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A szeretet mindent megold  
 
Egy asszony kijött a házból és három, hosszú, fehérszakállú öregembert látott üldögélni az 

udvaron. 

Nem ismerte őket. Így szólt: "Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. 

Kérlek gyertek be, és egyetek valamit." 

"A ház ura itthon van?" - kérdezték. 

"Nem, nincs itthon"- válaszolt az asszony. 

"Akkor nem mehetünk be!"- felelték. 

Amikor este a férje hazatért, az asszony elmondta neki, hogy mi történt. 

"Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!" Az asszony kiment, és újra 

behívta az öregeket. 

"Együtt nem mehetünk be a házba "- felelték. 

"Miért nem?"- kérdezte az asszony. 

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: "Az Ő neve, Jólét" mutatott egyik barátjára, majd a másikra 

mutatva ezt mondta: "Ő a siker és én vagyok a Szeretet. Majd így folytatta: "Most menj vissza a 

házba, beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni." 

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, mit mondott az öreg. A férj megörült, "Ez 

nagyszerű", mondta. Ebben az esetben hívjuk be a Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse meg a házat 

jóléttel. 

A felesége nem értett vele egyet. "Kedvesem miért nem hívjuk be inkább a Sikert?" 

A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával. "Nem lenne jobb a Szeretetet 

behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel." 

"Hallgassunk a menyünkre"- mondta a férj a feleségének. "Menj és hívd be a szeretetet, hogy 

legyen a vendégünk." 

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget.:  "Melyikőtök a Szeretet? Kérlek gyere be, és 

legyél a vendégünk." 

A szeretet felállt, és megindult a ház felé. A másik kettő felállt, és követték társukat. 

A feleség meglepve kérdezte a Sikert és a Jólétet: "Én csak a Szeretetet hívtam, Ti miért jöttök?" 

Az öregek egyszerre válaszoltak: "Ha a Jólétet vagy a Sikert hívtad volna be a másik kettőnek kint 

kellett volna maradnia. De mivel a Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk." 

Ahol Szeretet van ott megtalálható a jólét és a siker is. 

 

 
 

Kívánom nektek… 

ahol fájdalom van, kívánok nektek békét és könyörületet, 

ahol kétségek vannak, kívánok nektek megújult önbizalmat képességeitekben, hogy 

leküzdhessétek,  

ahol fáradság, kimerültség van, kívánok nektek megértést, türelmet és megújult erőt, 

ahol félelem van, kívánok nektek szeretetet és bátorságot.  

 

 

 

 

Elindul újra a mese!  

Fényt porzik 

gyémánt szekere!  

Minden csillag egy 

kereke!  

Ezeregy angyal 

száll vele!  

Jön, emberek, jön, 

jön az égből  

Isten szekerén a 

mese! 

Karácsony készűl, 

emberek!  

Szépek és tiszták 

legyetek!  

Súroljátok föl 

lelketek,  

csillogtassátok 

kedvetek,  

legyetek ujra 

gyermekek  

hogy emberek 

lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a 

mese  

már nem is egészen 

mese.  

Belőle az Isten 

szeme  

tekint a földre 

lefele.  

Vigyázzatok hát 

emberek,  

Titeket keres a 

! szeme
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„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt 

nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s 

annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy 

nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” 

 

Wass Albert 

Tisztelt rezi lakosok! 

 

Engedjék meg, hogy a Karácsonyi Kikiáltóban, az év vége közeledtével, számot adjak 

Önkormányzatunk munkájáról. 

 

2015. évi nagy beruházások – a tornaterem és többfunkciós közösségi tér építés, a Hunyadi utcai 

partfal építés, valamint az iskola és óvoda, a konyha és a hivatal napelemes rendszerének kiépítése 

után ez az év egy kicsit csendesebben telt, melynek során a pályázati elszámolások határidőben 

történő teljesítése volt egyik fontos feladatunk. Ha ebben az évben ilyen nagy volumenű 

beruházásokra nem is került sor, pályázati támogatások nélkül saját erőből igyekeztünk 

községünket szebbé és otthonosabbá tenni. 

 

2016-ban Önkormányzatunk pályázati támogatás nélkül, önerőből a következő fejlesztéseket 

hajtotta végre a község folyamatos üzemeltetése mellett: 

 

- Az új tornaterem és a többfunkciós közösségi tér átadását követően felújítottuk a sportöltöző régi 

vizesblokkját, így már a sportolás és egészségmegőrzés céljára létrehozott épületkomplexum teljes 

mértékben megfelel a XXI. század minőségi elvárásainak.  

- Tavasszal és nyár elején a tornaterem mellett sor került parkoló kialakítására térkő burkolattal, 

mely nemcsak a tornaterem, hanem a köztemetőhöz szükséges parkolási lehetőséget is biztosítja.  

- A Petőfi utcai járda teljes hossza is térkő burkolatot kapott. 

- A Művelődési Ház még a közös tanács idején készített és az eltelt évek alatt megrongálódott és 

széttöredezett bejáratát is térkő burkolattal láttuk el, ezzel községünk központi részét is sikerült 

szebbé varázsolni.  

- A Hivatal udvarának térkövezésére is sor került, hiszen erre az utóbbi években nem jutott elég 

figyelem és erő.   

- A Hársfa sori telephely további fejlesztésére is sor került egy melegedő kialakításával és újabb 

fedett tárolók illetve kőfal kerítés építésével. 

 

Látható, hogy az idei évben is sikerült a közfoglalkoztatottak munkaidejének jelentős részét 

látványos, és községünket szépítő munkák végrehajtására felhasználni egyéb folyamatosan fennálló 

teendőink mellett.  

 

- Majdnem teljes egészében megvalósult községünkben a közvilágítás korszerűsítése egy kissé 

bonyolult jogi konstrukcióban. A fejlesztés a közvilági költség 50 %-os megtakarítását 

eredményezte. Ez a fejlesztés banki finanszírozással az ENERIN Kft. kivitelezésében valósult meg 

úgy, hogy a közvilágítási költség évi 50 %-os megtakarításából fedezzük a fejlesztés költségeit. 

 

Meg kell említeni községünk újabb kis színfoltját, a Hídi pihenőparkot, mely az E.ON 

munkatársainak valamint az önkormányzat köztisztviselőinek és alkalmazottainak 

közreműködésével készült. Javaslom, hogy szabadidejükben minél többen keressék fel a kis 

pihenőhelyet, hogy e nyugalmas környezetben feltöltődjenek. 

 

A pályázati lehetőségek alapvetően meghatározzák községünk fejlődési irányát, hiszen pályázati 

támogatás nélkül csak kisebb fejlesztéseket tudunk megvalósítani.  

 

2016. évben is több pályázatot nyújtottunk be a további fejlesztések érdekében.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

KOSZTOLÁNYI 

DEZSŐ: 

 

Karácsony 
 

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. 

 

Fenyőszagú a lég és a 

sarokba 

ezüst tükörből  

bókol a rakott fa, 

 

a jó barát boros 

korsóihoz von, 

És zsong az ének 

áhítatba zöngve… 

 

Csak a havas pusztán 

a néma csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy 
kósza mozdony. 

 
 

 

Önkormányzat hírei 
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Pályáztunk az óvoda, az orvosi rendelő, a konyha felújítására, fejlesztésére valamint az iskola 

energetikai korszerűsítésére. E négy pályázat közül a konyha felújítására már másodízben 

benyújtott pályázatunkat forráshiány miatt ismét elutasították. A többi pályázat elbírálásáról még 

nincs információnk. 

 

Az előbb említetteken kívül az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására is 

pályázatot nyújtottunk be. A pályázat keretében két ingatlan vásárlását céloztuk meg. Az egyik 

ingatlant bölcsőde, a másikat pedig a szőlőtermesztési és borászati hagyományok háza kialakítása 

céljára vásároltuk meg. Szintén e pályázat keretében a hivatal tetőszerkezetének felújítását és 

fűtéskorszerűsítését is tervezzük, valamint lehetőségünk volt a község településrendezési terve 

felülvizsgálatának költségeire is pályáznunk. E pályázatunk nyert, a megvalósítás a következő évek 

feladata lesz. 

 

Önkormányzatunk pályázott kültéri egészség sportpark létrehozására is, melyet a tornaterem 

mellett illetve a Hídi pihenőhelynél szeretnénk megvalósítani. Sajnos e pályázat elbírálásáról sincs 

még hír. 

 

Az előbb említetteken kívül a közeljövőben pályázni kívánunk munkagépek beszerzésére, a 

művelődési ház fejlesztésére és egy újabb pályázat keretében a konyha felújítására is. 

 

További terveink között szerepel a ravatalozó és a kézilabda pálya felújítása, melyeket a 

költségekre tekintettel szintén csak nyertes pályázat esetén tudunk megvalósítani. 

 

Igyekszünk minden lehetőséggel élni, hogy községünk fejlődése töretlen legyen.  

 

Lakóhelyünk környezeti állapotának javításával kapcsolatban folyamatos feladatunk, hogy 

Környezetvédelmi Programunk céljait teljesíthessük. Környezetvédelmi Programunk 

önkormányzatunk honlapján olvasható. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a lakosság minden tagja 

magáénak érezze a környezetvédelem fontosságát, községünk tisztaságának megőrzését. 

 

Beszámolóm a teljesség igénye nélkül készült, azzal a szándékkal, hogy lássák milyen sokrétű 

feladatot kell ellátni a Képviselő-testületnek, a  köztisztviselőinknek és az önkormányzatunk 

alkalmazottainak a község és az intézmények zavartalan működése érdekében.   

 

Végül kérem a lakosságot, mivel közeledik a tél, hogy ne az útszélén parkoljanak autóikkal, mert 

akadályozhatják a hóeltakarítási munkát, valamint nagyon megköszönnénk, ha az ingatlanaik előtt 

segítenének a járdák és utak járhatóvá tételében, síkosság-mentesítésében a balesetek elkerülése 

érdekében. 

 

Megköszönöm képviselő társaim, lakosságunk, egyesületeink és alkalmazottaink munkáját,  

valamint  önzetlen, segítő közreműködését községünk kulturális életében és programjainkban. 

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok. 

 

        Cserép Gábor 

        polgármester 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

MEDRICZKY 

ANDOR: 

Karácsonyi 

pásztorének 

 
Betlehemi kis 

jászolban 

Isten fia jött közénk, 

Megváltani minden 

embert 

Gazdagot és a 

szegényt. 

Szeretetet áraszt 

máris: 

Kis kezét nyújtja 

felénk. 

 

Betlehemi kis 

jászolhoz 

Jöttek szegény 

pásztorok, 

Angyalszózat hívta 

őket 

Az istálló ragyogott. 

S hoztak ami tellett 

tőlük: 

Báránykát, 

juhászbotot. 

 

Később jöttek a 

királyok 

Ajándékkal gazdagon, 

Tömjén, mirha és 

aranykincs 

Csillog-villog a 

napon. 

Mert király Ô, a kis 

Jézus, 

Övé minden hatalom. 

 

Most mi jöttünk, 

hazátlanok, 

Legszegényebb hívei, 

Vándorúton, kincsek 

nélkül 

Szívünket kiönteni. 

Kicsi Jézus segíts 

minket 

Hinni, tűrni, 

küzdeni… 
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 Az Önkéntes Központ Alapítvány támogatásával és az E.ON Hungaria Zrt vidéki bázisain dolgozó 

önkéntesek segítségével valósult meg.  

Az E.ON Hungária Zrt. vidéki bázisai Csopakon, Szekszárdon, Szolnokon és Reziben vettek részt vállalati 

önkéntes programokon.  Reziben, a faluból a sümegi útra kivezető út mentén, a Hídi kanyarban, kis ösvényen 

lejutva egy varázslatosan szép, vadregényes kis parkba jutunk, melyet a Kocor-patak csörgedező vize szel 

ketté. Évek óta tervben volt már e park rendbetétele, hogy azt a helyi lakosságnak és a sümegi útról hozzánk 

érkezőknek, turistáknak pihenőhellyé alakítsuk és hozzá asztalokat, padokat telepítsünk a régi, elkorhadtak 

helyett. A kis ösvény melletti lépcső és korlát is cserére szorult már és a patakpart is tereprendezésre várt a 

benőtt és elszáradt aljnövényzet miatt. És ha már kitisztítottuk a területet, felmerült a gondolat, hogy a parkba 

látogatók a pihenés és kikapcsolódás mellett olyan élményhez jussanak, mely testi és lelki felfrissülést nyújt 

számukra. Ez pedig egy mezítlábas sétány, mely körbevisz a parkon és melynek burkolatához változatos 

anyagokat használtunk fel. A különböző méretű kavicsokon, zúzalékon, fenyőkérgen, és faaprítékon történő 

mezítlábas séta természetes masszázst kínál. Aki a jóga nyújtotta ellazulást és feltöltődést választja, a 

szabadtéri jógapark a megfelelő választás a friss levegőn, madárdalos környezetben, az árnyas fák tövében. A 

továbbiakban pedig a gyalogutat tesszük rendben a Lovas-szikláig. Május 20-án 38 E.ON önkéntes és több 

helyi segítő is csatlakozott a programhoz, melynek köszönhetően kitisztult a terület, kialakításra került a 

park. Hálásan köszönjük a támogatását és segítségét az ÖKA-nak, az E.ON önkénteseinek és helyi 

segítőinknek! 

 
Kocori – patak / Rezi 

A Rezi község belterületéhez tartozó „Sutton” - ban ered a Kocori – patak.  

A patak által kialakított mederben DNy - i irányban a Rezi fennsík egyik nagy csapadékvíz elvezető 

rendszere alakult ki.   

A patakmederben szurdokszerű képződmények kerültek felszínre (dolomitszikla kibúvások - helyenként 

kisebb vízeséseket is képezve, Lovaskatona, Kőhíd). A Kocori – patak és mellékágai az erősen repedezett 

triász korú dolomitra települő, agyagos – homokos, részben szenes pannon – korú rétegeket tár fel, 

melyekben nagy mennyiségben vasszulfidos gumók fordulnak elő (a patakban még ma is fellelhető a víz által 

kimosott kalkopirit „szegények aranya”). 

A patakmederben Rezi Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet idejében lapos homokkő bányászat 

folyt az 1980 –as évekig.  

Hídi pihenőhely és mezítlábas sétány Reziben  
 

 

 

 

 

 

 

 

Csanádi Imre: 

KARÁCSONYI 

PÁSZTOROK 
 

Ki pattogtat-durrogtat 

karikás ostorral.? 

pitt-patt, dirr-durr, 

karikás ostorral? 

 

Ki tülkölget-tutulgat 

hosszú ökörszarvon? 

tlillu-tlullu, 

cifra ökörszarvon? 

 

Ki kolompol-csilingel: 

kolomppal-csengővel? 

klot-klot, csing-ling, 

kolomppal-csengővel? 

Karácsonyi pásztorok, 

pásztorok, 

azok pattogtatnak, 

azok durrogtatnak, 

azok tülkölgetnek, 

azok tutulgatnak, 

azok kolompolnak, 

azok csilingelnek, 

zörgetik a kiskapukat, 

háborítják a kutyákat, 

házról házra járnak, 

pohár borért 

köszöntenek, 

kalácsért kántálnak 
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A patak vize a szurdokvölgy végén elnyelődik, amely valószínűsíthető, hogy a Hévízi medence karsztvíz 

rendszeréhez csatlakozik.  

A Kocori – pataknak mellékága a Mohosi vízelvezető rendszer, melyben található a Kőhíd is. A Kocori 

patakmeder szurdokának alsó részén megfigyelhetőek a dolomit sziklakibúvások, melyekben számos kisebb 

hévizes eredetű barlang található - a jelenleg kutatás alatt lévő Lovaskatona – barlang bejárata is - amit 

kérünk, hogy barlangászokon kívül más ne látogassa az omlásveszély miatt! 

Összeállította: Takács Ferdinánd, Takács – Szencz Lívia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Egykori keszthelyi egyetemisták helyeztek el emléktáblát társaik nevében a rezi vár falán az 1956. 11.04-i  

fegyveres egyetemista gyülekező emlékére.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ismeretlen szerző: 

Fehér Karácsony 

 

Havazik, havazik…  

Meg sem áll 

tavaszig.  

 

Tán az egész világ  

Hó alatt aluszik. 

 

Hó alatt aluszik,  

Pilláját se nyitja,  

 

Hó alatt aluszik  

Kertünkben a fűzfa. 

 

Álmában barkát 

bont;  

Csupa fehér 

bársony…  

 

Azt hiszi tavasz 

van,  

S itt van a 

karácsony. 

 

Itt van a karácsony,  

Most nyílik virága,  

 

Hócsillagot bontott  

Minden bokor ága. 

 

Ünnepel a tél is;  

Felöltözött szépen,  

 

Kint sétál az utcán  

Ünnepi fehérben 

 
 

 

 Emléktábla a rezi várfalon 
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„Felelősek vagyunk azért, hogy saját kulturális kincseinket megőrizzük,  

tovább vigyük, terjesszük.  

Legyenek erősek és mélyek a gyökereink,  

mert a gyökértelen fát kidönti a szél.  

 

A 2017. évi Közművelődési munkatervet Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

23/2006. (XII.15.) és a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2005. (VI.01.) 

közművelődési rendelet alapján állítottuk össze, a hagyományok és a lakossági igények figyelembe 

vételével, különösen nagy figyelmet szentelve a település környezeti, szellemi, művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárására, megismertetésére. E célból helyi értéktár bizottságot 

hoztunk létre. Az értéktárakba a településen fellelhető, agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és 

életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti 

környezet, turizmus és vendéglátás témakörbe tartozó helyi értékek, jellegzetességek kerülhetnek. 

E fogalmak mentén alakítottuk ki 2017. évi közművelődési feladatainkat is, melyeket 

hagyományainkra építve kívánunk megvalósítani.  

 
Január 8. vasárnap 11.30  Megemlékezés a doni áttörés évfordulójára  

Helye: Római Katolikus templom, Koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél 

Rendező: Nyugdíjas Klub Rezi 

Célja: Hőseink emlékének felidézése, megőrzése, megismertetése a fiatalabb korosztályokkal 

Január  13-14. péntek- szombat Farsangi disznótoros  és kolbásztöltő mustra  

Helye: Laky Demeter Turistaház  

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

aktivizálása. Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület    

Január 20. A Magyar Kultúra Napja Helye: Művelődési Ház Rendező: Általános Iskola  

Január 21. szombat Vince-napi Pincejárás Helye: Rezi Szőlőhegy   

Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete Célja: a rezi bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése 

Február 25. szombat Sakk-és táblajáték verseny Helye: Művelődési ház 

Rendező: Általános Iskola  Célja: szabadidő hasznos eltöltése, a középosztály aktivizálása,  

Február 28. Kedd  Húshagyókeddi fánkparti és kézimunka kiállítás Helye: Művelődési ház 

Rendező: Alkotókör, Célja: hagyományőrzés, szellemi és kulturális értékeink bemutatása vidám 

előadásokkal. Közreműködnek az óvodások, iskolások és helyi előadók   

Március 4. szombat XVI. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa Helye: Tornacsarnok 

Rendező: Általános Iskola Célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a fiatalok aktivizálása, egészséges, 

sportkedvelő életre való nevelése 

Március 14. Kedd 

Nemzeti ünnep az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére  
Helye: Művelődési Ház, Rendező: Rezi Község Önkormányzata és az Általános Iskola 

Március 24. péntek Gyümölcsoltónap  Szakmai délután gyümölcsoltással, gasztronómiával 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Április 7. péntek Költészet napja Helye: Művelődési Ház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata Segítők: Iskola, Nyugdíjas klub     

Április 15.szombat Szőlősgazdák borversenye Helye: Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesület  

Április 24. hétfő Szent György napi ünnepség  Helye: Kápolna 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák Egyesülete   

Április 30. vasárnap Anyák napja Rendező: Rezi Óvoda  

Helyi fellépők műsorral köszöntik az édesanyákat.  

Május 6. szombat  Hagyományos Vártúra Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi 

Várbarátok Köre Egyesület Célja: a természet, a sport és a rezi vár népszerűsítése 

Május 27. szombat    Gyermeknap Helye: Sportpálya, Iskola Rendező:  Általános Iskola és Szülői 

Munkaközösség  

Május 28. vasárnap Hősök Napja Megemlékezés az I. és II. Világháborúban elesett katonákra.  

Helyszín: római katolikus templom Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Június 23. péntek Múzeumok éjszakája Jelzőfénygyújtás a sümegi, a szigligeti és rezi váron Rendező: 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

 

 

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. 

Ifjú pap 

magasba fölmutatja 

szelíden az Urat. 

 

Derűs hit tűnt 

malasztját 

Könnyezve 

keresem. 

Ó gyönyörű 

gyerekség, 

  Ó boldog Betlehem!

 

 

 

 

2017. évi programok 
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Június 24. szombatRizlingország Ünnepe Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesülete  

Július 3-8. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor             

Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület  

Július 3-15. X. Rezindance Tánctábor Helyszín: Művelődési  Ház  

Rendező: Rezidance tánccsoport  

Július 15. szombat X. Rezidance táncbemutató 

Helyszín:  Rezi Tornacsarnok Rendező: Rezidance tánccsoport 

Július 17-22. XXI. Hagyományos vártábor    Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület 

Július 31-augusztus 4. XI. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor                 

Helye: Általános Iskola Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése 

Szeptember 10. vasárnap Szüreti mulatság  Helyszín: Iskola udvar 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata Segítők:  helyi intézmények, szervezetek 

Szeptember 29. péntek Szent Mihály ünnepe Betakarító nap  

Szakmai nap betakarítással, feldolgozással, vásárral, gasztronómiával  

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Október 16-21.II. Szent Lukács Festőtelep a Magyar Festészet Napja alkalmából 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Október 20. péntek  Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor

 Helye: művelődési ház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és az Általános Iskola  

Október 20. Szent Lukács Festőtelep záró kiállítás a Művelődési Házban 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Október 22.  Lukács napi búcsú 

November 3. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz. 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI 

November  5. vasárnap Idősek napja Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye 

Helye: Művelődési Ház     

November 10. péntek  Márton-napi Újbor bemutatása a szőlősgazdákkal 

Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete  

November 11. szombat  Márton napi bál a falu közössége számára  

Rendező:  Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

December 6. szerda Mikulás Napja      Adventi vásár helyi termékekkel és a Télapóval 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Ifjúsági Egyesület, Szőlész-borász Egyesület  

December 17. vasárnap Karácsonyi ünnepségHelye: Művelődési Ház     

Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai. Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

 

Tervezett szakkörök, programok: 

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

Ház, Tornacsarnok 

Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. a Klubhelységben 

Alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1 alkalommal keddenként a Laky Demeter Turistaházban 

Gyógytorna foglalkozások hétfőnként A Művelődési házban  

Baba-mama klub 

Aikido edzések a kedden és csütörtökönként Tornacsarnokban  

Téli időszakban sakk, asztalitenisz foglalkozások  

 

A művelődési ház jövő évi tervei között szerepelnek még kiállítások, irodalmi és előadói estek, 

főzőtanfolyamok,  színház látogatások, zenei koncertek szervezése is. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt jövő évi  programjainkra is, melyeken a részvétel ingyenes, kivéve a 

tánc- és a gyógytorna foglalkozásokat. A programok felől érdeklődni lehet: a 30/648-8764-es telefonszámon. 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak az idén is rendezvényeink 

lebonyolításában! A közösen megvalósított programokat e segítség tette színesebbé, hangulatosabbá, és 

ünneppé eseményeinket.  További segítségükre a jövőben is számítunk!  

 

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

kívánok!                

          Tafota Istvánné 

műv.szervező 

 
 

 

Babits Mihály: 

Karácsonyi ének 

 

Mért fekszel 

jászolban, ég királya?  

Visszasírsz az éhes 

barikára.  

 

Zenghetnél, 

lenghetnél angyalok 

közt:  

mégis itt rídogálsz, 

állatok közt. 

 

Bölcs bocik szájának 

langy fuvalma  

jobb tán mint csillag-

ür szele volna?  

 

Jobb talán a puha 

széna-alom,  

mint a magas égi 

birodalom? 

 

Istálló párája, jobb az 

neked,  

mint gazdag nárdusok 

és kenetek?  

 

Lábadhoz tömjén hullt 

és arany hullt:  

kezed csak bús anyád 

melléért nyult… 

 

Becsesnek láttad te e 

földi test  

koldusruháját, hogy 

fölvetted ezt?  

 

S nem vélted rossznak 

a zord életet?  

te, kiről zengjük, hogy 

ťmegszületettŤ! 

 

Szeress hát minket is, 

koldusokat!  

Lelkünkben gyújts 

pici gyertyát sokat.  

 

Csengess éjünkön át, 

s csillantsd elénk  

törékeny játékunkat, a 

reményt. 
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„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be.” 

                                                                                                             (Böjte Csaba) 

 

Csendes várakozással várjuk a fényben születő gyermeket, aki a megváltást hozza a világra.  Nem 

könnyű a rohanó hétköznapokban megállni és elcsendesedni, amikor minden irányból ostromolnak 

minket információkkal. Nehéz kiválasztani a számunkra hasznosat, az építő dolgokat. Iskolánkban 

törekszünk a népi hagyományokra, a közösségi élet kisebb- nagyobb értékeire felhívni tanulóink 

figyelmét, megtartani, továbbvinni azokat, amik támaszt jelenthetnek a jövőben gyermeknek, 

szülőnek egyaránt. Szép közös hagyományunk a Mihály napi vásár, ami a gyerekek számára 

izgalmas kereskedés, játék. A Márton napi rétes nyújtás az önzetlen szeretet szimbólumán túl közös 

program a nagyszülőkkel, szülőkkel. Az segítők fényének fáklyás-lampionos felvonulása, 

misztériumjátéka, idézi Szent Márton életét és üzenetét a mának. Idén az óvodával közösen 

megrendezett libavacsora sikere bebizonyította, hogy a közösségek ereje csodálatos eredményeket 

tud létrehozni. Köszönet érte mindkét intézmény szülői munkaközösségének. 

Az iskolai programok, szereplések gyakran érintik a települési rendezvényeket, ami 

elengedhetetlen, hiszen itt élnek gyermekeink, fontos, hogy érezzék vannak gyökereik, van 

otthonuk, ahol együtt ünnepelhetnek élvezhetik a szabadságot. A napokban harmadik 

osztályosaink, kis bábelőadással készültek Mikulás napjára, amit az óvodában és a települési vásári 

forgatagban is bemutattak. 

Az iskola alapgondolata: Mindenki jó valamiben! 

Az ehhez kapcsolódó és a megyében egyedül alkalmazott komplex instrukciós program segíti a 

gyermekek közötti szociális kompetenciák fejlődését, az egyéni képességek kibontakozását. Évente 

több alkalommal látogatnak hozzánk iskolák pedagógusai, akik szintén a program bevezetését 

tűzték ki céljukként. 

Digitális Iskolaként a Vodafone Alapítvány támogatásával felkérték intézményünket a Digitális 

Mintaiskola programban való részt vételre, melyet megtiszteltetésként és örömmel megköszönve 

fogadtunk. 

Tanulóink második éve járnak heti rendszerességgel gyógy úszásra a keszthelyi tanuszodába. A 

tanulókat az önkormányzat mikrobusza szállítja, amit ezúton is tisztelettel megköszönünk. 

A tankerület segítségével megérkeztek a tornacsarnokba a bordásfalak, a kosárpalánkok és a 

labdák. Felszerelésük önkormányzati segítséggel folyamatosan történik. 

Az elmúlt tanév tavaszán sikeresen indult útjára, leendő elsőseinknek az „Iskolába lépegető” 

program. Játékos formában sikerült, nem csak felkészíteni az óvodásokat az iskolai életre, hanem 

megismerhették intézményünket és mi nevelők is több lehetőséget kaptunk a kapcsolattartásra. 

Nem is okozott gondot a piciknek az iskolai életbe való gyors beilleszkedés! Második félévtől 

ismét elkezdjük, mi is nagyon várjuk, hogy megismerhessük leendő első osztályosainkat. 

Személyi változások is történtek az új tanévben, három új kolléga érkezett, akik mostanra már 

beilleszkedtek a tantestület és az iskola mindennapi életébe. 

 

A kis Jézus jászla elé néhány sikeres eredményt helyezünk: 

 Roma „Ki mit tud?” megyei fordulóján, Zalaegerszegen 

 Kiss Noémi Zsanett - 1. hely (ének kategória)  

„ Szép Zalában születtem” népdalverseny, területi forduló Gyenesdiáson 

Kiss Noémi Zsanett – arany minősítés 

Nagy Bence Botond - arany minősítés 

 Általános Iskola hírei 

 
 

 

 

 

 

Dömötör Tibor: 

Karácsony 
 

Karácsonykor:  

Angyalok szállnak,  

Híradást hoznak,  

Béke jegyében,  

Élet fényében,  

Szentség lelkében,  

Hívők hitében,  

Krisztus képében  

Földön jár az Isten. 

 

Karácsonykor:  

Harangok zúgnak,  

Szent igék szólnak,  

Imádság szárnyán,  

Szíveknek vágyán,  

Zsoltárok hangján,  

Szeretet hídján,  

Bocsánat útján  

Mennyben jár az 

ember 
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Napsugár csoport ( Csizmadia Natasa, Ganghamer Gyöngyike, Orsós Ingrid, Peresztegi 

Jázmin, Partics Janka, Nagy Attila Ferenc, Fenyves Zsuzsanna Tímea, Gál Emőke Andrea, 

Gulyás Anna) – ezüst minősítés 

Roma „ Ki mit tud? „ -  országos döntő Budapesten 

Kiss Noémi Zsanett -  Különdíj ( ének és hangszeres zene kategóriában) –  A színvonalas és jó 

hangulatú versenyről, Noémi többek között nyereményével, egy új kerékpárral tért haza. A 

sztárvendég Oláh Gergő énekes volt, aki elmondta a gyerekeknek, hogy „nem elég csupán 

tehetségesnek lenni, ez mellé kitartás, szorgalom, sok - sok gyakorlás és példaképek kellenek.” 

Az emléklapon a következő gondolat áll: 

„ Aki szíve szeretetét követi, az a világ sebeit is meggyógyítja!” 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk diákjait szeretnénk a tehetségüknek megfelelő útra irányítani, megtalálni, hogy ők miben a 

legjobbak. Tesszük mindezt úgy, hogy megköveteljük tőlük azt a kitartást, azt a viselkedést, 

szorgalmat, ami segíti őket céljaik elérésében.  

„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 

együtt kell dobbanni az emberek szívének. 

Szóljon idén arról minden mese, ének: 

- varázslata van a szív szeretetének. 

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot, 

minden ember legyen örömmel megáldott, 

mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel, 

tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel. 

Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot, 

amilyet az ember eddig még nem látott. 

Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel, 

legyen a világon boldog minden ember!” 

Aranyosi Ervin 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek áldott, békés Ünnepeket! 

 

 

Zubai Etelka 

                                             tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

Örömmel tudatjuk, hogy kis falunkból jelenleg 9 rezi fiatal folytat felsőoktatási tanulmányokat, 

orvostudományi, pszichológus, elektronikus ábrázolás, állatorvos, kommunikáció és média, 

természetvédelmi mérnöki,  informatikus, pénzügyi és számviteli valamint látványtervezés szakon.  

Gratulálunk felvételükhöz, teljesítményükhöz és tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!   

 

 

Rezi fiatalok a felsőoktatásban 

 

 

 

Lajossy Sándor: 

Karácsonykor 

 

Soha szebben még 

nem harangoztak  

kis falumban, mint 

szent 

karácsonykor.  

Ölelkezett Ég a 

földdel mostan  

és tarkállott a sok 

nép az úton.  

A templomban 

szépen 

énekeltünk:  

„Megszületett 

Isten Fia nékünk!” 

 

A szentbeszéd 

ünnepélyes 

hangja  

imáinkkal a 

magasba 

szárnyalt.  

Úgy éreztük: Isten 

kezét fogjuk  

s megtelt szívünk 

szent 

bizonysággal.  

Szólt az ének. Ó, 

hogy énekeltünk:  

„Megszületett 

Isten Fia nékünk!” 
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Óvodánk hivatalos elnevezése: Rezi Óvoda 

Címe: 8373 Rezi, Iskola u. 2. 

Telefonszáma: 83/531-006  

Mobiltelefonszáma:06-30-6488719  
Óvodánkban 1 csoport működik, a Vackor csoport. 

Szeptember elsején 30 gyermek kezdte meg a nagybetűs óvodai életet, majd szeptembertől decemberig még 

4 kisgyermek csatlakozott közösségünkhöz. 

Óvodánkból elment Klári óvó néni, aki hosszú időn keresztül irányította az óvoda életét és új kihívások elé 

nézett, amihez kívánunk minden jót. 

Jó hírünk, hogy új óvó néni érkezett, Gerlei Martina személyében. Kívánjuk, hogy találja meg számítását 

intézményünkben és gazdagítsa óvodánkat tudásával, személyiségével. Kisegítőként Hegedüs Kata jött, aki 

segíti a gyerekekkel való munkánkat.  

Óvodánknak 5 dolgozója van: 2 óvodapedagógus, 2 dajka és 1 kisegítő munkatárs.   

Őszi programok az óvodában. 

Szeptemberben és októberben fogadtuk az új gyermekeket. 

Szeptember 11-én részt vettünk közösen a falu közösségével a hagyományos szüreti mulatságon. 

November 6-án köszöntöttük a nagymamákat és nagypapákat. Gyermekeink dalos játék csokrot adtak elő, 

majd a Vajas pánkó című mesét játszották el. 

November 12-én az óvodai szülői munkaközösség az iskolai munkaközösséggel együtt megszervezte a 

hagyományos Márton napi liba vacsorát.  

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szülőknek lelkes szervező munkájukért és fáradozásukért! 

Munkadélutánt szerveztünk a gyerekekkel és szülőkkel közösen adventi koszorú készítés alkalmából. 

Nagyon kellemes hangulatban készültek a szép koszorúk.  

December eseménydús időszak és ünnepi hangulatban telik az óvodában. 

Azzá teszik a készülődés örömteli órái, a dal- és verstanulás alkalmai, a Mikulás látogatása, a Lucázás, a 

karácsonyi készülődés – mézeskalács sütése, díszítése. A csúcspont természetesen a karácsonyi ünnepség. 

Az adventi koszorúnkon hétfőnként énekszó mellett meggyújtjuk a soron következő  gyertyát. 

Mikulás előtt a szülők az óvodában közösen elkészítették az ajándékokat a gyermekek számára. Jó volt 

együtt lenni és látni, hogy milyen örömmel készítik a meglepetést. Köszönet érte! 

December 6-án a mi kis óvodánkba is ellátogatott a Mikulás leghűségesebb manóival. Mindenkit csomaggal 

ajándékozott meg, szerencsére egyikbe sem került virgács. Közös énekléssel és versekkel vártuk a Télapót.  

December 13-án báb előadáson veszünk részt és a „Holle anyó” című mesét nézzük meg. 

December 14-én Lucázunk az óvodában és az iskolában, majd december 18-án részt veszünk a falu 

közösségének karácsonyán a Művelődési házban, ahol elmondjuk jó kívánságainkat. 

Az óvodai karácsony előtt újra találkozunk a szülőkkel mézeskalácssütésre és díszítésére közösen a 

gyermekekkel, majd néhány nappal később a szülőkkel a fenyőfa díszítésére. 

December 20-án megérkezik a Jézuska az óvodába is. 

 

„Az óvoda gyermekei és dolgozói nevében kívánunk  

a falu minden lakosának békés, boldog karácsonyt és 

 sikerekben gazdag új esztendőt!” 

         Takács Judit  

         mb. óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gazdag Erzsi 

Ezüst szánkót 

hajt a dér 
 

 

Ezüst szánkót hajt a 

dér 

Hófehér határon, 

Deres szánon 

didereg, 

Fázik a Karácsony, 

 

 

Zendül a jég a tavon 

Amint által jönnek, 

Decemberi hópihék, 

Fénylik már az 

ünnep. 

 

A kályhánkban láng 

lobog, 

Gyere be 

Karácsony, 

Gyújtsd meg 

gyertyád, 

fényszóród 

A fenyőfa ágon. 

 

Melegedj meg 

idebenn, 

Légy vendégünk 

mára, 

Karácsonyi 

csillagod 

Tedd a fenyőfánkra. 
 

 

 

 

 

 

 

 Rezi Óvoda hírei 

http://vikidalok.blogspot.hu/2007/01/gazdag-erzsi-ezst-sznkt-hajt-dr.html
http://vikidalok.blogspot.hu/2007/01/gazdag-erzsi-ezst-sznkt-hajt-dr.html
http://vikidalok.blogspot.hu/2007/01/gazdag-erzsi-ezst-sznkt-hajt-dr.html
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Mészáros Sándor: 

Kicsi Jászol 

Úgy szeretném, 

hogyha szívem 

Kicsi jászol lenne, 

Karácsonykor az 

Úr Jézus 

Megszületne 

benne. 

 

Befogadnám, 

betakarnám, 

Illattal beszórnám, 

Hideg széltõl, 

deres csóktól 

Szeretettel 

óvnám... 

 

Elringatnám: szent 

álmait 

rózsákkal 

behinteném, 

S ránk borulna 

csillagostul 

Csöndes, égi szent 

éj... 

 

Jer, Uram, hát, 

várlak, jövel! 

Szívemet 

kitárom... 

Születésed áldott 

percét 

Örömtelten 

várom... 

 

 

 

 

 

 
A decemberi Kikiáltó címlapján a 2016 évben született gyermekek, községünk legkisebb lakói 

köszöntik Önöket! 

 

Kedves Kismamák, Anyukák! 

Minden pénteken 10 órakor baba-mama klub van a tornacsarnokban, melyre sok szeretettel 

várunk minden kedves kisgyermekes családot! 

A Védőnői Szolgálat nevében a község minden kedves lakójának áldott, békés karácsonyt 

és gyermekáldásban gazdag, boldog új évet kívánok: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomboryné Kismihály Brigitta 

           védőnő 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyugdíjas Klubunk életében a 2016-os esztendő is nagyon mozgalmas volt. Szinte minden 

hónapban volt olyan esemény helyben vagy vidéken, ahova meghívást kaptunk, énekkel, műsorral 

készültünk, kirándultunk, de megemlékeztünk egymás születésnapjáról, névnapjáról is. Januárban 

tartottuk a Doni megemlékezést, februárban Sármelléken az Aranykorúak farsangi fesztiválján 

szerepeltünk. Ugyanebben a hónapban bűnügyi, közlekedési tájékoztatót tartottak nekünk a 

keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai. Március 19-én Reziben a Gyümölcsoltó napon 

köszöntöttük énekkel a helyi és vidéki résztvevőket, vendégeket. A Költészet napját méltó módon 

megünnepeltük Reziben és Cserszegtomajon is, ahova versekkel készültünk. A szőlőhegyi Szent 

György napi ünnepségen, az Anyák napján, Rizlingország ünnepén, a Szüreti Mulatságon, az 

Idősek köszöntésén, a templomi Adventi gyertyagyújtáson, a Cserszetomaji Adventi 

Kórustalálkozón, a helyi Karácsonyi ünnepségen is színpadra álltunk és az alkalomhoz illó 

népdalokat énekeltünk. Májusban részt vettünk egy színházi esten Tapolcán és ugyanebben a 

hónapban a KÓTA Országos Népdal Szakági Minősítő versenyén Lentiben ezüst érmet 

szereztünk. Decemberben Keszthelyre, a Fehér György Városi Könyvtárban kaptunk meghívást, 

ahol a Refolk zenekar nagysikerű adventi hangversenyét hallgathattuk meg. Karácsony 

Szentestéjén a templomban köszöntjük majd a falu lakosságát.  

Rezi Nyugdíjas Klub hírei 

 Védőnői szolgálat hírei 
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Kerek évfordulón köszönthettük tagjainkat: Andor Lászlót a 60, Andor Lászlónét a 60. Tomor 

Lászlónét a 75. Lancz Ferncnét a 75. Beke Palkót a 70. születésnapján.  

A tartalmas év végén köszönjük mindazoknak a segítségét, akik támogattak bennünket.  

A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében, a közelgő ünnep hozzon szeretetet, békességet, 

egészséget Rezi Község valamennyi lakójának!  

 

        Lancz Ferencné 

        klubvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rezi Várbarátok  Köre Egyesület hírei:  
 

 

Egyesületünk 2017. január 13-14-án rendezi a 7. Hagyományőrző Disznótoros - Kolbásztöltő és 

Pálinkamustrát, melyre ezúton is szeretettel várjuk a helyi szervezeteket, baráti társaságokat.   

A rendezvény programja:   

Január 13. péntek   18.00 Disznótoros vacsora (zene: Signal Duó), tombola, jegyek elővételben az 

Egyesület tagjainál kapható)  

Január 14. szombat 11.00 Kolbásztöltő- és pálinkamustra  

A rendezvény fővédnöke: Prof. Em. Dr. Gundel János,  BGE Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és 

Idegenforgalmi Kar  tanára. 

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

mellyel hozzájárultak tevékenységünkhez!   

 

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

gazdag, boldog új évet kívánok! 

 

       Tafota Istvánné  

                     elnök 

                  A XX. Vártáborban       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei 

 

 

 

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. 
 
 

 
 

 

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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Kányádi Sándor 
Fülig kucsa 

 

Fülig kucsma, 

gyapjúkendő, 

Ideért az új esztendő. 

 

A csizmáján csengő 

patkó, 

A subáján araszos hó. 

 

Hű de jó, az a jó, 

Hogyha térdig ér a hó! 

 

De azért, hogy meg ne 

fagyjon, 

 

Ki teheti, ajtót nyisson 

Engedje be, bebebe, 

ide a jó 

melegbe! 

 

Hű de jó, az a jó, 

hogyha térdig ér a hó! 

 

 

 

Egyházközség hírei 
 

 

2016-ban templomunkban felújításra került az oltár, szobrok és kicseréltük a régi, elkopott 

szőnyeget.  

Az Egyházközség hálásan köszöni a híveknek, az Önkormányzatnak és a helyi szervezeteknek a 

támogató segítségét!  

 

December 24. szombat  19.00 Szentmise 

December 25. vasárnap : Karácsony napja, szentmise:    11.30 

December 26. hétfő: Karácsony másnapja szentmise:11.30 

Január 1. Újév napján szentmise: 11.30 

 

 

 
„Ki Vince napján pincét jár,  

nem lesz gondja egy éven át! 

Gyere hát el jó barát,  

ízleld meg e hely borát!” 

 

2017. január 21-én  szombaton de. 10.00-kor szeretettel várjuk az érdeklődőket, boros gazdákat az 

Önkormányzat Konyhája elé, ahonnan elindul a már hagyományos Vince-napi pincejárás, ahol 

Kiss László esperes a jó termés érdekében megszenteli a szőlővesszőket és  a borkóstoló mellett, 

kötetlen baráti beszélgetésre is sor kerül az aktuális szőlészeti-borászati témakörben. 

 

Békés karácsonyt és reményekben, egészségben gazdag  

eredményes boldog új évek kíván a 

„Rezi Rizlingország” Szőlészeti-, Borászati-, Turisztikai Hagyományőrző- és  

Kulturális Egyesület nevében: 

Bellér Ferenc elnök 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Egyházközség hírei 

Szőlész-borász Egyesület hírei 
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Szabó Zsolt:  

Volt egyszer egy rossz 

gyerek 

 

Volt egyszer egy kis 

vadóc, 

Szeme mérges, haja kóc. 

Minden széttört, 

elrontott, 

Összefirkált, szétbontott. 

 

Gondolták az emberek, 

Hát ez bizony rossz 

gyerek, 

Nem érdemel játékot, 

Kapjon csak egy 

virgácsot. 

 

Hallotta ezt Mikulás, 

S így kiáltott: indulás! 

Nem akart ő egyebet, 

Csak megnézni a 

gyereket. 

 

Suhanva szállt a szánja 

A kis rosszcsont 

otthonába, 

Aki bizony nagyot 

nézett, 

Mikor a Mikulás 

belépett. 

 

„Gyere velem gézengúz, 

Szél röpít és szarvas húz, 

Magasan a házak felett, 

Meglessük a 

szegényeket.” 

 

Csillagfényben, téli éjen, 

Szánkóztak a hóesésben. 

S minden házba 

benéztek, 

Ahol szegények éltek. 

 

Odafenn a város felett 

A rosszcsont könnye 

megeredt. 

Ugyan honnan tudta 

volna, 

Hogy milyen a 

szegények sorsa? 

 

Összeszedte játékait, 

Mind ideit, mind 

tavalyit, 

Hajtogatott, csomagolt, 

Vastag hóban kutyagolt. 

 

Azóta az este óta 

Rosszat nem 

mondhatunk róla. 

Mert ajándékkal 

meglepett 

Minden szegény 

gyereket. 

 

 

 

 

 
 
 

Labdarúgóink a 2015/16-os idényt a megyei II. osztályban kezdhették meg egy U19-es tartalék csapattal, 

ennek köszönhetően a serdülőkori utánpótlás is biztosítva látszik. Játékuk sokat fejlődött, változott az edzési 

morál, látogatottabbak lettek az edzések. Lelkesek a fiatalok, helyt állnak a fiúk. A csapat a középmezőnyben 

szerepel.  A hazai rangadókon megtelik a focipálya szurkolókkal, gyakran láthatunk pergő, izgalmas 

mérkőzéseket.  

          Varsányi Sándor 

                    edző 

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

 Rezi Petőfi SE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2016. október 21-én a késő esti órákban gyülekeztünk a falu határába és vártuk, mikor érkezik meg Fanni, aki  

 

Budapestről vezetett hazafelé, hogy családjával együtt töltse a hétvégét. Mit sem sejtett abból, hogy a falu 

határához érve lelkes fogadócsoport állítja meg autóját és köszönti a riói ötkarikás verseny 

paralimpikonjaként. Elsőként Cserép Gábor polgármester köszöntötte Fannit, majd a csapat a Faluházban 

folytatta az ünneplést, ahol a Rezidance tánccsoport táncbemutatóval kedveskedett neki. Ezután a hallgatóság 

érdeklődve figyelte élménybeszámolóját, Gelencsér Ferenccel folytatott kérdés-felelek előadását, mely során 

választ kaphattunk a paralimpikon hétköznapjaira, versenyeire vonatkozóan is. Megtudtuk többek között, 

hogy mitől függ, milyen versenykategóriába sorolják a paralimpikonokat és azt is, hogy a könyökét 

hamarosan műteni kell, ezért egy kis időre szünetelteti sportot. Beszámolóját gyakori taps kísérte. Az est 

végén a résztvevők gratuláltak Fanninak, további sikereket, kitartást kívántak, aki kis pihenő után újra vízbe 

száll az uszodába, hogy "arany pillangóként" izgalmas és szép perceket szerezzen nekünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag újévet kívánok a rezi lakosoknak! 
Illés Fanni 

          paralimpikon 

 

SPORTÉLET ÉS IFJÚSÁG 

Rezi Petőfi SK 

Illés Fanni paralimpikon 
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Suhajda József 

Karácsonyi 

pillanat 

Az adventi gyertyák 

fényében 

Állj meg egy röpke 

pillanatra, 

Legyen egy perc az 

életedben, 

Melyben figyelhetsz 

önmagadra. 

 

Ne legyél mindig 

csodaváró, 

Szűrj ki a zajból egy 

kis csendet, 

Valahol lesz majd 

egy átjáró, 

S azon túl lelked 

megpihenhet. 

 

Láthatod a fényes 

csillagot, 

Mely a sötétben is 

elvezet, 

Áldani fogod e szép 

napot, 

Mert a Megváltó 

megérkezett. 

 

Szíved öltöztesd 

ünneplőbe, 

Legyen áldás, béke, 

nyugalom, 

Ha eljön a 

karácsony este, 

Benne csak szeretet 

maradjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falu minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván a 

Rezidance tánccsoport! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betlehemet járunk… Békés, boldog Karácsonyt kívánunk!   Rezi Hagyományőrzők 

 

Rezidance tánccsoport 
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Kézzel készült karácsonyfa díszek:  
A már nem működő villanykörtéket ne dobd ki, szépséges hóemberkék, rénszarvasok készíthetők belőlük. 

Először festékkel fújd le az izzókat, majd rajzolj nekik szemet, orrot, szájat, gombokat. Ha gondolod, kötött 

sálat és sapkát is tehetsz rájuk, nehogy megfázzanak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habkarika 
A habkarika a karácsony jellegzetes készítménye. A gyerekek imádják a könnyű és édes rágcsálnivalót, de 

tartósságának köszönhetően ehető karácsonyi dekorációként is alkalmazhatjuk. Még kiszárítás előtt 

színezhető, ízesíthető.  

Elkészítés 

A sütőt 80 C-ra előmelegítjük, és előkészítünk egy szilikonos sütőpapírral fedett sütőlemezt.  

A porcukrot a tojásfehérjével egy tálba mérjük, és vízgőzre tesszük. (1 db tojásfehérje kb. 40-45 gramm) 

Egy szűrőn át - hogy a magok ne kerüljenek a tojásfehérjébe - nyomjuk bele a citrom levét. Ezután 

folyamatos keverés közben melegítsük csípősre a tojásfehérjét. Akkor csípős a tojásfehérje, mikor beledugjuk 

az ujjunk, és csípi azt. Ez kb. 60 C-fokot jelent. 

Ha csípős a fehérje, öntsük át a robotgép üstjébe, és tegyük bele a kukoricakeményítőt. 

Ezután 10-20 percen át, a legmagasabb fordulaton habosítsuk, míg kemény habbá nem válik a cukros fehérje. 

A kemény habot csillagcsöves habzsákba szedjük, és a szilikonos sütőpapírra kinyomjuk a karikákat. 

A kinyomott karikákat 2 órára a 80 C-os sütőbe tesszük (ha van a sütőn, akkor légkeverés funkcióra 70 C-ra), 

és készre szárítjuk őket. A tökéletes habkarikáknak nem szabad megpirulniuk, hó fehérnek kell maradniuk, és 

akkor jók, mikor fel lehet szedni őket a papírról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kreatív 

 

 
 

Suhajda József 

Advent 

Piciny lángok 

gyúlnak lelkünk 

oltárán, 

Fényük túljut az 

árnyékok határán, 

Most a lélek 

áthatol a tudaton, 

Sétál a szeretet 

járta utakon. 

 

Csöndes áhítatban 

múlik az idő, 

Ránk borul, mint 

egy 

szeretetlepedő, 

Szunnyadó hitünk 

felébred a 

fényben, 

Szívünk megtelik 

áldott 

békességgel. 

 

Heteket számolva, 

csillagot várva, 

Kezünket fűzzük 

dicsérő imára, 

Gyertyaillatban 

csodára vár a 

szemünk, 

Holnaptól itt a 

földön 

üdvözülhetünk. 
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Csodaszép időben, kiváló hangulatban, szép, színes felvonulással, kitűnő borokkal, a megállóknál finom, 

hagyományos borkorcsolyákkal, zenével, tánccal,mulatsággal.  

Köszönjük valamennyi borfelajánló, sütő-főző, díszítő, lovagló, kocsizó, traktorozó, a rendezvény 

megvalósításában bármely más feladatban közreműködő segítő aktív részvételét!  

 

 

Szüreti Mulatság  

2016. II. félévi programok, események  

Rizlingország ünnepén 

 

 

Suhajda József 

Többet érsz... 

Ott lakik a szívedben 

minden, 

Csak hinned kell 

reményeidben, 

A szürke ég csak 

átmeneti, 

Mert kék ruhát húz, ha 

teheti. 

 

Mondj el naponta 

néhány jó szót, 

Vele kinyithatsz sok-

sok ajtót, 

S ahogy tágul 

elmédben a tér, 

Minden vándor lélek 

hazatér. 

 

Legyen hozzájuk 

hangod kegyes, 

Maradjon lelked 

tiszta, nemes, 

Ha nehéz szívvel 

vársz vendéget, 

Nem lesz soha féltett 

emléked. 

 

Nincs értéktelen, 

kóbor jellem, 

Csak legyél türelmes, 

önzetlen, 

A szegény gazdagon 

tér hozzád, 

Hidd el, többet érsz, 

mint gondolnád. 
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Ugyan több éve már, hogy festőnapokat rendezünk Reziben október tájt, a Magyar Festészet Napja 

alkalmából, mely Szent Lukácshoz kötődik. Október 18-án ünnepeljük Szent Lukács névnapját, aki 

évszázadok óta a festők védőszentje. Ez a nap 2002 óta a fény, a színek, a formák és ritmusok, az élő 

festészet ünnepe. Községünk védőszentje is Szent Lukács, melyet október 23-án búcsúval ünneplünk. Ebből 

az apropóból neveztük el a művésztelepünket Szent Lukács Művésztelepnek, mely ezután majd e nevet 

viseli. A telepen folyamatosan 7 festő- és egy fotóművész alkotott a hét során, a kiállításra viszont 

csatlakoztak még hárman, akik munkájuk miatt nem tudtak folyamatosan jelen lenni. A téma: REZI, hisz 

csodálatos természeti környezetünk minden időszakban inspiráló a festészet számára.  

A rendezvényt Rénesné Borbás Andrea alpolgármester köszöntötte, majd Szalontai István atya nyitotta meg. 

A kiállítás megnyitón közreműködtek: Kiss Noémi általános iskolai tanuló, Horváth Péter és Kovács Ágnes 

versmondó valamint a Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub. Kiállító festőművészek: Gécseg András Keszthely 

Molnár Zoltán Baktüttös Kovács Sándor Gönyü Biszák László Szekszárd Illés Major Julianna 

Vonyarcvashegy Lichtenwaller Zoltán Garabonc Takács Ferdinánd Cserszegtomaj Takács Szencz Lívia 

Cserszegomaj Lénárd Gábor szobrászművész Fotó: Serdar Ünver A kiállított festmények a Művelődési 

Házban megtekinthetők. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezi Község Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt szervezete idén is megrendezte az Idősek köszöntését 

Reziben. Községünk 65 év feletti lakóit Dr. Kiss Ferenc a helyi Vöröskereszt elnöke, Cserép Gábor 

polgármester és Kiss László esperes köszöntötték. Dr. Kiss Ferenc elnök úr kifejezte örömét, hogy e 

rendezvény immár 33 éves múltra tekint vissza, és azóta töretlen annak megrendezése minden évben. Az 

esten a helyi óvodások és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub adott műsort, majd a vacsorát követően cigányzene 

szórakoztatta a megjelenteket.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Idősek köszöntése  

Szent Lukács Művésztelep Reziben 
 

 

Farkas Anna 

Karácsony 

csendjében 

Megértés, szeretet 

öleli a csendet, 

tisztaságnak fénye 

borít minden 

lelket, 

boldog Karácsony 

kopog az 

ablakokon, 

meghatott 

mosolyok 

ragyognak 

arcokon. 

 

Ünnepi fényekben 

úszik már a város, 

díszes fenyők alatt 

ajándék vár 

számos, 

gyermekeknek 

arca boldogságtól 

csillog, 

mikor a 

csillagszóró 

cikázva villog. 

 

Várja őket a szép 

Betlehemi jászol, 

Jézus születése 

hívőket elbájol, 

kívánságok, álmok 

röpködnek a 

légben, 

szeretetet hintve a 

világban széjjel. 
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Szent Mihály napjával elkezdődik a télire való gyűjtögetés, raktározás, befőzés ideje, és a hálaadásé a 

természet ajándékaiért. Szent Mihály napján Reziben Kiss László esperes hálaadó szentmise keretében 

megáldotta a betakarított terményeket, majd nagy sikerű koncertet hallgathattunk St. Martin előadásában. 

Másnap a Betakarító napon, szemléletformáló és ismeretterjesztő előadások mellett gyakorlati bemutatók 

fűszerezték a programot, közben finom ételek készültek a kemencében, üstben, bográcsban, óvodásokkal kifli 

a sütőben, a helyben termelt zöldségfélékből leves, főként burgonyából különféle ételek. A Mihály napi 

vásárra készültek a helyi iskolások, de részt vettek helyi és térségi termelők is.  Nagyszerű napok voltak, sok-

sok nagyszerű ember társaságában! Körünkben köszönthettük Sáringer-Kenyeres Tamást, Prof.em. Gundel 

János a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar főiskolai tanárát, Vaszily Zsoltot, a 

keszthelyi PE AK Burgonyakutatási Központ munkatársait, Miklós Beatrixot a Nemzeti Gasztronómiai 

Szövetség titkárát, Somogyi Zoltán Max gasztrobloggert, Meiszner Katalin biokertészt, a Hévíz-Balaton 

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesületet, a Zalai Falvakért Egyesület tagjait, Csörnyefölde 

képviselőit. Betakarító napi rendezvényünket a Magyar Agrárgazdaságért és Élhető Vidékért Alapítvány 

támogatta.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Betakarító nap  

 

 

Darányi Ildikó 

Karácsonyi 

jókívánság 

Örökzöld fa ágán 

megbújó 

csillagfény 

szórjon estétekre 

csendes 

boldogságot, 

s a szeretet lángja 

gömbökben 

ragyogva 

járjon nektek 

mesés, 

habcsókkönnyű 

táncot. 

 

Mézeskalács illat 

kergetőzzön 

lágyan 

otthonotok békés, 

kedves kis 

zugában, 

ünnepi asztalok 

ízes falatjai 

fürödjenek 

gyertyák meghitt 

árnyékában. 

 

 

X. Gyermek és Ifjúsági Alkotó- és Fafaragó tábor  



 
                                             Rezi Kikiáltó 2016. december havi szám 

21 
 

 

 

 

Vidám színházi est Reziben 2016. október 29-én, vidámságban telt és nagy sikerrel zárult. Felléptek a 

lukácsházi Nyugdíjas Színjátszók, a Rezidance tánccsoport és a Rezi Hagyományőrzők.  

Műsorunkon láthattuk a lukácsházi nyugdíjas színjátszó társulattól az Alkohol öl c. vidám darabot, a rezi 

Hagyományőrzőktől a Betyáreset az osztrák úrral c. előadást és a Rezidance tánccsoport táncbemutatóját.  

Nagysikerű, hangulatos és jó kedvű délután volt, melyet jövőre ismét megrendez a rezi Szőlősgazdák 

Egyesülete.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A zúzmarás és ködös reggelen nagy volt az izgalom a rezi óvodában, hisz a gyerekek várták a Mikulást, 

melynek érkezésére már régóta készültek. Az udvarra vonultak, ahol énekkel, verssel, rajzokkal köszöntötték 

a várva várt vendéget, aki csilingelő lovas fogaton manók kíséretében hamarosan meg is érkezett. Mielőtt 

mindenkinek átadta ajándékát, felolvasta intelmeit, jókívánságait, aztán elköszönt a gyerekektől. Aztán 

délután ismét találkozhattunk vele a falu Piacterén, ahol a csípős hidegben nagyon sok kisgyermek várta már. 

Míg megérkezett az iskolások báboztak, énekeltek, táncoltak. Közben a szülők, hozzátartozók a piacon 

kiállító helyi és térségi termelők nagyszerű kézműves termékeiből válogathattak. Az egész teret belengte az 

itt készült finomságok – sült kolbász, sült gesztenye, kürtőskalács, forró szörp és forralt bor illata. A hideg 

ellenére egy hangulatos estét tölthettünk együtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színházi est  

Mikulás napja Reziben  

 

 

Andók Veronika 

 Betlehemi csillag

Egyetlen csillag 

magányos fénye 

Ragyogott bátran az 

éji égre. 

Különös fényfolt, 

egy távoli jel. 

Lásd, az akit 

várunk, itt van 

közel. 

 

Csendes éj hűvös, 

halk leple alatt 

Egy új élet már a 

világra tart. 

Színtiszta szeretet, 

szelíd erő. 

Várjuk-e tényleg, 

hogy végre eljő? 

 

Gyarló az ember és 

botladozik. 

Néha már nincs 

más, csak remény és 

hit. 

Úttalan utakon míg 

menni kell, 

Őrizd a lángodat, ne 

felejtsd el! 

 

Szívedbe rejtve 

szeretet fénye, 

Lelkedhez bújva 

bizalom, béke; 

Emeld a fejed, légy 

bátor végre! 

Te vagy a Jóság élő 

reménye. 

 

Nem csak neked 

fontos az, aki vagy: 

Benned él tovább a 

régi csillag. 
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Rezi Kikiáltó 
Kiadja: Rezi Község Önkormányzata 8373 Rezi, Kossuth u. 35.  

Információ: Tel: 83/331-001. +36-30/648-8764. www.rezi.hu, reziph@rezinet.hu 

Felelős kiadó: Cserép Gábor polgármester 

Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné művelődésszervező 

A készítésben közreműködtek: a Hivatal munkatársai  

és a helyi szervezetek képviselői, tagjai.   

2016. december  

 

Vártúra éjjel, nappal 

Kirándultunk Esztergomban                            és                    Erdélyben  (koszorúzás Aradon) 

Bajnok a rezi foci csapat 

Kolbásztöltés Cserszegtomajon II.hely 

Kolbásztöltés Vonyarcvashegyen 

Biztonságban Karácsonykor is! 
 

 

 
 

 

 

 
Juhász Gyula: 

Karácsony felé 

 

Szép Tündérország 

támad föl szívemben  

Ilyenkor 

decemberben.  

A szeretetnek 

csillagára nézek,  

Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet,  

Ilyenkor 

decemberben. 

 

…Bizalmas szívvel 

járom a világot,  

S amit az élet vágott,  

Behegesztem a sebet a 

szívemben,  

És hiszek újra égi 

szeretetben,  

Ilyenkor 

decemberben. 

 

…És valahol csak 

kétkedő beszédet  

Hallok, szomorún 

nézek,  

A kis Jézuska itt van a 

közelben,  

Legyünk hát jobbak, s 

higgyünk rendületlen,  

S ne csak így 

decemberben. 

 

 

 

 

 
 

Ne feledjük; nem a legmenőbb videojáték és a csúcs mobiltelefon a legjobb ajándék, 

amelyet gyerekeinknek adhatunk, hanem a szeretetünk, törődésünk, figyelmünk, s 

az időnk, amit velük töltünk! S nem csak december 24-én, hanem a szürke 

hétköznapokon is! 

 

Karácsony közeledtével azt kívánjuk, hogy mindenki találja meg családját vagy azt a 

szerető közösséget, ahová tartozni tud. Ha ez nem megy magától, ne szégyelljünk 

tenni érte!  

Hívjuk fel, látogassuk meg idős hozzátartozóinkat, rég nem látott rokonainkat, 

barátainkat! Korábbi sérelmeinket tegyük félre!  

Ajánljuk fel segítségünket ezekben a hideg napokban azoknak, akik egyedül élnek. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rezi.hu/

