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Kedves Lakótársaim! 
 
Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a melegség ígérete. Két gyertya még nem világosság, de 
magában hordozza a fény legyőzhetetlenségének az üzenetét. Három gyertya még nem a megérkezés, de 
bizonyítéka annak, hogy a várakozással megszentelt Remény születőben van. A négy adventi gyertya 
lángja még nem a várva várt pillanat beteljesülése, de az idő végét jelzi, a karácsony eljövetelét, a 
Megváltó születését. 
 
Ezzel a nyitó gondolattal, nagy-nagy szeretettel köszöntöm községünk legszebb ajándékait, az 
újságunk első oldalán lévő karácsonyfa csillagaiban pihenő 2014. évben született gyermekeket, 
községünk legkisebb lakóit. Köszönöm a szülők gyermekvállalását, melyhez erőt, egészséget, türelmet és 
sok-sok együtt töltött boldog évet kívánok, A megszületett gyermekek reményt adnak, hogy 
községünknek jövője van, célt tűznek elénk, hogy községünket, intézményeinket tovább fejlesszük és 
egészséges, tiszta, szép környezetet hagyjunk rájuk. 
 
Köszöntöm községünk valamennyi lakóját és hazaérkező családtagjait. Hiszen nincs szebb ajándék 
annál, mint amikor az egymástól távol élő családtagok visszakapják egymást. Nincs nagyobb boldogság 
az egymásra találás öröménél. Ahogy Pilinszky János írja: „…nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, 
hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, 
mint szeretnünk azt, akit szeretünk, és aki szeret minket.” 

 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyt és boldog új esztendőt Rezi minden lakójának! 

 
Cserép Gábor 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mihály: 

Karácsony 

 

Te most is az vagy, 

áldott szent 

Karácsony,  

Mi Betlehemben 

legelőször voltál:  

Újjászülője a kerek 

világnak,  

Hitünk napfénye, a 

szívünkben oltár. 

 

Az angyaloknak ajkán 

a hozsánna  

Ma is elhat a 

pásztorok füléhez,  

s koldust, királyt vezet 

ma is a csillag  

Az idvezítő jászol-

bölcsőjéhez. 

 

Te most is az vagy, 

csak mi változánk 

meg,  

Csak nekünk ócska 

minden ami régi.  

Nem hallgatunk az 

angyalok szavára,  

Nem kell nekünk a 

csillag se, ha égi. 

 

Mennek, mennek a 

pásztorok seregben,  

de nem a Jézus jászol-

bölcsőjéhez.  

Mennek, mennek a 

bölcsek és királyok,  

De nem az élet örök 

kútfejéhez. 

 

Ó, szent karácsonyéj 

csillagvilága…  

Ragyogj, ragyogj csak 

változatlan újra.  

Az én lelkem csak 

téged vár, s tetőled  

száz lidérc fény közt 

el nem tántorodna. 

A gyermekhitnek 

hófehér palástját  

Borítsd reám csak egy 

éjszakára,  

És én megáldlak, 

síromig követlek  

Ó, szent Karácsonyéj 

csillagvilága 
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Tisztelt Rezi Lakosok! 

 

A 2014. évi önkormányzati választások alkalmából ismét megtapasztalt bizalmat 

köszönöm községünk valamennyi Választópolgárának. A lakosság bizalma nagyon fontos 

számunkra, és továbbra is erőt ad a Képviselő-testület és a Hivatalunk számára, hogy 

községünk érdekeit és fejlődését szem előtt tartva, akár erőn felül dolgozzunk, hogy 

figyeljünk a felmerülő igényekre és ötletekre, és azt a lehető legrövidebb időn belül a 

közösség érdekeit szem előtt tartva megvalósítsuk. E szándékunkat bizonyítják az elnyert 

pályázatainkkal és a saját erőből megvalósított fejlesztéseink. 

 

A Rezi Kikiáltó karácsony táján minden családhoz eljut, ezért a következő rövid 

tájékoztatóból szeretném, ha megismernék Önkormányzatunk munkáját, terveit és a 

lakosságunkat érintő intézkedéseket.  

 

A Rezi Vár Tanösvény megépült és ünnepélyes átadásával községünk turisztikai 

vonzerejét sikerült növelni.  A Hunyadi utcai partfal felújítására beadott pályázatunk 

nyert, és a jövő év első felében meg kell történni a kivitelezési munkáknak is. LEADER 

pályázattal tanyagondnoki autó vásároltunk. Megtörtént az óvodai alkalmazottak és 

szülők, valamint sok társadalmi segítő önzetlen munkájával az óvodakert és a játszótéri 

eszközök felújítása. Ebben az évben szintén saját erőből sikerült az iskola és óvoda 

tálalókonyhájában kicserélni a régi, elavult szekrényeket. Önkormányzatunknak régóta - 

a Sportkoncepciónkban is megfogalmazott dédelgetett álma - Sportcsarnok és Közösségi 

tér építése, melynek építése a következő évben megkezdődik A sportcsarnok megépítése 

nagy hiányt pótolhat községünkben, hiszen nemcsak az óvodások és iskolások 

tornaóráinak, hanem a község valamennyi sportolni vágyó emberének lehetőséget biztosít 

a szabadidő hasznos eltöltésére, és akár nagyobb rendezvények lebonyolítására is 

szolgálhat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk energia megtakarítási szempontok alapján napelemes rendszer 

megépítésére pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Pályázatunk 

elbírálása folyamatban van. Önkormányzatunk a Várbarátok Köre Egyesülettel karöltve 

pályázat keretében részt vett a Tankert és a Közösségi gyümölcsfeldolgozó 

létrehozásában. A Tankert a Laky Demeter Turistaháznál, a Közösségi 

gyümölcsfeldolgozó az orvosi lakás pincerészén valósult meg. A Közösségi 

 

Paksy Gáspár: 

Adventben 

 
Már én a földnek 

szolgaláncát  

Erős karokkal 

szétzuzom,  

Feléd esengve tiszta 

hévvel,  

Sóvárgó vággyal, 

Jézusom! 

 

Látom kigyulni 

napkeletről  

Királyok fényes 

csillagát,  

Komor felhőkön, bús 

homályon  

Mennyország fénye 

csillan át. 

 

Sötét, kietlen 

éjtszakákon  

Kicsiny bölcsödről 

álmodom,  

Sokszor merengek égi 

kéjjel  

Mosolygó kisded-

arcodon. 

 

A boldogság regéje 

lágyan,  

Szellők szárnyán susog 

felém,  

Sokszor tünődöm holdas 

este  

Az angyalok szép 

énekén. 

 

Vigasztalódva nézhetem 

már  

A nagy világot, bár 

sötét;  

Egekből áradt üdv 

sugára  

Oszlatni kezdi bús 

ködét. 

 

Szívem keservét, régi 

búját  

Örök reménnyel altatom,  

A kétség, csüggedés 

borúján  

Raráté sír föl ajkamon. 

 

Az irgalom nagy 

Istenéhez  

Gyakorta szárnyal hő 

imám,  

Mert lelkem e csalárd 

időknek  

Megváltót, üdvöt, fényt 

kíván! 
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gyümölcsfeldolgozó a lakosság rendelkezésére áll az egészséges tartósítás minél szélesebb 

körű megvalósításához.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankert a Paplak udvarán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi Gyümölcsfeldolgozó 

 

Ebben az évben a gyógyszertár melletti területen megépült a Termelői piac, melynek 

ünnepélyes átadásával megnyílt az árusítási lehetősége a lakosságnak. A Balatoni 

Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elvégezte községünk Környezetvédelmi 

Programjának felülvizsgálatát egészséges környezetünk megőrzése érdekében, melyhez a 

lakosság segítsége nélkülözhetetlen. Önkormányzatunk előző évben és ebben az évben is 

megküldte fejlesztési elképzeléseit a Megyei Önkormányzathoz. Fontosnak tartjuk az 

előbb említett piactér további fejlesztését, hűtőház és raktárépület megépítését, mely a 

tankertben termelt termények tárolását szolgálná. A Szociális Szövetkezet létrehozása a 

helyi termelőket fogná össze. A hűtőház és raktárépület a szövetkezeti tagok által termelt 

termények tárolásának is a helyszíne lehetne. A régi tsz. major területén illetve a rendezési 

tervünk szerinti iparterület fejlesztésével, az infrastruktúra kiépítésével a helyi 

vállalkozások megtelepedését segítenénk. A Rezi-Keszthely összekötő út 

balesetveszélyes, az út állapotáról több levelet írtunk az illetékes hatóságoknak. Reméljük, 

hogy a közeljövőben eleget tesznek kérésünknek, és teljes körű felújításra jelölik ki ezt a 

rövid útszakaszt. Fontosnak tartjuk az iskola és óvodaépület fejlesztését, az épület és 

tetőtér szigetelését, a nyílászárók cseréjét, a vizesblokkok felújítását, melyet csak pályázati 

támogatásból tudunk megvalósítani. Szem előtt kell tartanunk a háziorvosi rendelő és 

orvosi lakás teljes körű felújítását is, azonban ez szintén csak pályázati támogatásból 

valósítható meg. Községünk kiemelt turisztikai látványossága a Rezi vár, melynek 

önkormányzati kezelésbe vételét szorgalmaznunk kell. A lakosság közlekedésének 

fejlesztése érdekében a községünkben lévő négy buszmegálló felújítását is szeretnénk a 

következő években elvégezni. A közlekedés biztonságának javítása érdekében a balatoni 

kerékpárúthoz való csatlakozás is növelné községünk turisztikai vonzerejét. Sajnos az 

ivóvízhálózat állapota nem megfelelő, melyet a sorozatos csőtörések jeleznek. Fontosnak 

tartjuk az ivóvízhálózat teljes körű felújítását. Terveink között szerepel az 

 

 

 

 

Juhász Gyula: 

Rorate 
 

 

A kéklő félhomályban  

Az örökmécs ragyog,  

Mosolygón álmodoznak  

A barokk angyalok. 

 

A gyertyák rendre 

gyúlnak,  

A minisztráns gyerek,  

Mint bárány a mezőben  

Csenget. Az árny 

dereng. 

 

Hideg kövön anyókák  

Térdelnek. Ifju pap  

Magasba fölmutatja  

Szelíden az Urat. 

 

Derűs hit tűnt malasztját  

Könnyezve keresem.  

Ó gyönyörű gyerekség,  

Ó boldog Betlehem! 

 

 

 

Ó, jöjj, ó, jöjj, 

Üdvözítő 

Beteljesült már az idő. 

Föltárd az ég zárt 

ajtaját, 

Vár a világ sóhajtva 

vár. 

 

Megnyílt az ég 

harmatozva, 

Megváltónkat, hogy 

lehozza 

Ég felhői nyíljatok 

szét 

Hozva Jákob 

fejedelmét. 
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önkormányzat konyhájának, mind az épületnek, mind pedig a berendezéseknek a 

felújítása, cseréje és olyan szintre emelése, mely napjaink elvárásainak megfelel. Fentiek 

mellett folytatni kívánjuk az önkormányzati utak további karbantartását. Remélem, 

hogy széleskörű fejlesztési elképzeléseink megvalósulhatnak. 

 

A Képviselő-testület a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve 2015. évre 

vonatkozóan adóemelésről nem döntött. A változó jogszabályi előírások azonban a 

következő évben szükségessé teszik a helyi adórendeletek felülvizsgálat. 

 

Az intézményi étkezési térítési díjak 3-5 %-os emelését azonban nem kerülhettük el, 

melyet az egészséges étkeztetés biztosítása érdekében alkotott jogszabályok szigorú 

betartásának követelménye tett szükségessé. 

 

Végezetül köszönöm lakosságunk aktív részvételét községünk közéletében, az egyesületek 

közösség formáló munkáját, a köztisztviselők, a pedagógusok és valamennyi 

önkormányzati alkalmazott fáradhatatlan munkáját, valamint Képviselő-testületünk 

önzetlen tevékenységét. 

 

Külön köszönöm azoknak a szülőknek a bizalmát, akik a helyben lévő intézményeinkre a 

Rezi Óvodára, és a Család Általános Iskolára bízták gyermekeik nevelését és oktatását. 

Bizalmuk megalapozott, hiszen az elmúlt évek nagy számú felsőoktatási hallgatója 

bizonyíték az intézményeinkben folyó munka színvonalára. Köszönet illeti azokat a 

szülőket, akik az intézményeink munkáját aktív és jó szándékú közreműködésükkel segítik. 

A szülők bizalma nagy segítséget jelent intézményeink megtartásában. 

 

És végül köszönöm mindenkinek az emberséges, barátságos megnyilvánulásait, jó 

szándékú segítségét, községünk jó hírének megőrzését.  

 

Kívánom, hogy  községünk minden egyes lakója számára biztosítson barátságos, élhető és 

befogadó közösséget. 

 

         Cserép Gábor 

         polgármester  

 
 
    
 

 

 

Amit az ügysegédi rendszerről tudni kell 

Többször hallottuk már, hogy a járási hivatal szervezetén belül ügysegédek működnek. Mit is jelent 

ez a mindennapokban, ezt foglalja össze dr. Varga Andrea járási hivatalvezető:  

A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfeleket lakóhelyükön segít a járási 

hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, sőt, 

szükség esetén az eljárásban is. Az ügysegédek azokon a kisebb településeken vannak jelen, ahol 

nincs kormányablak vagy okmányiroda, itt az ügysegéd tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a 

szükséges formanyomtatványokat biztosítja, segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint elintézésre 

továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez. 

A cél az, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségével 

valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés bármilyen 

körülmények között. Az ügysegédek képzett szakemberek, kormánytisztviselők, akik kellő szakmai 

ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy színvonalas segítséget nyújtsanak a hozzá 

forduló állampolgároknak. 

Az elmúlt másfél év tapasztalata szerint az állampolgárokban már rögzült, hogy egyes 

településeken mikor van jelen az ügysegéd és az ügyfélfogadási időpontokban keresik fel őket 

Hivatal közleménye  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kosztolányi 

Dezső: 

Karácsony 

(részlet) 

 

Ezüst esőben száll 

le a karácsony, 

a kályha zúg, a 

hóesés sűrű; 

a lámpafény 

aranylik a 

kalácson, 

a kocka pörg, 

gőzöl a tejsűrű. 

 

Kik messze 

voltak, most mind 

összejönnek 

a percet édes 

szóval ütni el, 

amíg a tél a 

megfagyott 

mezőket 

karcolja éles, kék 

jégkörmivel. 
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ügyeik intézésére.  A legtöbb településen valamennyi, a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás 

szerinti formanyomtatvány megtalálható, azok jól látható és hozzáférhető helyen vannak, melyeket 

az ügyfél bármikor elvihet és kitöltve a mellékletekkel együtt viszi vissza az 

ügysegédnek.  Számtalan esetben előfordult már, hogy ügyfélfogadási időn kívül - utcán, 

buszmegállóban - kérdeztek rá az állampolgárok, hogy egyes nyomtatványokhoz milyen 

mellékletek szükségesek, vagy bizonyos ügyintézést hol tudnának lefolytatni, így azt mondhatom, 

hogy a bizalom kezd kiépülni az állampolgárok részéről. Nagyon sokuknak problémát okozna a 

bejutás Keszthelyre ügyeik intézésére, számukra csak az lehet a megoldás, ha a hivatal „utazik” 

hozzájuk. 

Az ügysegédek nemcsak a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben segítenek az 

állampolgároknak, hanem bármilyen más kérést is próbálnak megoldani pl:  családi pótlék igénylő 

nyomtatvány lehívása, annak kitöltésében segítés; ügyfélkapun keresztül biztosítási jogviszony 

lekérdezése az ügyfél részére; nyugellátás ügyek intézéséhez vagy fogyatékossági támogatás iránti 

kérelem nyomtatvány lehívása stb. 

Akik még nem ismerik vagy nem vették igénybe az ügysegédi rendszert, nekik javaslom, hogy 

kollégánkat bizalommal keressék fel Reziben, a Polgármesteri Hivatal épületében 

ügyfélfogadási időben: szerdánként 13.30-16.00-ig.       
    
 

 

 

 

2015-ben tervezett rendezvényeink:  

Január 10. szombat  Doni hősök napja      
Emlékezés a II. világháború rezi hőseire 

Helye: Római Katolikus templom 

Szentmise után koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél, majd Hadtörténeti kiállítás a hősök emlékére  

Kiállító: Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület  

Rendező: Önkormányzat, Nyugdíjas Klub Rezi 

Január  16-17. péntek- szombat Hagyományőrző disznótoros, kolbász- és pálinkamustra   
Helye: Laky Demeter Turistaház  

Célja: hagyományok és a múlt ízeinek ápolása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 

aktivizálása. Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület    

Január 22. A magyar kultúra napja Helye: Művelődési Ház Rendező: Család Iskola 
Január 24. szombat Vince-napi pincejárás Helye: Szőlőhegy,   
Célcsoport: boros gazdák, helyi és vidéki borkultúra kedvelők  

Célja: a rezi bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése 

Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete 

Február 1. vasárnap Sakk-verseny      
Helye: Művelődési ház 

Célcsoport:  Mindazok, akik kedvelik a sportágat 

Célja: szabadidő hasznos eltöltése, a középosztály aktivizálása,  

Rendező: Ifjúsági Egyesület 

Február 14. szombat Iskolai farsang  
Helye: Művelődési ház 

Célja: Hagyományok ápolása 

Célcsoport: Család Általános Iskola tanulói illetve szüleik. 

Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközössége  
Február 17. kedd Húshagyókeddi fánkmustra és kézimunka kiállítás  
Helye: Művelődési ház 

Célja: hagyományőrzés, szellemi és kulturális értékeink bemutatása vidám előadásokkal. Közreműködnek az óvodások, 

iskolások, Nyugdíjas klub és a Hagyományőrzők.  

Rendező: Alkotókör 

Március 1. vasárnap XIX. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa 
Helye: Művelődési Ház 
Célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a fiatalok aktivizálása, egészséges, sportkedvelő életre való nevelése  

Rendező: Ifjúsági Egyesület 

Március 13. péntek 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi 

angyalok 

 

Szálljatok le, 

szálljatok le 

Karácsonyi 

angyalok! 

Zörgessetek 

máma este 

Minden piciny 

ablakot! 

Palotába és 

kunyhóba 

Nagy örömet 

vigyetek, 

Boldogságos 

ünnepet! 

(népköltés) 
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Ünnepi műsor a Művelődési házban, majd fáklyás felvonulás és koszorúzás  Laky Demeter és Sebessy Kálmán 

emléktáblájánál.  
Rendező: Rezi Község Önkormányzata  és a Család Általános Iskola Segítő: Ifjúsági Egyesület 

Március 25 . szerda  17.00 Gyümölcsoltónap  

Oltás bemutatás, gyakorlás hozott vesszőkből 

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

Április (A dátum még egyeztetés alatt!) Kirándulás Esztergomba 

Szervező: Nyugdíjas Klub 

Április10. péntek 15.00 Költészet napja  
Helyszín: Művelődési Ház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, segítők: Iskola, Nyugdíjas klub 

Április 24. péntek  Szent György napi ünnepség     
Helye: Kápolna, Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák Egyesülete  

Közreműködnek: Helyi művészeti csoportok 

TE SZEDD! Szemétgyűjtési akció a faluban és annak határában  

Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület  

Május 2. szombat  Hagyományos Vártúra  
Célcsoport: Helyi és vidéki túra- és természetkedvelők 

Célja: a természet, a sport és a rezi vár népszerűsítése 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Május 3. vasárnap Anyák napja  

Helye: Művelődési ház 
Helyi fellépők műsorral köszöntik az édesanyákat. Rendező: Rezi Óvoda   

Május 30. szombat Gyermeknap (családi nap) 
Helye: Laky Demeter Tursitaház 

Rendező:  Család Általános Iskola és Szülői Munkaközösség  

Május 31. vasárnap Hősök napja  
Megemlékezés az I. és II. világháborúban elesett katonákra.  

Helyszín: római katolikus templom 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Június (Dátum egyeztetés alatt) Kirándulás Bécsbe 

Ifjúsági Egyesület szervezésében  

Június 24. Szent Iván napja, harangszentelés a kápolnánál 
Rendező: Szőlősgazdák 

Június 26-27. Rizlingország ünnepe  
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu 

Célcsoport: Rezi község lakossága, valamint a környező települések, városok turistái, külföldi vendégei. 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete  

Június 29-július 12. Rezidance Tánctábor  
Helyszín: Művelődési  ház 

Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport  

Július 6-11. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor             
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület  

Július 11. szombat Rezidance táncbemutató 
Helyszín:  egyenlőre nem  ismert.  

Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport 

Július 20-25. Hagyományos vártábor                                     
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület 

Célcsoport: az iskola tanulói, valamint korlátozott számban a környező települések tanulói. 

Augusztus 3-7. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor                 
Helye: Általános Iskola 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Célcsoport: művészetet kedvelő fiatalok 

Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése 

Augusztus 16. vasárnap Szent Ilona ünnepe 
Zarándoklat és szentmise a Szent Ilona forrásnál 

Rendező: Egyházközség  

Segítő: Nyugdíjas Klub 

Szeptember (dátum egyeztetés alatt Szüreti Mulatság     
Helyszín: Iskola udvar 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Segítők: helyi szervezetek 

Célcsoport: Rezi község lakossága 

Szeptember 19. szombatról vasárnapra virradó éjszaka Zarándoklat a sümegi búcsúba 

Rendező: Csalát Általános Iskola  

Szeptember 26. szombat Itthon vagy Magyarország szeretlek!  

Játékos vetélkedők egész nap, este tábortűz 

 

Péter Erika: 

Adventi gyertyák 

 

Négy 

vasárnap 

gyújtunk gyertyát 

az adventi koszorún. 

 

Első vasárnap egy 

szálat, 

Bronzvasárnap még 

egy párat, 

 

Ezüstvasárnap éppen 

hármat. 

 

Aranyvasárnap meg 

mind a négy 

gyertyán ég a fény. 
 

 

 
 

Andók Veronika:  

Karácsony előtt 
 

Olvad az első hó, csupa 

sár minden, 

A szánkó is még a 

padláson pihen, 

De a téren reggeltől 

fenyőfa áll 

És minden ága csillogó 

díszre vár. 

 

Az ablakokban este 

gyertyák égnek, 

S az emberek szemében 

titkos fények. 

Szájukon mosoly, 

kezükben csomagok, 

Emlékeik közt régi 

karácsonyok. 

 

A faluban száncsengő 

hangja szálldos 

És megszaporodtak a 

Mikulások, 

A gyerekek is most egy 

kicsit jobbak 

És aranyos-furcsa 

leveleket írnak. 

 

Karácsony jön és 

bekopog csendesen, 

Varázsától 

megváltozunk hirtelen 

S olvadhat az első hó, 

minden csupa sár, 

A szeretet mostmár a 

szívekben jár. 
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Rendező: Család Általános Iskola  
Szeptember 29. kedd délután Szent Mihály ünnepe - betakarító nap  
Szent Mihály napi vásár az iskolásokkal, helyi termelőkkel, óvodások, iskolások és a község lakóinak részvételével 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Október 12-15. IV. Rezi Festőnapok  
Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Október 15. csütörtök Festőnapok záró kiállítás a Művelődési házban 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület  
Október 18. Lukács napi búcsú 

Október 22. csütörtök  Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor 
Helye: művelődési ház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola  

November  8. vasárnap Idősek napja      
Rendező: Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt  

Helye: Művelődési ház 

November 11. kedd Újbor bemutatása a szőlősgazdákkal 
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban az iskolásokkal 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete  

November 14. szombat  Márton napi bál  a falu közössége számára  
Rendező:  Család Iskola Szülői Munkaközössége 

November 27. péntek  (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz. 
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI 

December 5. szombat  Kiskarácsony,nagykarácsony Adventi vásár helyi termékekkel és a Télapóval 
Rendező: Ifjúsági Egyesület 

December 18. péntek A szeretet fényei Iskolai karácsony 

Helye: Művelődési ház  

December 20. vasárnap karácsonyi ünnepség 
Helye: Művelődési ház     

Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

December 31. Szilveszter  

Helye: Művelődési Ház, 

Rendező: Ifjúsági Egyesület   

 

Tervezett szakkörök, programok: 

 Táncoktatás  – heti 4 alkalom (minden hétfőn, kedden, csütörtökön,  pénteken 16.00-20.00 óráig, oktató: 

Varga Enikő) 

 Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. 17.00 órától a Klubhelységben 

 Biblia óra január, február hónapban minden héten pénteken  a Klubhelyiségben  

 Hímző szakkör és alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1 alkalommal keddenként a Laky 

Demeter Turistaházban  

 Gyógytorna foglalkozások szerdánként 18.00 órától a Művelődési házban  

 

A Művelődési ház jövő évi tervei között szerepelnek még kiállítások, irodalmi estek, színház látogatások, 

zenei koncertek szervezése is. 

A programokon való részvétel ingyenes, kivéve a tánc- és a gyógytorna foglalkozásokat. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ez évben is programunk 

szervezésében, lebonyolításában! E segítség tette színesebbé, hangulatosabbá rendezvényeinket.  További 

segítségükre a jövőben is számítunk!  

 

Községünk valamennyi lakójának békés, karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet 

kívánok!                

          Tafota Istvánné 

műv.szervező 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pálfalvi Nándor: 

Karácsony 

 

Karácsony 

ünnepén 

az a kívánságom, 

Legyen boldog 

mindenki 

ezen a világon. 

 

Itt is, ott is, 

mindenütt 

legyen olyan béke, 

mint amilyen bent 

lakik 

az emberek 

szívébe. 
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Adventi vásár a rezi Piactéren 
2014. december 6-án délután a zord, esős idő ellenére benépesült a kis csarnok és pillanatok alatt kellemes 

vásári hangulat kerekedett. 
Kelendőek voltak Rézi néni szörpjei, a szőlőmagból készített Kredencolaj, a térségi virágmézek, 

gyógynövény kivonatok, tökmagolajak, bicskelekvárok, horgolt- és mézeskalácsból készített 

karácsonyfadíszek és egyéb helyi termékek. 

 

Nemcsak az eső, de Rézi néni forró szörpjei és a helyi szőlősgazdák által készített és kínált forralt bor és sült 

kolbász illata a tető alá csalogatta, majd melengette a résztvevőket. 

Egyszer csak lovas hintón megérkezett a Télapó, akit a gyerekek énekekkel, versekkel vártak. Ezért cserébe a 

fehérszakállú és segítői, a fekete krampuszok apró kis csomagokkal ajándékozták meg őket. 

Útjuk ezzel még nem ért véget. Tovább indultak és helyi termékekből összeállított csomagokkal leptek meg 

öt Reziben élő nagycsaládot, akiknek a Zala termálvölgye térség termelői ajánlották fel termékeiket az ünnep 

alkalmával. Az ajándékozottak nevében is köszönetünket fejezzük ki a termelőknek e nemes cselekedetükért, 

ami szép példája a társadalmi felelősségvállalásnak.  
Ezután még ellátogatott a Télapó a beteg gyermekekhez és azokhoz a házakhoz, ahova hívták.  

A fiatalok őszinte lelkesedéssel készültek az ünnepségre. Piacteret, karácsonyfát díszítettek és 

ajándékcsomagokat készítettek a Télapót váró gyermekeknek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itthon vagy!  Magyarország szeretlek!  
Szeptember 27-én Rezi is csatlakozott az országos programhoz, melynek megrendezését Iskolánk vállalta fel. 

A programban szereptelt Tanösvény túra, ahol játékos vetélkedők várták a gyermekeket és szülőket egyaránt. 

Volt még plakátkészítés Reziről, majd a szép eredményeket elért rezi fiatalok sorában Lancz Andrea orvos 

tartott beszámolót tanulmányairól, munkájáról. A program a Turistaháznál tábortűzzel, szalonnasütéssel ért 

véget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dsida Jenő:  

Itt van a szép 

karácsony 

 

Itt van a szép, víg 

karácsony, 

Élünk dión, friss 

kalácson: 

mennyi finom 

csemege! 

Kicsi szíved 

remeg-e? 

 

Karácsonyfa 

minden ága 

csillog-villog: 

csupa drága, 

szép mennyei 

üzenet: 

Kis Jézuska 

született. 

 

Jó gyermekek 

mind örülnek, 

kályha mellett 

körben ülnek, 

aranymese, áhitat 

minden szívet 

átitat. 

 

Pásztorjátszók be-

bejönnek 

és kántálva 

ráköszönnek 

a családra. Fura 

nép, 

de énekük 

csudaszép. 

 

Tiszta öröm tüze 

átég 

a szemeken, a 

harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska 

született! 
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III. Rezi Festőnapok 

Októberben 12 festőművész  részvételével rendeztünk festőnapokat, a Laky Demeter 

Turistaházban.  Az alkotómunka mellett szakítottunk időt arra is, hogy megnézzük Rezi 

nevezetességeit és természeti szépségeit, melyek a művészek alkotásaiból vissza is köszönnek. Itt 

tartózkodásukért valamennyien egy-egy festményt, hagytak itt cserében. A tábor záró kiállítással 

fejeződött be, melyet a magyar festészet napja alkalmából rendeztünk meg.  

Évszázadok óta a festők védőszentje Szent Lukács. Ez a nap 2002 óta a fény, a színek, a formák és 

ritmusok, az élő festészet ünnepe. 

Községünk védőszentje is Szent Lukács. 

A kiállításon köszöntőt mondott: Rénesné Borbás Andrea alpolgármester 

Szent Lukács életéről beszélt: Kiss László esperes 

A kiállítást megnyitotta és a tábor munkáját értékelte: Lichtenwaller Zoltán festőművész-tanár 

A műsorban közreműködtek Kiss Noémi ének, Horváth Péter vers, Töttő Vilmos tangóharmonikán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

„ A gyermeki élet pedig maga a csoda. 

 Minden gyermek üzenet az emberiség számára: 

 Isten szeret bennünket.  

Gyermeket nevelni  

– Istennel való találkozás. „   

(Böjte Csaba) 

 

         Eltelt ismét egy esztendő, újra várjuk a fényben születő gyermeket, aki megváltást hoz majd a világra.  

Kívánjuk a változást, a világosságot a sötét napok után, szeretetben egyesítve lelkünket. 

Áldás, hogy kis falunknak iskolája évről évre, nap, mint nap felfedezheti és kibontakoztathatja a gyermeki 

tehetségeket. Mivel a kis létszám, a helyi sajátosságok, a közösség építő ereje, folyamatosan segíti a 

fejlődésüket, így megvalósulhat, a „Mindenki jó valamiben”, nemes gondolatának beteljesülése. 

        Nemrégiben nálunk járt egyik tehetséges tanítványunk, Agárdi Szilvia. Jó volt látni, hogyan érintette 

meg tanulóinkat, magával ragadó, angyali személyisége. Elmondta, hogy ebben az iskolában kapta meg 

azokat az alapokat, amik életében azóta is meghatározóak, a feltétel nélküli elfogadást és a segítő szeretetet. 

Egyik alsós tanítványunk megfogalmazta, hogy „angyalsága az Isteni szeretetben van, amit sugároz 

magából”.  Kell ennél több? 

Szerencsére sok ilyen gyermek van közöttünk, egyszerűek, jók, olykor rosszak, de mindenképp értékesek. 

Akárcsak a felnőttek ... 

        Egyszer eljön az idő, amikor átadható a megtisztelő feladatok elvégzése is, különösen olyankor, ha 

valahol máshol is kiemelkedően ismerik el tanítványainkat.  

Nagy Rebeka, 4. osztályos tanulónk,  Az én világom című megyei irodalmi pályázaton , korcsoportjában 

első helyezést ért el. Folytassa hát ő, a további gondolatokat! 

 

Család Általános Iskola hírei 

 

 

 

 

„Várunk valamit, 

kicsinyek, nagyok: 

fekete égre fényes 

csillagot, 

ködös éjjelre hajnal 

bíborát, aranyserlegbe 

az öröm borát. 

Várunk valakit: 

gyermeket a gyermek, 

gyermeket a nagyok, 

kik gyermekké 

lesznek. 

Valakit, aki az éjjelre 

hajnal, aki az égen 

Nap tűz-sugarakkal, 

aki serlegünkben az 

öröm bora, akit nem 

un meg a lelkünk 

soha. 

Várunk egy 

gyermeket.” 
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 „ Nagy Rebeka: Az én világom 

 

    Nem tudom, hol vagyok, de tudom, hogy jó helyen vagyok. Én csak megyek az arany úton, a lábam alatt a 

talaj ég. De kibírom én! 

Valami hangot hallok, sok nevetést, esetleg sírást. Bemegyek egy épületbe. 

Látok egy tucat gyermeket, kisfiúkat és kislányokat. Kedveseket, szépeket. Rám 

néznek, látom csillogó, gyönyörű szemüket.  

    Egyszer csak három kislány és két fiú közeledik felém. Az egyik lány így szól: 

Téged, hogy hívnak? 

Rebekának – mondom – És a ti nevetek? 

Én Réka vagyok, ők itt Zoé, Hanka, Zsiga és Ákos. 

Gyere, szeretnél velünk lenni? – kérdezi a kis Zoé. 

Igen,  szívesen – felelem és megfogom a kezét. 

Sétálva elindulunk a hosszú folyosókon, kíváncsian figyelve a hangokat.  

Az egyik terem előtt megállunk, zene és vidám gyermekhangok hallatszanak. Egyszer csak belépünk egy 

Hallowen –terembe. Egy pillanat alatt mindenki átalakul: Réka ufó, Hanka szellem, Ákos ogre, Zsiga kalóz, 

Zoé sütőtök, én pedig boszorkány lettem. 

Sokat játszottunk és nevettünk. 

De Zoé nem, csak ült és sírt az egyik sarokban. Odamentem és szerettem volna megölelni, de ellökött 

magától. Amikor megkérdeztem, hogy mi a baj, azt felelte, hogy nagyon fél a boszorkányoktól, nem szereti 

őket és megrémiszti a sok csúf alak. 

Szívesebben mennél máshová? – kérdeztem. 

Igen, keressünk tündéreket! – válaszolta. 

Megsajnáltam a kis Zoét, elmondtam a többieknek is mit kért, és mindannyian gyorsan kijöttünk a nagy 

teremből. A többiek is sajnálták a kislányt és szívesen indultak a felfedezőútra. 

      Nemsokáig kellett menni, hamar találtunk egy csillogó nagy kaput. Amikor ezen beléptünk egy szép 

Tündérvilágot láttunk. Mindenki szépséggé alakult. Réka vízitündér, Zoé és Hanka állattündér, Zsiga kobold, 

Ákos pedig fatündér lett. Én pedig óvó néni tündér lettem. 

A tündérek énekeltek, táncoltak, vidáman, boldogan játszottunk, egészen délig. 

Délben aztán elvittem őket az ebédlőbe, ahol jóízűen elfogyasztották a finom ebédet. 

Az apróságok elfáradtak, a délutáni pihenőszobába kísértem majd átöltöztettem őket és lefektettem pihenni a 

kis tündérkéimet. 

Mivel nehezen akartak elaludni, beleültem a nagy fotelba és énekeltem nekik egy dalt. 

       Csíja, buja, arany baba, aludjál el, 

       Aludjál el kis angyalka, aludjál… 

       Jó éjszakát gyerekek, álmodjatok szépeket, 

       Minden álom teljesüljön, 

       Csúf, gonosz, rossz elkerüljön! 

Gyorsan elaludtak, remélem álmukban csupa szép dolgot láttak és nem kellett félniük semmitől.  

       Engem mindig elszomorít az, ha a gyerekeket ijesztgetik, és félniük kell azért, mert a felnőttek nem 

gondolják végig, mit mutatnak meg a gyerekeknek. Én sem szeretek félni, jobban érzem magam, ha minden 

vidám körülöttem.  Ha majd nagy koromban óvó néni leszek, csak szép, mosolygós meséket mondok és 

olyan jelmezeket adok a gyerekekre, ami megnyugtatja és boldoggá teszi őket. 

      Szeretném,  ha egyszer, évek múlva, nemcsak egyedül kellene mennem az arany úton, hanem velem 

tarthatna a sok- sok vidám kisgyerek.” 

 

Kívánom, hogy mindenki találja meg a maga arany útját, ami boldogságot és beteljesedést hoz számára. 

 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek, 

áldott, békés ünnepeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartos Erika: Tél 

 
Hófehér a város, 

Lehullott a hó, 

Jégcsap csüng az 

ágon, 

Befagyott a tó. 

 

Sapka nőtt a házon, 

Sapkát hord a kút, 

Hósapkás az autó, 

Jégtükör az út. 

 

Jégvirág a fákon, 

Csillogó a táj, 

Nagykabátba bújok, 

Nyakamban a sál. 

 

Szaladok a dombra, 

Csiklandoz a szél, 

Fürgén fut a szánkó, 

Gyönyörű a tél! 

 

 
 

 

 

Dsida Jenő: 

Itt van a szép 

karácsony 

 

Karácsonyfa minden 

ága csillog-villog 

csupa drága,szép 

mennyei üzenet: 

 

kis Jézuska született. 

Jó gyermekek 

mind örülnek, 

kályha mellett 

körben ülnek, 

aranymese, áhitat 

minden szívet átitat. 
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A közelmúltban a Vodafon Főállású Angyalaként  iskolánk vendége volt  Agárdi Szilvia látássérült énekesnő. 

Szilvi iskolánkban kezdte tanulmányait,  osztályfőnöke Macsek Anita néni volt.  

Szilvi17 évesen a The Voice Magyarország Hangja énekeseként, és 2013-ban az Euróvíziós 

Dalverseny hazai döntőjében Szíveddel láss című duettel Pál Dénessel vált ismertté egy ország 

számára. Ezeken a versenyeken való részvételével is szerette volna üzenni, hogy látássérültként is 

lehet teljes életet élni. Küldetésének célja sorstársainak helyzetének jobbá tétele. Fellépéseivel 

felhívja a figyelmet a látássérülés nehézségeire és elárulja, hogy egy kis odafigyeléssel milyen 

egyszerűen tudunk látóként segíteni, hogy ők aktív részesei lehessenek a közösségi életnek.  

A rendezvényen saját példáján keresztül mesélt mindennapjairól, tapasztalatairól, hogy ő és 

családja, hogyan küzdötték le az eléjük gördülő akadályokat. Egy rövid időre megtapasztalhattuk, 

milyen az Ő világuk. 

Választ adott azokra a kérdésekre, hogy hogyan közlekedik  és öltözködik egy vak? 

Szoktak-e a látássérültek, vakok  álmodni?  Olvasnak-e újságot? Hogyan lehet megfelelően 

segítséget adni nekik? Hogyan „látja” a Facebook oldalát és a telefonját? 

Azt is elárulta, mi is a „Lapról hangra”, és ez mit jelent számára. 

Előadása és meglepetésműsora hatalmas sikert aratott a résztvevők körében.   

 
 

 

 

 

Kedves Olvasó ! 
 

A Védőnői Szolgálat tevékenységének legjelentősebb részét a csecsemők és várandósok gondozása 

képezi, községünkben 2014-ben az előző évekhez képest növekedett a várandósok és csecsemők 

létszáma. 

Az idén 15 családba érkezett új családtag. 

A várandósok számának alakulása a jövő évet tekintve kevésbé reményt keltő, öt várandós 

jelentkezett gondozásra, Ők várhatóan júniusig fognak szülni. 

 A jövő évtől várhatóan lehetőség lesz a 25-65 év közötti hölgyek számára helyben elvégzett 

méhnyak-szűrésre, az időpontokról későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 

A védőnői szolgálat nevében a község minden kedves lakójának jó egészséget, békés karácsonyt és 

boldog új évet kívánok ! 

 

                                                                 Zomboryné Kismihály Brigitta   
 

 

 

 

 

 

 

 

Védőnői szolgálat hírei 

 

 

 

„Ne a hóban, 

csillagokban, ne 

ünnepi foszlós 

kalácson, ne 

díszített fákon, 

hanem a szívekben 

legyen karácsony. „ 

 

Szilágyi Domokos 

 

 

 

Orgoványi Anikó: 

Kökény 

 

Ázik, fázik a 

kökény,  

didereg a lába, 

kékpettyes 

ruhácskáját 

a szél is cibálja. 

 

Csalogatja a rigót: 

Gyere csipegetni, 

dércsípte 

bogyóimmal 

jól is tudnál lakni! 

 

Jönnek ám a 

madarak, 

vígan vacsorára, 

nem fázik már a 

kökény, 

van tollas kabátja! 
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„ A gyökerek persze 

nem látszanak, 

de tudod, azok tartják a fát.” 

 

 

Óvodánkban 1 csoport működik: Vackor csoport.  

Családias légkörű, jól felszerelt termekben, vegyes életkorú csoportokban, folyamatos napirend keretén belül töltik 

napjaikat a gyermekek.  

 

30 férőhelyes az óvoda, 2 óvodapedagógus és 2 dajka foglalkozik a községünkből érkező gyermekekkel. 

 

Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk a falu lakosságával együtt a szüreti mulatságon. A nagyobb 

gyermekeink egy népi játékot mutattak be.  

A répa című mese dramatizálásával kedveskedtünk az idősek köszöntésén gyermekeink nagyszüleinek, az idős 

embereknek. 

December 3-án óvodánkban járt a Keszthelyi televízió csapata, hogy a Hét szív virág műsorukba gyermekeink 

mesemondását is felvegyék. A Rezi óvodából 9 gyermek mesefelvételét nézhetik majd meg a decemberi program keretén 

belül. 

December 5-én délelőtt 9.30 órakor vártuk óvodánkba a Mikulást! 

Részt vettünk a faluban, a piactér avatásán tartott Mikulás-partin is gyermekeinkkel. 

December 13-án nagycsoportos gyermekeink lucázni fognak az óvodában, az iskolában és a Polgármesteri Hivatalban. 

December 18-án tartjuk óvodai karácsonyi ünnepségünket. 

December 21-én részt veszünk a Művelődési házban megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségen is, ahol nagyobb 

gyermekeink lucáznak. 

Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében kívánok a falu minden kedves lakosának  

békés, boldog karácsonyi ünnepeket és szeretetben teljes új esztendőt ! 

Szalai Klára 

óvodavezető 

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” 

                                                                                                                                                     Szilágyi Domokos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Őszirózsa Nyugdíjas klub minden héten csütörtökön este 18 órakor a Gondozási Központban várja Rezi 

község valamennyi nyugdíjasát. 

Foglalkozásain minden hétre vagy hónapra megszervezve köszönti tagjait, név- és születésnapjain. 

Áprilisban Dencs Ferencnét 70. születésnapján köszöntöttük. 

Rezi Óvoda hírei 

Nyugdíjas Klub hírei 

 

 

Negyedi Szabó 

Margit: 

Karácsonyi 

emlékezés 
 

Emlékszel-e még az első 

Karácsonyra…  

Midőn lejött hozzánk az 

angyal a mennyből?  

Nem is tudod talán, mely 

égi táj felől  

kerub hárfájának zengő 

dalát hozta…  

 

Hajlékunk tájékát 

karácsonyfa-gyertya  

Ragyogó lángjával mind 

megaranyozta… 

Szívünk bús fészkébe 

hófehér szárnyával  

Csodák országából béke 

galambja szállt,  

 

Mire a múlt évek 

minden sötét árnya  

Aranyharmat lepte 

liljom mezővé vált… 

Éltünk minden útját 

karácsonyfa-gyertya  

Édes melegével végig 

beragyogta…  

 

Angyali hárfának zengő 

ezüst húrját  

Vak idők rozsdája eddig 

meg nem fogta. 

Maradj itt, ne hagyj el, 

maradj köztünk végig  

Fehér galambszárnyon 

mennyből eljött angyal!  

 

Szívünkbe fogadtunk 

hajnal hasadással  

Szívünkbe marasztunk 

deresedő hajjal…  

Karácsonyfánk végső 

lángja ha ellobban  

Együtt menjünk veled 

mennybe szálló 

angyal… 
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Május 4-én a Faluházban rendezett anyák napi ünnepségen énekkel, és szavalattal köszöntöttük az 

édesanyákat. 

Május 25-én a hősök napján a népdalkör szerepelt. 

Júliusban kettő tagunk Peresztegi Istvánné és Szakács Miklósné 70. születésnapját ünnepeltük. 

Augusztus 2-án Vindornyaszőllősre hívtak bennünket falunapra énekelni. 

Augusztus 24-én a Zalaapáti Katonadal fesztiválon szerepeltünk. Műsorunkat nagy tetszéssel fogadták. 

Szeptemberben a szüreti fesztiválon énekeltünk. 

Október hónap a betakarítással telt el. 

November hónapban Erzsébet-Katalin névnapi köszöntés volt. 

December a karácsonyi vásárra saját magunk készített régi gyerekkorunkra visszaemlékező kis karácsonyi 

apróságokkal készültünk. 

December 11-én Gabriella névnapra készültünk. 

December 14-én Cserszegtomajon Ádventi Kórustalálkozón szerepel népdalkörünk. 

Az évet 21-én a Faluházban rendezett karácsonyi ünnepségen való szerepléssel zárjuk. 

2015-ös évet a Doni ünnepséggel kezdjük. 

Készülünk a KOTA népzenei Országos minősítőjére Gellénházára. 

Tervezünk az év folyamán egy kirándulást is. 

A község rendezvényein szívesen segítkezünk. 

A közelgő karácsonyhoz pár gondolattal, hozzon közelebb embereket egymáshoz, hogy ne a rosszindulatú 

rágalmak uralkodjanak az emberi szívekben. 

Valakit, valamit szeretni kell. 

A szerető szív tündököl. 

Isten világa örök éj marad annak, 

Ki mindent, és mindenkit csak gyűlöl. 

Ezekkel a gondolatokkal: 

 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. 

 

Lancz Ferencné 

klubvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Nyugdíjas Klub szereplése a zalaapáti Katona-dal Fesztiválon 

 

 

 

 
 

 

 

 

Egyesületünk, ahogy az előző években is, mozgalmas évet tudhat maga mögött. Tervezett 

programjaink megvalósítása mellett működtettük a Laky Demeter Turistaházat, ahol az idén 577 fő, 

1112 vendégéjszakát töltött el 153 fő születésnapok, baráti összejövetelek és családi 

rendezvényekre vette igénybe az épületet, de rendeztek itt még esküvőket is. Az Egyesület az év 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

 

 

 

Donászy Magda:  

Kis fenyő 

 

Szabad-e bejönni?  

Zöldfenyő vagyok.  

Kicsiknek, nagyoknak,  

Békés jó napot! 

 

Jó napot, Zöldfenyő!  

Régen várunk rád,  

maradj itt minálunk,  

díszítsd a szobát! 

 

Nincs tarka virágom,  

egyetlen tobozban  

a távoli erdők  

üzenetét hoztam. 

 

Zúzmara díszíti  

a tobozod, ágad,  

maradj itt közöttünk  

kiskarácsonyfának. 

 

Szeretettel jöttem,  

szívesen maradok,  

hogy veletek töltsem  

a szép ünnepnapot. 

 

Állj ide középre,  

feldíszítünk szépen,  

te leszel a legszebb  

a földkerekségen. 
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során 3 rehabilitációs programban résztvevőt, 2 közmunkást foglalkoztatott, akik a ház körüli 

teendőket végezték.  A kertmegművelésében az Önkormányzat közfoglalkoztatottai vettek részt.  

Sikeresen lebonyolítottuk azokat a projekteket, melyeket az Önkormányzattal közösen álmodtunk 

meg és ezekre pályázati támogatást nyertünk. Az egyik a „Kerttől az asztalig” Fenntartható 

mezőgazdasági mintaprojekt Reziben (Tankert) pályázat,  másik a Természet és ember harmóniája 

a Rezi éléskamrában, közösségi feldolgozó az orvosi rendelő eddig használaton kívüli alaksorában. 

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy megvalósult kemenceépítési programunk, hála 

azoknak az önzetlen lakosoknak, akik kétkezi munkájukkal, anyagi felajánlásaikkal 

segítették azt. Hálásak vagyunk ezért, hisz az a létesítmény nemcsak a nálunk pihenő 

vendégeknek nyújt sütést-főzési lehetőséget, de a helyi közösségeknek is kiváló lehetőséget 

kínál programjaik megrendezéséhez.  

 

A nyár folyamán megrendeztük a 18. Vártábort,  Szent Mihály napján Betakarító napot tartottunk, 

melyben az iskolások, óvodások  Mihály napi vásárral színesítették a programot. Saját és szüleik 

által készített kézműves tárgyakat, házi süteményeket adtak-vettek fabatkáért. A vásárban helyi 

termelők is részt vettek. Rézi néni szörpjei mellett vásárolhattak az érdeklődők a szőlőmagból 

készített Kredencolajból, gyógynövényekből, gyógynövénykivonatokból. Felavattuk a kemencét, 

melyben langalló sült, a sütőben káposztás lepény, az üstben pedig a kertben termett savanyított 

répából leves. Ez a rendezvény bekerült a jövő évi rendezvények sorába is a Gyümölcsoltó nappal 

együtt.  

Novemberben Holdfénytúrán vettünk részt, melyet a BFNP-kal közösen rendeztünk meg.  Az esti 

túrán kb. 250 fő vett részt. Reziből, a térségből, de távolabbi településről is érkeztek elszánt 

túrázók.  

 

Jövő évi első programunkat a  hagyományőrző disznótorossal kezdjük január 16-17-én, 

melyre minden érdeklődőt szívesen látunk és várunk!  

 

Egyesületünk  nevében szeretném megköszönni mindenkinek azt a sokféle  segítséget, munkát, 

adományokat, mellyel hozzájárultak  tevékenységeinkhez!  Erre a jövőben  is számítunk, hisz egy a 

célunk, hogy jól érezzük magunkat abban a lakóközösségben, ahol együtt élünk.  

Falunk minden lakójának békés, boldog és szép karácsonyi ünnepeket és egészségben, 

eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok!  

 
       Tafota Istvánné  

       elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Donászy Magda: 

 Karácsony délután 

 
Karácsony délután 

lassan jön az alkony. 

Kíváncsiság bújkál 

minden gyerekarcon. 

 

Végre sötétedik… 

hamvas lesz az este. 

Bodri velem együtt 

figyel minden neszre. 

 

Mikor szól a csengő, 

az ajtó kitárul, 

piros alma nevet 

rám fenyőfárul. 

 
Tudom, az erdőből 

édesapám hozta, 

a diót meg anyám 

be is aranyozta… 

 

Azért olyan kedves, 

azért olyan drága, 

meghatottan nézek 

apára… anyára. 
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„Kedves Olvasó!”  

Rövid számadás és összegzés miatt szólunk Mindenkihez, összegezve a 2014-es év tevékenységét. 

Az Egyesületünk tevékenyen vett részt a kronológiai sorrendben az alábbi rendezvényeken: 

Vince napi pincejárás, 

Szent György napi borverseny, 

Lukácsháza testvérfalu fogadása 

Rezi Rizlingország Rendezvény napok, 

Szüreti felvonulás és műsor, 

Márton napi újbor ünnep, 

Mikulás napi rendezvény 

 

Az Egyesületünk, mint eddig is szívesen vállal szerepet a társszervezetek és Önkormányzati rendezvények 

oldalán a programok és megemlékezések, valamint a hagyományőrzéssel kapcsolatos gondolatok ápolásában. 

Fennállásunk rövid másfél éve alatt sok ötlettel, gondolattal foglalkozunk mely Rezi Község Borászati 

egységét hivatott öregbíteni, elismertetni az országban és remélhetően határainkon túl, a gasztroturizmus 

irányába is. Hisz méltán lehetünk büszkék saját lakóterületünk gazdaságunk tevékenységére, saját 

termékeinkre, melyeket gondos, szerető kézzel az elődöktől kapott útmutatások alapján ápolunk tovább. Ha 

nincs a Múlt megbecsülése nincs jövő sem. Nekünk volt Múlt, volt kitől tanulni, lesz Jövő, és kell a fiainkat 

tanítani. 

Így él tovább a tudás, a föld, növény a gyümölcs, szőlő, a szó, a gondolat szeretete. És nemcsak 

karácsonykor, ünnepeken, hanem hétköznapon is és mindenkor.  

Ezért is vagyunk, jöttünk létre, ezért is hallatjuk hangunkat, mert az érdek közös. Magunkért és azokért is, 

akik már nem tudnak tenni, de segítenek nekünk „fentről”. A múlt kötelez… 

Mit hoz a holnap? A 2015 év. Új gondolatokat, terveket, tanulva a múltból, mindig megújulva, mint a 

természet.  

Továbbra is részt kívánunk venni minden rendezvényen, tervezünk „Pince és terület minősítést”, borút 

kialakítást, megjelenítést, stb. 

Egyesületünk, új gondolatokkal, tervekkel néz előre, melyhez pozitív gondolatokat, szép megvalósítható 

álmokat, terveket vár az Új évtől. 

Tervezünk, gondolkodunk, segítséget várunk, az esetleges új tagoktól, lakosságtól, gazdáktól Öregtől, 

Fiataltól, Istentől. 

Kegyelemteljes boldog karácsonyt és reményekben, egészségben gazdag eredményes  

boldog új évek kíván a 

„Rezi Rizlingország” Szőlészeti-, Borászati-, Turisztikai Hagyományőrző- és Kulturális Egyesület nevében 

Bellér Ferenc elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezi Szőlősgazdák Egyesülete  

 

 

Gazdag Erzsi: 

Karácsony 

 

Szól a csengő, 

száll a dal. 

Itt van a karácsony. 

Arany csillag 

tündöklik 

a fenyőfaágon. 

 

Gyertya lobban, 

mennyi fény! 

Mintha a fa égne! 

Ha nem volna 

Karácsony 

felszállna az égre. 

 

Ott lobogna a fenyő 

mint egy tüzes csillag, 

amelyikről éjszaka 

szikraesők hullnak. 

 

Itt marad most a 

fenyő. 

Itt marad minálunk. 

S amíg itt lesz, 

mindnyájan 

ünneplőben járunk. 

 

Fényben rezeg a 

fenyő. 

Lobognak a gyertyák. 

Ünnep van ma, 

Karácsony 

látogatott hozzánk 
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A Nemzeti Művelődési Intézet és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület közös szervezésében 60 órás 

hímző tanfolyam indult Reziben, melynek a Laky Demeter Turistaház ad otthont.  

 
A szakkörön három tájegység hímző kultúrájával ismerkedhetnek meg a résztvevők, és szerezhetnek 

elméleti, illetve gyakorlati tapasztalatokat. Az Újra öltünk örökítünk projekt célja, hogy a hímző kultúrát 

újraértelmezzék. Mai, modern darabokon alkalmazzák a hagyományos technikát, amely lehetőséget ad arra, 

hogy a népművészet egyik igen fontos szelete eljusson a lakosság tágabb rétegeihez, és fennmaradjon 

utódaink számára is. 

A projekt záró elemeként a tagok munkáiból kiállítást rendeznek.  A hímző kör  vezetője: Molnárné Riskó 

Erzsébet, népi iparművész.  

Bár a foglalkozások már javában tartanak, aki csatlakozni kíván még a  közösséghez, szívesen várjuk kedden 

délutánonként 16.00-tól a Laky Demeter Turistaházba.  

A részvétel díjtalan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falu minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánnak a szakkör tagjai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az Egyesület idei szerepléséről Varsányi Sándor edző úgy nyilatkozik,  hogy nagyon eredményes  szezont 

tudhat maga mögött a csapat és büszkék lehetnek a Reziek erre az eredményre.  

Hazai pályán több mint másfél éve nem kaptunk ki és nagyon jó mérkőzéseket játszottak. 

Rezi Petőfi SE 

Rezi Petőfi Sport Egyesület  

Alkotó- és hímző szakkör 

SPORTÉLET 

ÉS IFJÚSÁG 

 

 

 

 

POHÁRNOK JENŐ:  

Karácsonyfa alatt 
 

Eljött a nap, mit várva-

vártunk,  

Az égen csillagfény 

ragyog,  

Jézuska fáját ím' 

elhozták  

A halkan szálló 

angyalok. 

 

Köszönjük neked, édes 

Jézus,  

Hogy szíved minket így 

szeret,  

S az angyalok dalával 

együtt  

Dicsőítjük ma szent 

neved! 

 

S ha elmúlik majd a 

karácsony,  

Te akkor is maradj 

velünk,  

Míg élünk, ezt a kis 

családot  

Szeresd, ó édes 

Istenünk! 
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Az edző szerint a társaság alkalmas arra hogy, a jövőben nagyobb célokat is megvalósítson. 

A fiúk nagyon pozitívan álltak hozzá a munkához  és  szinte valamennyi edzésen részt vettek  munkahelyük 

mellett, és becsülettel végig csinálták a felkészülést. 

Nagyon öröm és az eredményt is nagyban befolyásolja a szurkolók jelenléte, akik szép számmal elkísérték a 

csapatot idegenbe is és büszkék arra, hogy játékosaink ilyen szép eredményeket értek el.  

Nagy segítség még, a vezetőség pozitív hozzá állása, a feléjük intézett kérések maximális teljesítése.  pl.  

( öltöző felújítása, pálya talajának eligazítása) 

A játékosok véleménye, hogy sikerüket felkészült mesterüknek köszönhetik, aki erőnlétüket pozitív irányba 

fejlesztette mint mentálisan, mint fizikai szinten.  Ebből kifolyólag a csapatszellem is pozitív irányba 

tolódott.  Köszönhető még a  vezetőségi tagok pozitív hozzáállásának és nem utolsó sorban, de a csapat 

lelkének, Kenesei Lászlónak, aki hétről hétre biztosította  a szükséges  háttérmunkát és a kiváló minőségű 

pályát. Így minden összeállt ahhoz, hogy  a meccseken  győzelem születhessen, hogy  a játékosok jól érezzék 

magukat és a szurkolókat kitudják szolgálni a lehető legjobban. 

Áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk a falu minden lakójának!  

 Rezi Petőfi SE  

 

 

 

 

 

 
Lassan véget ér egy újabb év. A Rezidance tánccsoport nagyon mozgalmas, eredményes évet tudhat maga 

mögött. A lelkes és kitartó munka eredményeként számos elismerésben részesült a csoport. 2014 tavaszán a 

Connector Nemzetközi Táncfesztiválon, ahol idén a legeredményesebb csoportnak járó vándorkupát a 

Rezidance tánccsoport érdemelte ki, négy első, egy második, egy negyedik helyezéssel és három különdíjjal 

gazdagodott a csoport. A Magyar Látványtánc Szövetség által rendezett versenysorozaton ismét részt vett a 

csapat. A területi Bajnokságán, Kaposváron mind a 8 koreográfia aranyérmet nyert és még 2 különdíjban is 

részesültünk. A legnagyobb elismerés, mely egyben nagy kihívást is jelentett, hogy a gyermek és felnőtt 

korcsoportban is a zsűri 5 táncot a koreográfia egyedisége, valamint a magas színvonalú előadásmód miatt 

„B” kategóriából a profi „A” kategóriába sorolt át. Így a verseny Országos Bajnokságán már 3 tánccal a „B” 

kategóriában és 5 koreográfiával az „A” kategóriában versenyezhettünk. A „B” kategóriás számainkkal 

három aranyérmet, míg az „A” kategóriás táncokkal kettő aranyérmet, kettő ezüstérmet és egy hetedik 

helyezést hoztunk el. Az eredményeink lehetővé tették, hogy kvalifikációt nyertünk az Erdélyben, 

Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra. Sajnos a tánccsoport költségvetése és a 

támogatások segítségével összegyűlt pénzösszeg nem tette lehetővé, hogy mind az 50 versenyző gyermekünk 

részt vehessen a bajnokságon, így csak a junior és felnőtt korcsoport képviseltette magát a megmérettetésen. 

Erdélyből kettő aranyéremmel és egy bronzéremmel tértünk haza. Köszönjük az Európa Bajnoksághoz 

nyújtott támogatást a Dinó Parknak és a lelkes szülőknek. Különleges elismerésként meghívást kaptak az őszi 

kupára a gyermek korcsoportos lányok a Csak csajok című koreográfiával, amellyel arany minősítést kaptak, 

ez az MLTSZ Gála műsorán való részvételt jelentette, amelyet a Duna Televízió rögzített és előre láthatólag 

tavasszal műsorra is tűzi. A szülők és a tánccsoport nevében köszönöm a Rezi Önkormányzat támogatását a 

Gála műsorra való eljutáshoz. Sümegen a VI. Dunántúli Táncversenyen öt arany, egy ezüst, egy 

bronzminősítést szereztünk.  A nyár is sok élményt tartogatott a tánccsoport részére. A vakáció második 

hetétől a lányok a szokásos nyár eleji tánctáborban folytatták tánctudásuk tökéletesítését határtalan jókedv és 

lelkesedés mellett. Sikerrel, vastapssal zárult a Rezidance tánccsoport 7. évzárója és egyben táborzárója 

2014. július 11-én. Sajnos a rossz idő nem tette lehetővé, hogy a Turistaház udvarán tarthassuk meg 

rendezvényünket, így a cserszegtomaji általános iskola tornaterme adott otthont a záróműsorunknak. 

Szeptembertől idén is új tagokkal bővült a tánccsoport, így már öt korcsoportban folytatjuk a munkát és a 

létszámunk is 70 fölé emelkedett. A szülők kérésére keddenként 18 órától, zenés táncos tornát indítottunk, 

amely nagyon jó hangulatban telik. Örülünk neki, hogy egyre több felkérést kapunk a környező települések 

rendezvényeire és hévízi szállodákba, hogy műsorunkkal színesítsük programjaikat. 

Célunk, hogy a 2015-ös versenyidőszakban is legalább olyan szép eredményeket érjünk el, mint idén! 

A közös munka, az együtt átélt élmények, sikerek összetartó kis csapatot kovácsoltak. A gyerekek 

fáradhatatlan lelkesedése és szorgalma, valamint a szülők, a Dinó Park és a Rezi Önkormányzat segítsége, 

támogatása reméljük még sokáig kitart, hogy a jövőben is büszkeséggel tölthessen el mindenkit, hogy egy kis 

falu táncolni szerető gyermekei ilyen eredményes évet zárhatnak. 

Ezúton szeretnék a tánccsoport nevében békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új 

esztendőt kívánni! 

Varga Enikő 

Rezi Ifjúsági Egyesület - Rezidance tánccsoport  

 

Devecsery László:  

Karácsonyi éjben 
 

Hópelyhek lobognak 

pihekönnyű szélben, 

fehér lesz az erdő 

karácsonyi éjben… 

 

Fenyőfák indulnak, 

díszeiket várják: 

köszöntik az embert 

és az ég királyát. 

 

Világos az ablak, 

arany szemmel néz rád, 

felfénylő örömmel 

hullanak a szikrák: 

 

csillagszóró játszik, 

szemek mosolyognak, 

betlehemi éjben 

pásztorok dalolnak.  

 

 

Juhász Gyula: 

Betlehemes ének 

 

Ó, emberek, gondoljatok 

ma rá, 

Ki Betlehemben 

született ez este 

A jászol almán, kis 

hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, 

kedves bambinó, 

 

Ó, emberek, gondoljatok 

ma rá: 

Hogy anyja az Úr 

szolgáló leánya 

És apja ács volt, dolgozó 

szegény 

S az istállóban várt födél 

reájuk. 

 

Ó, emberek, gondoljatok 

ma rá, 

A betlehemi kisded 

jászolára, 

Amely fölött nagyobb 

fény tündökölt, 

Mint minden várak s 

kastélyok fölött. 

 

Ó, emberek, gondoljatok 

ma rá, 

Ki rómaihoz, barbárhoz, 

zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik 

gyermekéhez 

Egy üzenettel jött: 

Szeressetek! 

 

Ó, emberek, 

gondoljatok ma rá! 
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Az Ifjúsági Egyesület lelkes tagjai az idei évben is több,  hangulatos programot szervezett, illetve besegített a 

faluban megrendezett ünnepségek, nyári táborok és egyéb események lebonyolításában.  A tagokon kívül 

továbbra is szívesen fogadjuk a társaságunkba becsatlakozó fiatalokat, akik fontosnak tartják a falun belüli 

összetartást.  Önálló rendezvényeink az év eleji Sakk verseny és a Balatinecz Oszkár Asztalitenisz 

Bajnokság. Az utóbbi hetekben ünnepi lázban égünk. Feldíszítettük Piacteret,  a Művelődési ház előtti nagy 

karácsonyfát és izgatottan készültünk a Mikulás ünnepségre, ahova szeretettel  vártuk a kisgyermekeket, akik 

verssel és énekekkel köszöntötték a Nagyszakállút. Felnőttek és szakemberek segítségével betlehemet 

készítettünk a templom udvarára.  Készülünk a Karácsonyi Ünnepségre, az utána következő vásárra, majd 

szeretettel várunk mindenkit december 31-én a Szilveszteri bálba, ahol élő zene mellett búcsúztatjuk el az 

évet. 

A falu minden lakójának békés, szép karácsonyt és boldog újévet kívánunk! 

Hóbor Henriett elnök 

Rezi Ifjúsági Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFCS - Lelkes Fiatalok Csapata 

 

 

 

 

 

 

Mészáros Veronika:  

Karácsonyi Tündérek 

 

Ezernyi csillag hull most 

az égből, 

Fagyos kis tündérek 

suttognak az éjről. 

 

Nem is tündérek, 

hópihék talán. 

Jeges csillagpor hull a 

Földre rá. 

 

Karácsony éjjelén az 

ablakból látom,  

Fehérbe öltözött a táj 

kint a határon. 

 

Lelkem megnyugszik, s 

béke járja át, 

Boldogan kívánok “jó 

éjszakát”. 

 

De a millió tündér nem 

alszik el, 

A világ reggel békével 

kel. 

 

Csillámló táncukkal 

szeretet szórtak, 

Az emberek arcára 

mosolyt varázsoltak. 

 

Maradjon ez így egész 

éven át, 

Ne csak ha csodáljuk a 

tündérek táncát! 
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Egyre több fellépésre hívják hagyományőrzőinket, akik a helyi legendák, történetek  feldolgozása 

mellett a téli időszakban betlehemet is járnak. Év eleji nagy sikerű darabbal, a Lukas komákkal 

végigjárták a környező települések rendezvényeit. Voltak  Sármelléken, Vonyarcvashegyen, 

Nemesrádón, Tófejen, Gyenesdiáson, Karmacson, Vindornyaszőlősön, Vindornyafokon, 

Cserszegtomajon, Várvölgyön. Előadásukkal valahányszor mosolyt csaltak az arcokra. Legutóbb 

nagysikerrel szerepeltek Tófejen az Idősek napján és elvitték betlehemi műsorukat a 

vonyarcvashegyi családi napközibe és a sármelléki idősek otthonába.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A falu minden lakójának békés, szép karácsonyi ünnepeket kívánnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Örömmel tudatjuk, hogy kis falunkból jelenleg 13 rezi fiatal folytat felsőoktatási tanulmányokat, műszaki 

informatikai, közgazdasági, állatorvos tudományi, művészeti, műszaki tudományi, bölcsészettudományi, 

mezőgazdaság és környezettudományi, orvostudományi, pszichológus, villamosmérnöki, építőmérnöki, 

állattenyésztő mérnöki és pedagógusképző karokon. Gratulálunk felvételükhöz, teljesítményükhöz és 

tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!   

 

Rezi fiatalok a felsőoktatásban 

Rezi Hagyományőrzők  

Gazdag Erzsi: 

Hóember 

 
Udvarunkon, ablak alatt 

álldogál egy fura alak; 

hóból van keze-lába, 

fehér hóból a ruhája, 

hóból annak mindene, 

szénből csupán a szeme. 

 

Vesszőseprű hóna alatt, 

feje búbján köcsögkalap. 

 Honnan jött, tán 

Alaszkából 

vagy a déli-sarki tájról, 

hol a jegesmedve él, 

s télen-nyáron úr a tél? 

 

Uramfia, ki lehet? 

Mondjátok meg, 

gyerekek! 

"Sem a Péter, sem a Pál, 

egy hóember álldogál." 

 

Cézár kutya sunyít, lapul. 

Rá nem jönne, 

ki ez az úr. 

Mert hogy úr, 

az bizonyos. 

Olyan kövér, totyakos. 

 

Tisztességgel megugatja. 

Meg se billen a kalapja 

a nagy úrnak. 

Rá se néz. 

Hej, de bátor, de vitéz! 

 

Cézár most már tiszteli; 

borjúcsontot visz neki. 

Az csak sután áll a hóban. 

Nem hallgat az okos 

szóra. 

Nem eszik, és nem beszél. 

Szegény Cézár, jaj, de fél! 

 

Szederfánkon ül a veréb. 

Ő ismeri meg legelébb. 

Könnye csordul, 

úgy nevet, 

s nevetik a gyerekek. 

 

"Ejnye, Cézár, hát nem 

látod? 

Hóember a barátod! 

Ne félj tőle nem harap! 
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Három fenyőfa  

Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. 

A kisebbik fenyő volt nem olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A harmadik fenyő 

azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony. 

- Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a Legnagyobb fenyő. - sóhajtotta ez a kicsike fa. 

Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó. Karácsony közeledett. 

- Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának! - sóhajtott a Legnagyobb fenyő. 

- Bárcsak engem vinne! - mondta a Kisebbik fenyő. 

- Bárcsak engem választana! - kívánta a Harmadik Fácska. 

Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni.  

- Kérlek Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt? - szólította meg félénken a kismadár a fát.  

- Nem lehet! - mondta a Legnagyobb fenyő- Nem használhatok madarakat az ágaim közt, mert éppen 

karácsonyfának készülök. 

- Pedig úgy fázom - panaszolta a kismadár, a Legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt. 

Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik fenyőhöz. 

- Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? - kérdezte.  

- Nem! - felelte a Kisebbik fenyő. - Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert hátha éppen 

most vinne el valaki karácsonyfának.  

Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a Harmadik Fácskához.  

- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? - kérdezte. 

- Hogyne maradhatnál kismadár - felelte a Harmadik Fácska. - Búj csak egészen hozzám. Majd 

megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik. 

A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a Harmadik 

Fácska édes, halk csengettyűszót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a 

dombon. Elhagyták a Legnagyobb fenyőt, elhaladtak a Kisebbik fenyő előtt is, de amikor a Harmadik Fácska 

elé értek, elhallgattak. 

Mind a három fácska látta az apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta szép, kicsi szánkón csüngtek, 

amelyből most kiszállott az utasa. 

- Télapó vagyok- mondta - Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyermek számára... 

- Vigyél engem! - kiáltotta a Legnagyobb fenyő. 

- Engem vígy! - ágaskodott a Kisebbik fenyő. 

A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.  

- Te nem szeretnél eljönni? - kérdezte tőle a Télapó.  

- Dehogynem! Nagyon szeretnék - felelte a Harmadik Fácska - De hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak 

erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt.  

- Kicsike fa - mondta a Télapó - te vagy a legszebb fácska a világon! Téged viszlek magammal. 

Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. 

Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt a kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi 

szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant velük a karácsonyi havon... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi színező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mese felnőtteknek és gyerekeknek  

 
Móra László:  

Karácsony édes 

ünnepén 
 

Legyen ma templom 

minden ember szíve, 

Melyben a lélek szárnyat 

bontogat! 

Karácsony édes ünnepén 

Legyen imádság minden 

gondolat. 

 

Legyen ma templom 

minden ember szíve, 

S legyen a templom 

tiszta, szent fehér. 

Karácsony édes ünnepén 

Istennek tetsző legyen a 

kenyér. 

 

Szálljon szívünkbe 

áldott akarat, 

Ez kösse egybe mind a 

kezeket. 

Karácsony édes ünnepén 

Te légy vendégünk: 

Jóság, Szeretet! 

 

Akinek könnyet osztogat 

az Élet 

És kín a napja, kín az 

éjjele, 

Karácsony édes ünnepén 

Ne fuss előle! Óh beszélj 

vele! 

 

Testét takard be s 

enyhítsd sok sebét! 

Óh lásd meg, tudd meg: 

testvér ő veled. 

Karácsony édes ünnepén 

A szíved szépül, őt ha 

öleled. 

 

Az emberszívek örökélő 

őre 

Tegye ma össze mind a 

kezeket! 

Karácsony édes ünnepén 

Maradj vendégünk: 

Jóság, Szeretet! 
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Sütőtökkrém leves 

3-4 db nagy vöröshagymát és 6-8 szem fokhagymát megdinsztelünk, hozzá adjuk az apró  

kockára feldarabolt sütőtököt és kb. 1 evőkanál mézet és tovább dinszteljük, majd kicsi 

borsot, kicsi gyömbért  és kevés sót is teszünk bele, majd felengedjük vízzel, hogy ellepje. 

Nagyon puhára főzzük és főzőtejszínnel botmixerezzük. Reszelt sajttal és pirított 

tökmaggal tálaljuk. 

 

Natúr halfilé 
 
Halfilé 

Só, oregánó, ½ citrom leve, olívaolaj 

A halszeleteket hideg vízben kiolvasztjuk. Ha már felengedett, papírtörlővel leitatjuk róluk a 

nedvességet, bedörzsöljük sóval és oregánóval, rácsöpögtetjük a citromlevet, és mindkét oldalát 

meglocsoljuk olívaolajjal. Egy tepsit kibélelünk zsírpapírral, és arra helyezzük a halszeleteket. 220 

Celsius-fokra előmelegített sütőbe teszzük, és kb. 15 perc alatt készre sütjük. Ízlés szerint meg is 

piríthatjuk a végén még 5 percre légkeverésre vagy grillfokozatra állítva a sütőt. 

Tipp: 

Fűszerezhetjük rozmaringgal és borsikafűvel is, ekkor egészen más íze lesz. 

 

Tejszínes krumpli 
 

Fél centis karika szeletekre vágjuk a meghámozott krumplit és olajba vagy zsírba üvegesre 

sütjük. 

Kiszedjük és fokhagymát nyomunk bele és felöntjük tejszínnel és főzzük. Amikor a 

tejszínt felszívja a krumpli akkor jó. 
 

 

Gyümölcsös süti 

 
50 dkg liszt, 

1 tojás, 

1 db Rama (25 dkg), 

20 dkg porcukor, 

1 cs sütőpor, 

2 kanál tejföl 

Összegyúrjuk, 2 részre osztjuk és kisodorjuk. Az egyik lapot tepsibe tesszük és a gyümölcskrémet 

ráöntjük, majd a másik lapot rátesszük, villával megszurkáljuk és sütjük. 

 

Gyümölcs krém: 

1 kg gyümölcs (alma, körte, barack, meggy, cseresznye, szeder...) 

30 dkg cukor, 

fahéj ízlés szerint, 

1/2 L víz, 

Ezt felfőzzük, majd 2 dl vízben kikevert 3 csomag vanília pudingot hozzáadunk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepi asztalra  

 

Szabó Lőrinc:  

Esik a hó 
 

  

Szárnya van, de nem 

madár, 

repülőgép, amin jár, 

szél röpíti, az a gépe, 

így ül a ház tetejére. 

 

  

Ház tetején sok a drót: 

megnézi a rádiót, 

belebúj a telefonba, 

lisztet rendel a 

malomba. 

 

Lisztjét szórja égre, 

földre,  

fehér lesz a világ tőle, 

lisztet prüszköl 

hegyre-völgyre. 

Fehér már a város 

tőle: 

 

fehér már az utca, 

fehér már a puszta, 

pepita a néger, 

nincs Fekete Péter, 

sehol, 

de sehol, 

nincs más 

fekete 

csak a Bodri 

kutyának 

az orra 

helye, 

 

és reggel az utca, a 

puszta, a néger, 

a taxi, a Maxi, a 

Bodri, a Péter 

és ráadásul a rádió 

mind azt kiabálja, 

hogy: esik a hó! 
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XXVIII. Rezi Vártúra 

Petőfi Sport Egyesület  

 Fotótár 2014. II. félévében 

Rezi Kikiáltó 
Kiadja: Rezi Község Önkormányzata 

Felelős kiadó:  Cserép Gábor polgármester 

Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné művelődésszervező 

A készítésben közreműködtek: a Hivatal munkatársai  

és a helyi szervezetek képviselői, tagjai.   

 

 

XVIII. Rezi Vártábor  

Szüreti Mulatság  

Rizlingország ünnepén 

  

VI. Gyermek és Ifjúsági Alkotótábor  

Betakarító nap 

Kolbásztöltő verseny 

Vonyarcvashegy 

Rezi csapat 3. helyezett 


