finnugor eredetet mutatnak ki ( a 
kutatás szerint a sámánénekkel van összefüggésben). 
Különféle népi hangszerekkel (duda, dob, csengő...) is 
kísérték a regölést, a szereplők kifordított báránybőr 
bundát viseltek. A regösök a házhoz való 
megérkezéskor a házigazdától engedélyt kérnek, hogy 
elmondhassák az éneket, ezután beköszöntőt 
mondanak, majd gyakori a csodaszarvas legenda 
valamely változatának elmondása, ezután következnek 
a jókívánságok a háziaknak és az adománykérés. 
Állandó szövegrész a refrén: " Haj, regö rejtem, azt is 
megengedte az a nagyúristen."  

Betlehemezés 
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik 
legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, 
dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. 
Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, 
melyben Jézus születésekor a pásztorok vagy a "három 
királyok" ( a napkeleti bölcsek) meglátogatják a 
jászolban, barmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A 
betlehemezők, általában férfiak, legények vagy gyerekek 
betlehemet visznek magukkal. Ez fából, papírból készült 
jászol, melyben a szent család figuráit és a jászolban 
fekvő állatokat ábrázolják. A dramatikus játék részei a 
bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet 
felolvasása vagy előadása, adománygyűjtés. Állandó 
szereplők a pásztorok (külön megemlítendő az öreg 
pásztor) és egy angyal, illetve bizonyos vidékeken 
Heródes. Az erdélyi betlehemes hosszabb terjedelmű 
misztériumjáték, több szereplővel. Általában megjelenítik 
Szűz Máriát, Szent Józsefet is.  

 

A magyar népi hagyományban Szenteste napján csak a 
ház körül szabadott dolgozni, a mezőn tilos volt 
tevékenykedni. Szintén nem volt szabad kölcsönadni, 
mert ez elvitte a szerencsét. Ezen az éjjelen merítették 
az ún. aranyos vizet vagy életvizet, melynek 
egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Az éjféli mise 
alatt a pásztorok egyes vidékeken körbejárták a 
templomot, és zajkeltéssel (ostorcsattogtatás, kürtölés...) 
igyekeztek a gonoszt távol tartani. A mise után a gazdák 
megrázták a gyümölcsfákat, hogy bő termés legyen, 
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illetve az állatoknak is különféle mágikus erővel bíró 
ételeket adtak (pl. szentelt ostyát, piros almát...), hogy 
egészségesek maradjanak.  

 

 

 

 

 
                    (Picton Laura May 5.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(név nélkül) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áldott békés karácsonyi ünnepeket kíván! 

 
                                                  (Ács Gergő 7.o. tanuló) 

 
 

 
Hideg téli napokra védelmet kínáló tippek 

 

Készítsük ételeinket minél többféle fűszerrel, hiszen ezek nagy 
része gyógynövény! 
Együnk sok fokhagymát, kiváló természetes immunerősítő, 
méltó párja a homoktövisnek. 
A zöldségeket ne főzzük, csak pároljuk, a hazai gyümölcsöket 
héjastul fogyasszuk! 
Naponta együnk legalább egy almát, rágcsáljunk sárgarépát! 
Naponta igyunk egy langyos teát! Ez lehet zöldtea, de hatásos 
a bodza, menta, hárs vagy csalánlevél forrázata is. 
Ha úgy érezzük, a megfázás szélén egyensúlyozunk, vegyünk 
jó meleg vizes-sós lábfürdőt. 

 

Gyermeki gondolatok 
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Illés Fanni az izlandi úszó EB-n! 
Sokat javított Fanni a reykjaviki úszó Európa-bajnokságon 

 

 
 

Fanni az október 18-28 között Reykjavíkban megrendezett 

paraúszó Europa-bajnokságon is képviselte hazánkat, ahol 100 

m mellen 4. (egyéni csúcs) 100 m háton országos csúccsal 

szintén a 4. helyen végzett. 400 m gyorson országos csúccsal 5. 

lett, 200 m vegyesen 6. és 100 m gyorson ugyancsak 6. helyezést 

ért el.  

 

 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az Egyesület tagjai áldott, békés  karácsonyt és eredményekben 

gazdag új évet kívánnak a község minden lakójának! 

 

 
                                  (Nagy Patricia 4.o.) 

 

 

 

 

 

 
(Kozma Szimonetta 8.o.) 

 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és  

Boldog Újévet kíván! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     (Istiván Emilia) 

 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 

Újévet kívánunk: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rezi Baráti Kör Kamarakórus Sport 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület 
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