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Karácsony előtt négy héttel egy angyal érkezik a Földre. 
 

Égkék ruhában jár-kel az emberek között, de azok annyira el vannak foglalva az ünnepek előtti készülődéssel, 

hogy észre sem veszik.  

A vásárlási láz – szebbet, nagyobbat, drágábbat, a pénztárgépek kattogása, a reklámok harsogó zaja elnyomja 

az angyal szavait, a szupermarketek tarka tömege elrejti törékeny alakját. Minden csillog-villog, zenél, követel: 

vegyél még, még, még... Színes-fényes papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük sivárságát. 

Pedig csupán egy gyertya fénye s egy kis csend elég lenne ahhoz, hogy az angyal a vendégük lehessen. 

 

Karácsony előtt három héttel egy másik angyal érkezik. Feladata, hogy aranyszálból szőtt kosarát tele pakolja 

ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A kosár azonban nagyon törékeny; a rengeteg összevásárolt játék, ékszer, 

parfüm, plazma-tv súlya összeroppantaná. Az angyal nem is ilyen ajándék után kutat.  

Türelmesen, embertől emberig haladva keresi azt, ami súlytalan, végtelen, nem kerül semmibe, mégis 

mindennél többet ér. Az angyal a szeretet apró morzsáival tölti meg a kosarat. 

Karácsony előtt két héttel újabb angyal látogat a Földre. Végigjár minden házat, minden otthont, néhol elidőzik 

néhány percre, máshonnan szinte menekül.  

 

Tágas tereken sétál, kivilágított parkokban üldögél, figyeli a beszélgető, egymásra mosolygó embereket. A 

hidegtől kipirosodott ujjak kulcsolódnak a forralt boros poharakra, gyerekek hancúroznak a frissen esett hóban, 

félrebillent fejű hóember álldogál egy terebélyes fenyőfa oltalmában.  

 

Az angyal örömét leli a látottakban, meg-megérinti az embereket, s azok szívébe békesség, szemükbe ragyogás 

költözik.  

 

A várakozás ünneppé varázsolja a hétköznapjaikat. Egy héttel karácsony előtt angyalok serege érkezik, 

elhozzák a dalt, a zenét, a táncot. A várakozás lassan véget ér, a megbocsátás egymásba kulcsolja az emberek 

kezét. 

 

Emberekét, akik nem felejtették el várni az angyalokat, akik nem felejtettek el hinni a csodában, akiknek a 

karácsony nemcsak a díszes fenyőfát, a finom ételeket, az ajándékokat jelenti, hanem a több mint két évezredes 

titkot is. Ők azok, akik a szent éjjelen fürkészve figyelik az eget, s a csillagok fénye a mennybe vitt szeretetet 

sziporkázza vissza rájuk. 

 

 

Áldott karácsonyi készülődést! 
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Tisztelt rezi lakosok!  

 

Ismét eltelt egy esztendő s talán még gyorsabban 

repült tova felettünk, mint az ezt megelőzők. 

Az ünnepek mindig adnak lehetőséget arra, hogy egy 

pillanatra megálljunk és emlékezzünk. 

Visszatekintve az eltelt hónapokra elmondhatjuk, 

hogy sikerült szép eredményeket elérni, tisztességgel 

helytállni és a tanulságokat levonni.  

Rezi kivételes adottságokkal rendelkező település. 

Mind természeti, mind épített környezete és a benne 

élő és érte fáradozó emberek teszik azzá.  

Reményt adó az idei évben született gyermekek 

száma, mely az elmúlt évek gyermek 

születésszámának növekedéséhez képest is 

emelkedett. Ez a tendencia jelentheti településünk 

számára a jövőt, célt tűznek elénk, hogy községünket, 

intézményeinket tovább fejlesszük és egészséges, 

tiszta, szép környezetet hagyjunk rájuk.  

Köszönöm a szülők gyermekvállalását, melyhez erőt, 

egészséget, türelmet és sok-sok együtt töltött boldog 

évet kívánok! 

Köszönöm képviselő társaim és alkalmazottaink 

önzetlen és falufejlesztő munkáját!  Megköszönöm 

lakosságunk és egyesületeink segítő közreműködését 

községünk kulturális életében és programjaink 

lebonyolításában.   

Kívánom minden rezi lakosnak, hogy szerettei 

körében tölthesse el az előttünk álló karácsonyi 

ünnepeket, ami a legnagyobb megértésben és 

harmóniában teljen el, és töltsön fel bennünket annyi 

szeretettel, ami az Újévben elegendő lesz 

családtagjainkra, embertársainkra való nagyobb 

odafigyelésre, feladataink ellátására és a hozzánk 

fordulók megsegítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tisztelt Lakótársaim!  

 

Az alábbiakban ismeretem Önökkel a 2018. évi 

Közmeghallgatás beszámolóját Önkormányzatunk 

feladatellátásáról és elért eredményeinkről, a további 

községfejlesztési elképzeléseinkről.  

Ahogy a tavalyi esztendőben, az idei évben is pályázatok 

sorát nyújtottuk be, illetve az előző évben nyertes 

pályázatokat valósítottuk meg.  

 

- A Településfejlesztési Operatív Program „Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati 

konstrukció keretében pályázatot nyújtottunk be a rezi 

orvosi rendelő fejlesztésére. A pályázat 100 % 

támogatottságú. A pályázaton 32.648.390,- Ft-ot nyertünk 

az orvosi rendelő külső és belső felújítására. A felújítási 

munkálatok 2017. október 2-án megkezdődtek és 2018. 

május végére fejeződtek be. A háziorvosi rendelőt a 

Művelődési Házba helyeztük át az ellátás zavartalan 

biztosítása érdekében. A rendelő mellett lévő orvosi lakás 

felújítását saját forrásból oldottuk meg.  

 

A szolgálati lakás külső felújítása 2.528.862,- Ft-ba került 

önkormányzatunknak, melyet az épület 

energiahatékonysági mutatói miatt önerőből kellett 

megoldanunk.  Emellett az orvosi lakás belső felújítását is 

elvégeztük a közfoglalkoztatottjaink közreműködésével. 

Az épületet gyógyászati segédeszköz ellátással kapcsolatos 

tevékenységek folytatására, valamint az elkészült eszközök 

próbájára, átadására, javítására és ortopéd- rehabilitációs 

orvosi rendelés céljára bérbe adtuk, mert már évek óta 

üresen állt ez az ingatlanunk.  Az ingatlan kerítésének 

festése is megtörtént, azonban az udvar rendbetételét, 

szépítését a közeljövőben tervezzük, ahogy azt az egyéb 

fontos munkák megengedik.  

 

- Szintén a Településfejlesztési Operatív Program 

keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívás alapján 

pályázatot nyújtottunk be „Óvoda fejlesztése Rezin” 

címmel.  A pályázaton 75.876.067,- Ft-ot nyertünk 

intézményünk külső és belső felújítására, fejlesztésére. Ez 

a pályázat is 100 %-os támogatottságú. 

 

- A harmadik, a Településfejlesztési Operatív Program 

keretében benyújtott és nyertes pályázatunk az 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

tárgyban a „Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi 

Tagintézménye energetikai felújítása” című 

pályázatunk. Az iskolánk energetikai korszerűsítésére 

34.218.749,- Ft-ot kaptunk. E pályázat szintén 100 % 

támogatottságú. 

 

Önkormányzat hírei 
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A két intézmény felújításával kapcsolatos - közel egy éven 

keresztül tartó - tervegyeztetések 2018. nyár végére 

zajlottak le. A módosított támogatói okiratokat 2018. 

augusztusában írtuk alá.  

 

- 2016. évi nyertes, központi költségvetéstől támogatott 

pályázatunk az adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 

is. E pályázat keretében vásároltunk ingatlanokat bölcsőde, 

hagyományok háza céljára, finanszírozzuk a 

településrendezési eszközeink elkészítését, valamint 

oldottuk meg a Hivatal tetőfelújítását és 

fűtéskorszerűsítését. E pályázat keretében még a 

településrendezési tervünk elkészítése zajlik. A pályázati 

elszámolás határideje: 2018. december 31-e. E pályázati 

támogatás összege: 19.999.595,- Ft összesen. 

 

- Pályázatot nyújtottunk be Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

alapján az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására.” E pályázat keretében a Rákóczi u. 4. szám 

alatti önkormányzati konyha épületének külső és belső 

felújítását végeztük el. A pályázati támogatás összege: 

19.325.259,- Ft, a pályázat 95 % támogatottságú, ezért a 

megvalósításhoz Önkormányzatunknak önrészt kellett 

biztosítania. További pályázati lehetőségek miatt a 

felújítási tervünket módosítottuk, hogy az előírásoknak 

megfelelő modern konyhát alakíthassunk ki. A 

tervmódosítás engedélyezésére kérelmet nyújtottunk be a 

Nemzetgazdasági Minisztériumba. Módosítási 

kérelmünket elfogadták, azonban a Vidékfejlesztési 

Operatív Program keretében a „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” című felhívásra a konyha eszközfejlesztésére 

beadott pályázatunkat elutasították.  A konyha 

eszközfejlesztését Önkormányzatunk saját forrásból 

finanszírozta 15.000.000,- Ft összegben. A rezi lakosok 

étkeztetését a felújítás időszakában Cserszegtomaj 

Nagyközség Önkormányzata főzőkonyhája látta el.  

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatói okirata 

szerint az EFOP 1.8.5-17-2017-00175 „Egészséges 

étkezést és életstílust népszerűsítő programok, valamint 

eszközbeszerzés megvalósítása Reziben” címmel szintén 

pályázatot nyújtottunk be. Ez a Rezi Gyermekekért 

Alapítvány és Rezi Község Önkormányzatának közös 

pályázata. Támogatási összeg: 14.954.787,- Ft. E 

támogatásból megvalósul az óvodai és iskolai menza, és 

tálalókonyhájának fejlesztése, korszerű eszközökkel való 

ellátása.  Az eszközök beszerzése már megtörtént. 

Dietetikus és táplálkozási szakember bevonásával 

egészséges életstílust népszerűsítő programok kerülnek 

megvalósításra.  

 

- Pályáztunk a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum Centenáriumi Pályázati 

Igazgatóságához is a Magyarországon található I. 

világháborús hadisírok és emlékművek felújítása 

témakörben. E pályázatunkat is elfogadták és a temetőben 

lévő hősi emlékmű és a négy, első világháborúban elhunyt 

hősi halott emlékhelyének felújítására 1.038.430,- Ft-ot 

nyertünk. A pályázat megvalósult. Elszámolásunkat 

elfogadták. 

 

- Magyarország Kormányának felhívására a vidéki 

térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzésére 2017. január 6-án pályáztunk.  E pályázatban 

egy Solis 90 típusú traktor, egy hidraulikus rézsűzúzó, egy 

vonólap és egy tolólap beszerzéséhez készítettük a 

pályázatunkat. E pályázat elbírálásáról sincs még 

információnk. 

 

- Időközben új pályázati lehetőség nyílt központi 

költségvetési támogatásból a „Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatására.” E pályázatunkat a Vár utcai járda 

felújítására nyújtottuk be a község központi részének 

fejlesztése érdekében. A pályázaton 1.594.836,- Ft-ot 

nyertünk. A járda felújítása elkészült. Az elszámolásra a 

közeljövőben kerül sor. 

 

2018. április 27-én pályázatot nyújtottunk be az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. E pályázat célja a Tikeritó utca, a Hárságyi 

út és a Rezi elkerülő út aszfalt burkolatának felújítása. E 

pályázatunkat II. körben nyertessé nyilvánította a 

Belügyminisztérium és 14.601.749,- Ft-ot nyertünk a 

megvalósításra, melyhez Önkormányzatunknak még 

2.576.779,- Ft-ot kell biztosítania. A közeljövőben zajlik 

majd a pályázati ajánlattételi felhívás, majd a 

szerződéskötés és kivitelezés. 

 

Pályáztunk a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra is.  A nyertes pályázat támogatási összege: 

107.000,- Ft. A támogatáshoz biztosítani kellett 200.000,- 

Ft önrészt, melyből megújul a Művelődési Ház színpadi 

függöny behúzó szerkezete, a színpadi világítás, 

képakasztó sín kerül a falra, függönytartók az ablakokra.  

 

Nem pályázati támogatásból, hanem szennyvíz koncessziós 

díjból valósult meg a Rezi Vadmézes területén a szennyvíz 

törzshálózat fejlesztés. A 2017. őszén megvalósuló I. ütem 

nettó 7.112.356,- Ft, a 2018. év elején megvalósuló II. ütem 

nettó: 3.453.045,- Ft, forintba került. E beruházás bruttó 

összköltsége: 13.418.059,- Ft.  

 

Előző évi közmeghallgatáson is terveink között szerepelt a 

ravatalozó és a kézilabda pálya felújítása, melyeket a 

költségekre tekintettel szintén csak nyertes pályázat esetén 

tudunk megvalósítani. A két területre vonatkozóan 

pályázati lehetőségünk nem volt. 

 

Fontos feladatunk volt még a Településképi Arculati 

Kézikönyv elkészíttetése, valamint az ezzel kapcsolatos a 
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településkép védelméről szóló 9/2018. (VI.26.) 

rendeletünk megalkotása. 

Ennek a célja az egységes településkép kialakítása, 

értékeink védelme, a lakótársaink bevonása a településünk 

szépítésébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Lakótársaim! 

 

Nyertes pályázataink megvalósítása folyamatosan zajlik, 

mely rendkívül sokrétű feladatot ró alkalmazottainkra és 

azok a következő években is folytatódni fognak. 

Fontos információ, hogy hamarosan elkezdődik az 

Óvoda felújítása, ezért december közepétől az 

intézmény a felújítás időtartamára átköltözik a 

Tornacsarnokba és a jelenleg ott zajló foglalkozások 

pedig leköltöznek a Művelődési Házba.  

 

Kérem mindenkinek, az alkalmazottaknak, a szülőknek 

és más érintetteknek a megértését az intézmények 

fejlesztésével járó kisebb-nagyobb kellemetlenségek 

miatt, hiszen a felújítások, fejlesztések után sokkal 

kellemesebb, szebb és modernebb környezetet tudunk 

óvodásaink és iskolásaink, illetve valamennyi rezi lakos 

részére biztosítani.  

 

Lakóhelyünk környezeti állapotának javításával 

kapcsolatban az előző évben már említett módon, 

folyamatos feladatunk van Rezi község Környezetvédelmi 

Programjában megfogalmazott célok elérése érdekében. 

Környezetvédelmi Programunk önkormányzatunk 

honlapján olvasható. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a 

lakosság minden tagja magáénak érezze a 

környezetvédelem fontosságát, községünk tisztaságának 

megőrzését.   

 

Ehhez kérem valamennyi lakótársunk együttműködését és 

segítségét, annál is inkább, mert Rezi község érezhetően 

nívós szerepet vívott ki magának mind szép természeti 

környezetével, mind pedig kulturális programjaival. 

Fontosnak tartom, hogy az idelátogatók községünk 

hírnevét tovább öregbítsék.  

 

Kérném továbbá  a Tisztelt Lakosságot, hogy a temetőben 

lévő megdőlt emlékek helyreállítása érdekében 

szíveskedjenek lehetőségeik szerint intézkedni, hogy 

szomszédos emlékekben azok kárt ne okozzanak!  

Beszámolóm a teljesség igénye nélkül készült, de ebből is 

látható, hogy Rezi Község Önkormányzata Hivatalának 

köztisztviselői a Képviselő-testülettel és 

közalkalmazottjainkkal karöltve mennyit dolgoznak 

községünk fejlesztéséért.  

 

Beszámolóm befejezése előtt kérem a lakosságot, a 

közeledő télre tekintettel, hogy az útszélén 

autóikkal ne parkoljanak, mert akadályozzák a 

hóeltakarítási munkát és balesetet okozhatnak!  

 

Mivel az Önkormányzatnak egyre kevesebb 

közmunkás dolgozója van és létszámuk a jövőben 

tovább is csökkenhet, ezért velük elsősorban 

közintézményeink környezetének rendbetételénél 

számolhatunk. 

 

Mivel az ingatlantulajdonos feladata az ingatlana 

előtti   közterület tisztántartása,  a zöldterület, park 

ápolása,  az ingatlan előtti járdának, (járda 

hiányában egy méter széles területsávnak), a járda 

melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a 

gondozása, tisztántartása, szemét- és 

gyommentesítése, burkolt területeken a hó 

eltakarítása és síkosság mentesítése, ezért kérem a 

lakosságot, hogy mindenki igyekezzen ezen 

kötelezettségének eleget tenni! 

 
Községünk turisztikai vonzerejének növelése érdekében a 

továbbiakban is kérjük a lakosság segítő és jó szándékú 

közreműködését ingatlanaik szépítésével és 

virágosításával, valamint programjainkban történő minél 

nagyobb számú részvételével. 

 

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok!  

       

        Cserép Gábor 

  Weöres ndor  polgármester 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!  
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A 2019. 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. 
Január 6. vasárnap 11.30 Emlékezés 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 12. szombat 11.00 Hagyományőrző disznótoros és 

kolbásztöltő mustra  

Helye: Laky Demeter Turistaház  

Célja: hagyományok és a múlt ízeinek ápolása, a helyi 

társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 

aktivizálása. 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre 

Egyesület   

Január 19. szombat Vince-napi Pincejárás  

Helye: Rezi Szőlőhegy   

Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete Célja: a rezi bor és a 

kulturált borfogyasztás népszerűsítése 

Február 16. szombat iskolai Farsang  

Március 5. kedd Húshagyókeddi fánkparti és kézimunka 

kiállítás Helye: Művelődési ház 

Célja: hagyományőrzés, szellemi és kulturális értékeink 

bemutatása vidám előadásokkal. Közreműködnek az óvodások, 

iskolások és helyi előadók  

Március 14. csütörtök Nemzeti ünnep az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc tiszteletére  
Helye: Művelődési Ház, Rendező:Rezi Község Önkormányzata 

és az Általános Iskola 

Április 13. szombat Szőlősgazdák borversenye 

Helye: Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák 

Egyesülete  

Április 24. szerda Szent György napi ünnepség   

Helye: Kápolna Rendező: Rezi Község Önkormányzata, 

Szőlősgazdák Egyesülete   

Május 4. szombat Hagyományos Vártúra  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok 

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

népszerűsítése 

Május 26. vasárnap Hősök Napja Megemlékezés az I. és II. 

Világháborúban elesett katonákról  

Helyszín: római katolikus templom  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Június 1. szombat Gyermek és Családi nap   

Helye: Sportpálya, Iskola Rendező: Rezi Várbarátok Köre 

Egyesület és az óvodai és iskolai szülők közössége  

Június 22. szombat Múzeumok éjszakája  

Jelzőfénygyújtás a sümegi és a rezi váron  

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Június 29. szombat Rizlingország Ünnepe  

Helyszín: Rezi Sporttelep 

 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák 

Egyesülete  

Július 1-6. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor             

Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület  

Július 1-12. XII. Rezindance Tánctábor  

Helyszín: Művelődési Ház  

Rendező: Rezidance tánccsoport  

Július 12. péntek XII. Rezidance táncbemutató 

Helyszín: Rezi Tornacsarnok  

Rendező: Rezidance tánccsoport 

Július 15-20. XXIII. Hagyományos vártábor     

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület 

Július 29-augusztus 2. XIII. Gyermek- és Ifjúsági 

Alkotótábor                 

Helye: Általános Iskola  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése 

Szeptember 8. vasárnap Szüreti mulatság   
Helyszín: Iskola udvar 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Segítők: helyi intézmények, szervezetek 

Október 11. péntek Holdfénytúra a Rezi várhoz 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI 

Október 14-18. IV. Szent Lukács Festőtelep a Magyar 

Festészet Napja alkalmából 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Október 18. péntek Szent Lukács Festőtelep záró kiállítás a 

Művelődési Házban 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Október 18. péntek Az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor   
Helye: Általános Iskola Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

és az Általános Iskola  

Október 20. vasárnap Lukács napi búcsú 

Október 27. vasárnap Idősek napja  

Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye 

Helye: Művelődési Ház     

November 9. szombat Márton-napi Újbor bemutatása a 

szőlősgazdákkal 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák 

Egyesülete  

November 16. szombat  Márton napi bál a falu közössége 

számára  

Rendező: Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

December 6. péntek Adventi családi délután  Mikulás 

Napján  Adventi vásár helyi termékekkel és a Télapóval 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

  

Tervezett szakkörök, programok: 

Táncoktatás – heti alkalom (kedden és pénteken 16.00-20.00 

óráig) Művelődési Ház  

Nyugdíjas Klub minden héten, csütörtökön du. a Művelődési 

Házban  

Baba-mama klub minden hónap harmadik hétfőjén de. 10.00-tól 

a Művelődési Házban 

Gyógytorna foglalkozások minden héten hétfőnként 18.15-kor a 

Művelődési Házban  

A művelődési ház jövő évi tervei között szerepel még kiállítások, 

irodalmi és előadói estek, főzőtanfolyamok, színházlátogatások, 

zenei koncertek szervezése is. 

2019. évi programok 
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Fentieken kívül pályázati támogatásból kívánunk megvalósítani 

szőlészeti-borászati előadásokat, sütő-főző tanfolyamokat, dalos 

esteket, néptáncot illetve társastáncot igény szerint.  

 

Rezi TV 

A TV-ben helyi hirdetések, reklámok, hírek nyújtanak 

tájékoztatást a nézőknek, melyet társadalmi segítők 

készítenek, szerkesztenek szabadidejük függvényében. 

Munkájukat ezúttal is nagyon szépen köszönjük! 
Eseményeinkről elkészített filmekről szívesen készítünk 

másolatot, aki ezt igényli, kérjük, keressen bennünket!  

 

 

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 szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 

segítséget nyújtottak az idén is rendezvényeink 

lebonyolításában! E segítség tette színesebbé, hangulatosabbá 

és ünnepélyesebbé a közösen megvalósított programokat, 

eseményeinket.  További segítségükre a jövőben is 

számítunk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szinte minden télen és tavasszal a Rezi Kikiáltóban 

felhívást küldtünk a kutya tulajdonosok részére az 

ebtartás szabályainak betartása érdekében. Sajnos 

az utóbbi időben folyamatosan kapjuk a jelzéseket, 

hogy nagyon sok kutya kóborol el hazulról és 

csoportosan járkálnak az utcákon, közterületeken, 

ami zavarja a biztonságos közlekedést mind a 

gyalogosok, mind a járművezetők részéről.  Kérjük 

Önöket, hogy lakótársaink, főleg a gyermekek 

védelme érdekében az ebtartásról szóló 

szabályokat maradéktalanul tartsák be és 

figyeljenek arra, hogy az ebeik kerítésen belül 

maradjanak!   

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebtartás 

szabályainak megsértése esetén az intézkedés a 

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási 

Hivatalának hatáskörébe tartozik. 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 
Tájékoztatjuk, hogy a 2013 óta tartó Hitelintézeti Integráció 

következő lépéseként a hatékonyabb működés és a hosszú távú 

ügyfél elégedettséget célzó intézkedéseink érdekében 

egyestakarékszövetkezetek fiókjai összevonásra kerülnek. Az 

M7 Takarék Szövetkezet Rezi fiókja is érintett az intézkedésben, 

ezért Önt, mint a takarékszövetkezet ügyfelét ezúton szeretnénk 

tájékoztatni a változások napi ügyintézést érintő részleteiről. 

Az M7 Takarék Szövetkezet 8373 Rezi, Vár utca 8. címen 

található fiókja 2019. január 2. napján összevonásra kerül a 8380 

Hévíz, Széchenyi utca 66. címen található fiókkal. 

Ennek megfelelően az Ön szerződését/szerződéseit a Hévíz-i fiók 

kezeli a továbbiakban, felhívjuk figyelmét, hogy 

szerződésének/szerződéseinek kondíciói nem változnak. Önnek a 

korábban kötött megállapodással/megállapodásokkal semmilyen 

teendője nincs, az/azok változatlan feltételekkel 

működik/működnek a jövőben is. 

A község vezetése és a Takarékszövetkezet szoros 

együttműködésben képviselték a helyi lakosok 

igényeit, tehát a fiókbezárás szükségessége nem az 

együttműködés hiányán múlt. A fiókok beolvadásának 

üzleti okai vannak, melyeket a Takarékszövetkezetnek 

figyelembe kell vennie, ahhoz hogy Önök, az 
Ügyfeleink még hosszú évekig bizalommal fordulhassanak 

banki ügyeik intézésében a Takarékszövetkezethez. 

2019. január 3. napjától tehát Önnek az alábbi bankfiókban 

lesz lehetősége a pénzügyeivel kapcsolatos ügyintézésre: 

Kapcsolat: 

Hévíz Kirendeltség 

8380 Hévíz, Széchenyi utca 66. 

83/545-950 

 

Az eddigiekben megszokott ügyintézés a 8373 Rezi, Vár 

utca 8. címen található bankfiókban az összevonást 

követően megszűnik. 

 

Felhívjuk a figyelmét minden folyószámla 

tulajdonosnak, hogy keresse fel a Takarékszövetkezetet 

és készíttessen bankkártyát pénzügyeinek rugalmasabb 

intézése céljából!  

Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető 

legkevesebb kényelmetlenséggel járjon minden érintett 

ügyfelünknek. Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal a 

továbbiakban is partnerei lehetünk pénzügyei kezelésében. 

Állunk szíves rendelkezésére a jövőben is, kérdés, 

érdeklődés esetén kérjük, keresse fel munkatársunkat a 

83/545-950 telefonszámon vagy a www.m7takarek.hu 

honlapot. 

Tisztelettel: 

M7 Takarék Szövetkezet 

 

 

 

 

Tájékoztató 

Tisztelt Kutyatulajdonosok! 
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„Van a karácsonyban valami, ami újra meg újra visszaröpít 

magunkhoz, az emlékeinkhez, vágyainkhoz, egész 

gyermeki lényünkhöz, amellyel még mindig tágra nyílt 

szemmel, ámuldozva várjuk a csodát a titokzatos ajtó 

mögött.” 

(Nicolas Barreau) 

Iskolánkban nem csak „várjuk” a csodát és nem csak 

karácsonykor. Minden nap ki-ki találkozhat a maga 

hétköznapi kis tüneményével a tantermek ajtói mögött. 
A pedagógusok a gyerekekben, a gyerekek társaikban vagy 

a tananyagban vagy a hallott szavakban lelnek rá a napi 

betevő káprázatra. 

Mint tanár, nekem az a kedvenc napi csodám, ha sikerül 

„megigézni” a diákokat. A jól sikerült varázslat hatására 

pedig sok-sok érdeklődő szempár és kérdések hada vesz 

körül. A diákoknak kevesebb is elég: hálát adnak nap mint 

nap az elmaradt témazáró, vagy a megúszott felelés 

csodájáért. 

Szépülő falvacskánk gyarapodó iskolácskájába jelenleg 

68 gyerkőcke jár-kel. Családias légkörben okulnak, 

mindegyikük szem előtt van (ha akar, ha nem), hiszen az 

osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. Közelebbi a 

kapcsolat a tanárok és tanulók között, mint egy nagy 

intézményben.  Ennek az az előnye, hogy a gyerekek több 

esélyt, nagyobb türelmet és szeretet kapnak, a tanárok 

pedig több aggodalomban részesülnek. 

Azt szokták mondani, hogy az iskola célja, hogy az életre 

nevelje a diákokat és nálunk nagy a lehetőség arra, hogy 

ez maradéktalanul megvalósuljon. Egyrészt, mert sok 

hagyományőrző és újító programon veszünk részt azért, 

hogy többet kapjanak a gyerekek. Másrészt a jelszavunk, 

hogy „Mindenki jó valamiben! ” és ennek fényében arra 

törekszünk, hogy a nyolc év alatt minden tanuló megtalálja 

a saját tehetségét. 

Lássuk, mi minden várja ebben a takaros üvegházban 

a palántákat: legkedveltebb hagyományos eseményünk 

többek között a Mihály napi vásár és a pünkösdi 

királyválasztás, na meg a novemberi nagymamás-anyukás 

rétesek sütése és főleg azoknak elfogyasztása. 

Szakköreink: labdajáték, atlétika, matematika, táblajáték, 

énekkar. Alapfokú művészeti nevelés keretében néptánc és 

képzőművészet oktatása folyik. „Az egyházak és civil 

szervezetek” pályázatnak köszönhetően, még több 

lehetőség várja a diákokat: gitáros, zongorás énekkar, 

meseterápia. A Keszthelyi Szakszolgálat önismeretet és 

tanulást segítő programjai, valamint a „Menő menza” 

egészséges táplálkozást megsegítő, ismeretterjesztő 

tevékenység sorozata is választható. 

Négy interaktív Smart tábla, 21 tablet áll rendelkezésre 

modern Digitális Iskola Progamjainkhoz. 2016-óta 

Digitális Iskola címet kaptunk, amely sok jutalommal és 

kötelességgel jár. Többek között, minden évben Digitális 

témahetet rendezünk. Legutóbb a felsős diákok 

csapatmunkával létrehoztak egy honlapot a Költészet napja 

alkalmából.  A Vodafone megrendezésében kiírt versenyen 

annyi pontot sikerült az elmúlt tanévben gyűjteni a 

gyerekeknek, hogy tavasszal csapatépítő tréningen is részt 

vehettünk Budapesten. Idén ősszel ennek keretében 

Vloggersuli zajlik nagyon jó hangulatban, amely során a 

diákok a helyes vloggerkedés és a biztonságos 

internethasználat rejtelmeibe nyernek betekintést. 

A Komplex Instrukciós Programmal kiscsoportokban 

tanulva folyamatosan fejlődik a gyerekek szociális 

kompetenciája és magabiztosabbá válnak az előadásaik 

során. Ez az Egyesült Államok iskoláiban bevezetett 

módszer, olyan heterogén tanulói összetételt feltételező 

eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló 

iskolai sikerességének megalapozásához. A módszer célja, 

hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és 

sikerélményben legyen része az osztálymunka során. 

Magyarországon a programot a helyi sajátosságokhoz 

igazítva átdolgozta K. Nagy Emese és a hejőkeresztúri 

iskola vezette be elsőként 2001-ben. Iskolánkban már 7. 

éve alkalmazzuk sikeresen.  

A sok lehetőségnek (és otthoni – iskolai támogatásnak) hála 

a gyerekek eredményesen szerepelnek különböző 

versenyeken: 

Gergely napi művészeti fesztivál - Gyenesdiás:  

Pálfi Pálma kiemelt arany 

Kiss Noémi kiemelt arany 

Fenyves Zsuzsanna arany 

Gulyás Anna arany 

Helyesírási verseny – Rezi:   

Pálfi Pálma 2. helyezett    

Balogh Dávid 4. helyezett 

Fenyves Julianna 5. helyezett  

Bendegúz levelezős verseny irodalomból:  

Nagy Rebeka arany 

Vajda József népdalverseny - Zalaegerszeg:  

Kiss Noémi 2. helyezett 

Gyenesdiási megyei népdalverseny:   

Kikelet népdalkör ezüst minősítés 

Lancz Laura, Barta-Molnár Enikő arany minősítés 

Kiss Noémi arany minősítés 

Szövegértési verseny - Gyenesdiás     

Pálfi Pálma  6. helyezett 

Illyés Gyula rajzpályázat - Hévíz         

Anton Hajnal különdíj 

Gratulálunk nekik a szép eredményekhez! 

 

 

 

 

Általános Iskola hírei 

https://www.citatum.hu/szerzo/Nicolas_Barreau
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„Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek 

megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak 

szeretet, a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat, 

minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet.”  

 (Oren Arnold) 

 

Az iskolában arra törekszünk minden évben, és a 

gyerekeknek is sokszor elmondjuk, hogy legyünk 

türelmesek egymással, tudjunk minél több szeretetet adni 

és kapni, tiszteljük és becsüljük egymást és magunkat. 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok 

mindenkinek áldott, békés ünnepeket! 

Vincze Brigitta 

az iskola tanár nénije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Örömmel tudatjuk, hogy kis falunkból fiataljaink jelenleg, 

általános orvos, biológia, pénzügyi és számviteli közigazgatási, 

mechatronika mérnök, testnevelő-gyógytestnevelő, ipari termék- 

és formatervező valamint gépész szakokon folytatnak 

felsőoktatási tanulmányokat. Gratulálunk felvételükhöz, 

teljesítményükhöz és tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!   

 

 

 

 

 
 

 

„Semmibe se kerül, de sokat teremt. 

Gazdaggá teszi azokat, akik kapják és nem juttatja koldusbotra azokat, 

akik adják. 

Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké megmarad. 

Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle és senki sem olyan 

szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. 

Táplálja a jóakaratot az üzleti életben, boldogságot teremt az otthonban 

és mindenütt a barátság biztos jele. 

Pihenés az elfáradt embernek, napfény a csüggedtnek, világosság a 

szomorkodónak és a természet legnagyszerűbb ellenszere a bajokkal 

szemben. 

Nem jelent földi javakat senki számára: nem lehet megvenni, elkérni, 

kölcsönadni vagy ellopni csak önként lehet odaadni. 

Ha valaki túl fáradt ahhoz hogy mosolyogni tudjon, akkor legalább te 

nézz rá derülten. 

Senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már 

nem tud mosolyogni. 

Ha meg akarod kedveltetni magad az emberekkel, akkor Mosolyogj!”                         

(D. Carnegie: A mosoly értéke) 

 

Szeptember hónapban 45 óvodás korú gyermekkel kezdtük 

a nevelési évet, jelenleg 46 kisgyermek jár óvodánkba. 

Megnövekedett gyermeklétszámunkhoz szükség volt a 

felnőttek létszámának bővítésére, így óvodánk 

nevelőtestülete egy új óvodapedagógus személyével bővült 

szeptember elsejétől. Szita-Gelencsér Dóra az idén 

júniusban végzett óvodapedagógusként. Dóri, Rezi 

születésű és nagy örömünkre visszatért szülőfalujába, hogy 

megszerzett tudását az itt élő gyerekeknek átadhassa. A 

gyerekek és felnőttek is hamar megszerették és észrevették 

nyugodtságát, mosolygó kedvességét, figyelmességét. Sok 

friss és új ötletet hoz az óvoda mindennapjaiba. Kívánunk 

neki sok szép örömteli évet választott hivatásához! 

 

A nyáron pályáztunk a „Boldog Óvoda” címre. Október 

elsején átvehettük a megtisztelő címet, s azóta a gyerekek 

számára boldogságórákat szervezünk. Magyarországon a 

„Jobb Veled a Világ Alapítvány” szervezésében a 

Boldogság Intézet szakmai csapata egy teljes programot 

dolgozott ki a gyerekek boldogságra való tanítására. 

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák 

csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti 

önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a 

gyerekek, de majdan az iskolában is jobban teljesítenek. 

Ehhez a programhoz csatlakozott óvodánk. Elkezdtük a 

foglalkozásokat, a hála témakör legkedvesebb 

tevékenysége a hálafa és a hálavirágok készítése és átadása 

volt, megfogalmazva, miért és kinek vagyunk hálásak. 

Játékos tevékenységek során, szinte észrevétlenül tanulják 

meg megfogalmazni érzéseiket. 

 

A „Zöld Óvoda” pályázat benyújtásával csatlakozni 

kívánunk ahhoz az országos hálózathoz, amelynek célja a 

környezettudatos magatartás kialakítása már óvodás 

Rezi fiatalok a felsőoktatásban 

 Rezi Óvoda hírei 

https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/143
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/143
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/143
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/143
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korban. A Zöld Óvoda program keretében gyermekeink 

személetét szeretnénk formálni. Tudatosan készülünk arra, 

hogy gyermekeinkbe is elültessük a természet iránt érzett 

szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét. 

„Madárbarát óvoda” program folytatása mellett „Zöld 

ünnepeink” megünneplésére is kiemelt figyelmet 

fordítunk. Úgymint az Állatok Világnapja, a Víz 

Világnapja, a Föld Napja, a Madarak-fák Napja.  

 

Hagyományápoló programjaink mellett néhány új 

eseményt szeretnék kiemelni. Hagyományteremtő céllal 

rendeztük meg első alkalommal egészségnapunkat, a 

„Nagyszülők napját”, a Márton napi lámpás felvonulást. 

 

Egészségnapunkat „mézkóstolóval” kezdtük. Balázs, 

Keszthelyi méhész mutatta be a méhészet szépségét. A 

gyerekek belenézhettek egy valódi méhkaptárba, 

felpróbálhatták a méhészkalapot, megnézhették a 

méhészek füstölőjét, majd egy, a gyerekeknek szóló rövid 

film megtekintése után ötféle mézet kóstolhattunk. 

Szeretnénk, ha már eben a korban minél jobban 

megkedvelnék a mézet és felnőtt korban a fehér cukor 

helyett a mézet részesítenék előnyben. A „teaházban” 

többek között a kertünkben termesztett növényekből 

(citromfű, borsmenta, zsálya) készített teákat kóstolhattak. 

Volt gyümölcs és zöldség kóstolás, s a felnőttek és bátrabb 

gyerekek számára Zomboryné Kismihályi Brigitta, a 

község védőnője közreműködésével vércukor és 

vérnyomás mérés. Ez úton is köszönjük, hogy segítette 

programunk megvalósítását. 

Október végi családi délutánunkon tökfaragó versenyt 

hirdettünk, melyre nagy örömünkre több család 

fantasztikus töklámpást készített. Ekkor készítettük el 

közösen, az első alkalommal megszervezett Márton napi 

lámpás felvonulásra a lámpásokat. November 9-én, 

sötétedés kezdetén az óvodánál gyülekezett szép számú 

csapattal elindultunk kis lámpásainkkal körutunkra, 

melynek végcélja a Turista ház volt. Ott forró tea, libazsíros 

kenyér lila hagymával és Hardi András irányításával egy jó 

hangulatú táncház várta és zárta a napot. 

„Nagyszülők napja”: Korábban felvetődött ötletként, hogy 

szervezzünk egy napot, amikor a nagyszülőket hívjuk meg 

egy kis együtt játszásra. Mi lehet nagyobb öröm, mint az 

unokával való közös játék? Ezért szerettük volna, hogy a 

nagyszülők is betekintést nyerjenek unokájuk óvodai 

életébe, megoszthassák gyermekkori élményeiket, 

tapasztalataikat a kisgyerekekkel és megtapasztalhassák a 

közös játék örömét az óvodában is. Jó érzés volt látni, hogy 

a nagymamák bekapcsolódtak a különböző szerepes 

játékokba, építőjátékba, könyvnézegetésbe, társasjátékba, 

vagy egyszerűen csak gyönyörködtek unokájukban. Volt 

olyan nagymama, aki hímezni tanította a gyerekeket, aki 

mesélt a gyerekeknek közösen az unokájával. Volt, aki a 

saját gyermekkora játékait hozta el, s egyszerű tárgyakból 

mutatta meg, hogy ők mivel játszottak. A gyerekek pedig 

büszkén mutatták meg kedvenc óvodai játékaikat és saját 

készítésű alkotásaikat.  

A jó hangulatot jelezte a boldog nevetés fel-felcsendülő 

hangja. Látva és hallva a nevetést, biztos vagyok benne, 

hogy sikerült különleges örömet szerezni mindenki 

számára! Jövőre újra várjuk szeretettel a nagyszülőket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretnénk köszönetet mondani óvodánk támogatóinak, 

akik ebben az évben is hozzájárultak ahhoz, hogy 

gyermekeink számára még több lehetőséget és 

élményforrást biztosítsunk fejlődésükhöz.  Megköszönjük 

a Szülői Szervezet éves munkáját, az általuk szervezett 

Liba-vacsora megszervezését. Azt, hogy a Várbarátok Köre 

Egyesület és az Egyházközség által megnyert 

pályázatokból óvodánk gyermekei olyan fejlesztési 

lehetőségeket kapnak, többek között, mint a néptánc és 

mesefoglalkozás. Köszönjük minden magánszemély 

anyagi támogatását. Az önkormányzat és konyha 

dolgozóinak egész évi segítőkész, támogató munkáját.  

Nagy feladat előtt állunk, mert hamarosan elkezdődik 

óvodánk felújítása. Arra az időre, amíg elkészülnek a 

munkálatok, átköltözünk a Sportcsarnok épületébe. Ehhez 

kértük és várjuk a szülők segítségét. Szeretnénk, ha 

összefogásunk eredményeképpen minél zökkenőmentesen 

tudnánk új helyünket berendezni. 

Bízunk benne, hogy az új környezetben zajló Lucázás és 

Betlehemes játék és a Karácsony váró ünnepség 

meghittséget, melegséget és mosolyt hoz mindegyikünk 

szívében, lelkében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Így szeretnénk kívánni mindenkinek áldott, békés, szép 

ünnepet és boldog újévet! 

 

Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében 

Trezsenyik Zsuzsánna 

óvodavezető 

 

„Szálljatok le, szálljatok le 

Karácsonyi angyalok,  

Zörgessetek máma este 

Minden piciny ablakot, 

Palotába és kunyhóba 

Nagy örömet vigyetek, 

boldogságos ünnepet!” 
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 Védőnői szolgálat hírei 
 

 

 

 
A decemberi Kikiáltó címlapján a 2018. évben született 

gyermekek, községünk legkisebb lakói köszöntik Önöket! 

 

Kedves Kismamák, Anyukák! 

A 2018-as esztendő gyermekáldás szempontjából jónak 

nevezhető a község lélekszámához viszonyítva, ugyanis 

tizenöt család bővült új taggal. 

Szerencsére mindannyian egészségesek, szépen fejlődnek 

gondoskodó, szerető családban. 

2019. januártól átmenetileg a kultúrházba „költözik” a 

zenebölcsi és a baba-mama klub. A baba-mama klubok 

minden hónap harmadik hétfőjén lesznek 10 órától. A 

rendszeresen járó anyukák nagyon kedvelik, sok új 

információt hallanak, megbeszélik az „apró-cseprő” 

történéseket és a picik is hamar belelendülnek a játékba. 

Kérem a község kismamáit éljenek a lehetőséggel, jöjjenek 

minél többen, hogy még tartalmasabb programot tudjunk 

biztosítani számukra. 

 

„Kint is, bent is nagy vacogás, 

  Ringassuk hát a Gyermeket, 

  Nem válthat meg már semmi más, csak a jóság, a szeretet. 

  Szép hitedet ne veszítsd el, nem élhetünk üres szívvel! „  

                                                         Csukás István 

 

Nyugodt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és erőben, 

egészségben dúskáló új évet kívánok a Védőnői Szolgálat 

nevében.  

Zomboryné Brigitta  
 

 

 

 

A Karácsony a béke, a szeretet, a család ünnepe. Ilyenkor a 

nagy rohanásból lassuljunk le és szánjunk több időt 

szeretteinkre, családtagjainkra. Figyeljünk oda, hogy 

gyermekünkre is jusson időnk, hiszen amikor ő 

„ajándékként” a családba érkezett nem szívességet 

vállaltunk azzal, hogy gondozzuk, vigyázunk rá, ellátjuk, 

foglalkozunk vele, hanem ez szülőként a kötelességünk.   

Sok esetben tapasztalom, hogy azt hiszik a szülők, hogy 

azért, mert etetik-itatják – úgymond ellátják - gyermeküket, 

még nem beszélhetünk elhanyagolásról. A szülői 

elhanyagolás egyik formája az is, amikor kevés - vagy 

egyáltalán nincs - tartalmasan együtt töltött idő, nem 

jellemző a mindennapokban a nyugodt családi légkör, ami 

a gyermek számára állandóságot, biztonságot nyújthatna. 

Fontosnak tartom a gyermekek esetében hogy a család, - 

ezen belül a szülők - szerepe az legyen, hogy formálják 

ugyan gyermekeik bontakozó személyiségét, de mindezt 

úgy, hogy szeretetteljes, biztonságot adó családi légkört 

teremtenek számukra. 

Válasszák mottóul Teréz anya gondolatait: „Nagy dolgokat 

tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.” 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a település lakóinak és 

szeretteiknek az év végi napokra meghitt hangulatú 

beszélgetéseket, nyugalmat, békét és minden jót. 

 

Simon Valéria  

családsegítő 
 

 

 

 
Egyesületünk 2019. január 12-én rendezi a 8. 

Hagyományőrző Disznótoros és Kolbásztöltő Mustrát, 

melyre ezúton is szeretettel várjuk a helyi szervezeteket, 

baráti társaságokat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szokásos pénteki disznótoros 

vacsora nem kerül megrendezésre, mivel januártól 

elkezdődik az Óvoda épületének felújítása, és amíg a felújítás 

tart, az Óvoda a Tornacsarnokba költözik. Ezért minden 

érdeklődőt szeretettel várunk január 12-én, szombaton a 

Laky Demeter Turistaházba, ahova a belépés díjtalan!  

 

Programunk 11.00-kor kezdődik a Laky Demeter Turistaház 

udvarán, ahol köszöntőt mond a rendezvény fővédnöke, a zsűri 

elnöke: Prof. Em. Dr. Gundel János a BGE Kereskedelmi, 

Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar főiskolai tanára 

A köszöntő után indul a disznótoros és kolbásztöltő mustra, 

melyre helyi és térségi közösségek, baráti társaságok 

nevezhetnek, és akiknek munkáját rangos szakmai zsűri értékeli.  

A rendezvényen hangulatos programokkal, disznótoros 

ételekkel várjuk vendégeinket.  

Fellépnek többek között: Nagy Dóra trombitán, a 

cserszegtomaji Tátika Népdalkör, a György és György 

énekpáros, zenél a Signál Duó. 

14.00-tól Kacor Feri mulattatja az egybegyűlteket  

15.00-kor kerül sor a verseny eredményhirdetése.  

 

A mustrára szeretettel invitáljuk a rezi szervezetek, baráti 

társaságok csapatait, akik nevezési díj nélkül vehetnek részt 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei 

Gyermek jóléti és Családsegítő Szolgálat  
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Egyházközség hírei 

a versenyben. Számukra a főzéshez vagy a töltéshez szükséges 

húst mi álljuk, a hozzávalókról nekik kell gondoskodni. A 

zsűrizéshez csak egy szál kolbászt vagy egy tál ételt kell 

biztosítani, a többit a csapatok saját maguk elfogyaszthatják.  

A mustrára jelentkezni lehet a 06-30/648-8764-es 

telefonszámon!  

 

 

 

 

A ködös, párás idő ellenére nagyon jó hangulatban zajlott a 

IX. Rezi Holdfénytúra, melyre a regisztrált 77 csapatból 60 

csapat megérkezett, illetve menetlevéllel teljesítette a 

versenyt. A csapatok nemcsak a környező településekről, 

de távolabbi helyekről is érkeztek, pl. Szombathelyről, 

Zalaegerszegről, Kámból, Díszelből, a Balaton déli 

partjáról, Veszprémből, Budapestről, összesen mintegy 

400-450 főre tehető a résztvevők száma.  

A kijelölt túraútvonalon 6 állomás várta a túrázókat. Az 

első állomáson gyógynövénytesztet kellett megoldani. A 

kérdések a közelben található gyógynövények jellemző 

tulajdonságaira irányultak, a másodikon a Hold-dal 

kapcsolatos kérdésekre kellett választ adni, a harmadikon 

bátorságpróbán mérettethették meg magukat a csapatok, 

úgy, hogy egy dobozban különféle érdekes dolgok voltak, 

amibe bele kellett nyúlni és felismerni annak tartalmát, de 

ugyanitt célba dobás is volt a sötétben. A negyedik 

állomáson tapintással kellett felismerni a zacskókban 

különféle eszközöket, pld fütyülős meséskönyvet, 

barlangfelszerelést, de fényképek is előkerültek a 

zacskóból, melyekről arcot, barlangot kellett felismerni a 

sötétben. Az ötödik állomáson a szaglásé és a tapintásé volt 

a főszerep. Különböző fűszernövényeket kellett felismerni 

fenti érzékszervek alapján a sötétben. A vár bejáratánál volt 

az utolsó állomás, ahol a gyerekeknek és a 

szörpkedvelőknek Rézi néni forró szörpjeit, a pálinkát 

kedvelő felnőtteknek pedig helyi gazdák által készített 

pálinkákat kellett kóstolással felismerni.  

Köszönjük a IX. Rezi Holdfénytúra megrendezésében, 

annak előkészítésében és lebonyolításában résztvevők 

segítségét. Az állomásokon teljesítők munkáját, akik 3-4 

órán keresztül állták a sarat és fogadták a túrázókat, a helyi 

polgárőröknek az indító állomás rendjének biztosítását, a 

helyi önkéntes tűzoltóknak a várnál lévő tűzrakó helyek 

felügyeletét. Köszönjük a túrán résztvevőknek, hogy 

elszántságukkal, kitartásukkal, fegyelmezettségükkel 

megtiszteltek bennünket! Egy nagyszerű esemény részesei 

lehettünk, mellyel méltón öregbíthetjük történelmi 

nevezetességünk hírnevét. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesületünk nevében szeretném megköszönni mindenkinek azt 

a sokféle segítséget, munkát, adományt, mellyel hozzájárultak 

tevékenységünkhöz! 

   

 

A falu minden lakójának békés, boldog és szép karácsonyi 

ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag, boldog új 

évet kívánok! 

     Tafota Istvánné 

elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Karácsonyi szentmisék rendje:  

December 24-én hétfőn 19.00 órakor 

December 25-én hétfőn 11.30 órakor 

December 26-án hétfőn 11.30 órakor 

December 30-án vasárnap 11.30 órakor, a szentmise végeztével 

év végi hálaadás lesz. 

Gyóntatások rendje:  

December 13. csütörtök   

Gyóntatás: 16.00 órakor, szentmise: 17.00 órakor 

December 19. szerda 

Gyóntatás: 16.00 órakor, szentmise: 17.00 órakor  

  

A település lakosságához szól az Egyházak és Civilszervezetek 

közötti társadalmi kohézió erősítése c. pályázat, mely a Rezi 

Katolikus Plébánia és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület 

közösségfejlesztő tevékenysége, nyertes pályázata. A pályázat 

keretében megvalósul a templom hangtechnikai eszközeinek 

beszerzése,  munkatársak alkalmazása a 0-3 éves korúak részére, 

az óvodában és iskolában folyó fejlesztő tevékenységek szakmai 

biztosítása.  Ezen kívül a felnőtt lakosság számára is lehetőség 

nyílik olyan programok látogatására, mely lelki feltöltődést 

jelenthet számukra.  

 

 

 

 

 

 

 

Holdfénytúra 

Szent Lukács Művésztelep Reziben 
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Mint minden évet, az ideit is a Doni áttörés évfordulójának 

megünneplésével kezdtünk, majd meghívást kaptunk a 

disznótoros vacsorára, melyen egy kis meglepetéssel készültünk 

köszönetképpen.  

A februári klubnapok beszélgetésekkel és a következő 

programokra való felkészüléssel teltek el. Március 1-én 

ünnepelte Bellér Ferencné 65. születésnapját, amit a csapat 

közösen ünnepelt.  

Áprilisban a zalaszántói Pávakör rendezvényén szerepeltünk, 

majd itthon a Szent György napi műsorban énekelt csapatunk.    

Májusban a Hősök tiszteletére rendezett ünnepségen egy szép 

műsorral emlékeztünk hőseinkre.  

Augusztus 12-én a zalaapáti Katonadal Fesztiválon szerepeltünk.   

Szeptemberben a szüreti fesztivál felvonulási forgatagában 

dottóztunk, énekeltünk. Szeptember 26-án pedig a hévízi Szent 

Lukács otthonban a bentlakókat összevont születésnapi műsorral 

köszöntöttük. Köztük volt Cserép Józsefné, Gelencsér Irén 85 

éves is. 

Szeptember 27-én templomi hangversenyen énekeltünk, 28-án a 

Turistaháznál rendezett Betakarítónapon működtünk közre. 

Tarkedlit sütöttünk. 

Októberben Zalaváron az Aranykorúak rendezvényén nagy 

elismeréssel szerepeltünk, valamint a Kék Túra természetjáró 

csapatának felvételére énekeltünk népdalcsokrokat. 

A Duna Tv Gasztroangyal c. műsorának felvételén 

közreműködhettünk nagy örömünkre, ahol Borbás Marcsit a 

bicskelekvár főzés rejtelmeibe avattuk be.  

Decemberben meghívást kaptunk a keszthelyi Fehér György 

Könyvtár által rendezett adventi koncertre és a cserszegtomaji 

Adventi Kórustalálkozóra. 

 

Mozgalmas évet zártunk 2018-ban is.  

Nagyon nagy szeretettel várunk minden időset, nyugdíjast, jöjjön 

közénk, nagy a faluházunk, megférünk benne. Igyekszünk olyan 

foglalkozásokat, programokat tartani, ahol beszélgethetünk, 

megoszthatjuk gondjainkat.  

 

Köszönjük mindazoknak, akik segítenek bennünket, 

hozzájárulnak ahhoz, hogy távoli községekbe eljussunk, a 

Képviselő Testületnek, Polgármester Úrnak, Esperes Úrnak és 

minden segítőnek. 

 

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében 

Áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket kívánunk Rezi Község 

minden lakójának! 

 

Lancz Ferencné 

Klubvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Az esten a helyi 

óvodások, iskolások, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a 

Rezi Folk-kör adott műsort, majd a vacsorát követően 

élőzene szórakoztatta a megjelenteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezi Nyugdíjas Klub hírei 

 

Településünk újabb szép korú lakóját, Lancz Józsefnét 

köszönthettük legutóbb 90. születésnapja alkalmából. 

Mariska néninek is és a falu valamennyi szép korú lakójának jó 

egészségben eltöltött, örömteli éveket kíván: 

Cserép Gábor polgármester  

és Dr. Szabó Melinda aljegyző. 

 

A Gasztroangyal c. sorozat 

forgatásán 

 

A felvétel január közepén 

kerül adásba. 

 

A forgatáson bicskét és 

kerékrépát szedtünk, 

bicskelekvárt és répalevest 

készítettünk. 

A felvételen rajtunk kívül:  

Borbás Marcsi és Bezerics 

Dániel, a Paletta éttermek 

alapítója és tulajdonosa. 

 

Idősek köszöntése 
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„Ki Vince napján pincét jár,  

nem lesz gondja egy éven át! 

Gyere hát el jó barát,  

ízleld meg e hely borát!” 

 

 

 

 

 

2019. január 19-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 

 

 
A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport 

Szövetsége 10. születésnapja apropóján, 2018. szeptember 21-én, 

10 kategóriában adott át Jubileumi FODISZ Díjakat a Budapesti 

Olimpiai Központban, elismerve azokat a kiváló sportolókat, 

sportszakembereket, sportszervezeteket, partnereket, akik 

kiemelkedően fontosak a FODISZ életében. 

 

PÉLDAKÉP kategória 

A Példakép kategóriában a FODISZ olyan fogyatékosságban 

érintett személyeket díjaz, akik kiemelkedő sportteljesítményük 

mellett, médiaszereplésükkel, aktív közéleti jelenlétükkel is 

rendkívül sokat tesznek a fogyatékossággal élők elismeréséért, 

érdekérvényesítéséért, a szemléletformálásért. Példaként 

állíthatók mind a fogyatékossággal élők, mind pedig ép 

embertársaink számára. 

 

A díjazottak között szerepel Illés Fanni  
 

Illés Fanniról: „Sokáig azt gondoltam, hogy azért születtem lábak 

nélkül és összenőtt ujjakkal, hogy olimpiai bajnok legyek, de 

most már tudom, azért vagyok itt, hogy kapocs lehessek a 

fogyatékossággal élő és a „tipikus” emberek között. Csatorna 

vagyok az információ és az elfogadás számára. 

Szeretném folytatni az úszást és nőni a kihívásokkal, a társadalmi 

felelősségvállalás szemléletében pedig képviselni a 

fogyatékossággal élő személyeket és formálni a társadalmi 

tájékozottságot és hozzáállást.” – vallja magáról Fanni.  

Illés Fanni parasportolói karrierje során volt már második és 

harmadik legjobb a világranglistán, az Európa-bajnokság 

négyszeres bronzérmese és olimpiai ötödik helyezett. Több, mint 

nyolcvanszoros Magyar Bajnok. Legfrissebb eredményei a 2017-

ben, Mexikóban megrendezett világbajnokságon szerzett 

bronzérme és 2018-ban a Dublini Európa-bajnokságon 100 

méteres mellúszásban nyert aranyérme. 

(Forrás: © 2018 FODISZ.hu) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rezidance tánccsoport a 2018-as évben is számos 

gyönyörű eredményt zsebelt be. Több országos- és 

nemzetközi táncversenyen vettek részt táncosaink. Négy 

korcsoport, 67 versenyzője a legtöbb versenyen a dobogó 

legmagasabb fokára állhatott fel. Büszkeséggel tölt el, hogy 

a Táncpedagógusok Országos Szövetségének 

versenyén, mely az egyik legelismertebb szakmai, 

művészeti fesztivál, két harmadik-, egy második-, két 

első és egy különdíjat kaptak csoportjaink. A 

tánccsoport egész évben sok felkérésnek tett eleget, nyáron 

majdnem minden hétvégre jutott legalább egy fellépés. A 

Rezi szőlőhegyi mulatságon látva műsorunkat a Bodri és a 

Miskakancsó együttes felkért bennünket, hogy működjünk 

közre az új számukhoz készülő videoklipben. 

Tánctáborainkban a résztvevők létszáma évről-évre 

növekszik, amely köszönhető a színvonalas helyszínnek és 

a szakmai munkának. Ezúton is szeretnénk köszönetet 

mondani Rezi község Önkormányzatának, hogy segítik és 

Illés Fanni paralimpikon 
 

Rezidance tánccsoport 

Kellemes karácsonyi 

ünnepeket és eredményekben 

gazdag újévet kívánok a rezi 

lakosoknak! 
 

                lllés Fanni

 paralimpikon 

 

Szőlész-borász Egyesület hírei 
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támogatják munkánkat, valamint büszkék arra, hogy lelkes 

csapatunk jó hírét viszi a településnek. Köszönettel 

tartozunk még a segítőkész szülői közösségnek, akik nélkül 

nem működhetne ilyen jól a csoport, illetve a lelkes kicsi- 

és nagy táncosainknak, akik szabadidejüket nem sajnálva 

vesznek részt a próbákon, versenyeken és fellépéseken. 

 

A Rezidance tánccsoport nevében kívánunk: Békés, boldog 

karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új 

Esztendőt! 

Janzsó-Varga Enikő és Varga Eszter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A projekt célja: „A köznevelésben részt vevő gyermekek 

egészséges táplálkozásához szükséges tudása és készségei 

megszerzésének támogatása a szülők bevonásával” illetve 

„A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi 

körülményeinek javítása. A projekt illeszkedik a Kormány 

által tervezett Egészséges Magyarország 2014-2020 

”Egészségügyi Ágazati Stratégiájához, amely céljaként 

nevesíti a lakosság egészségének fejlesztését a helyes 

táplálkozás elősegítését, a fizikai aktivitását, nevelését, a 

lelki egészség erősítését célzó intézkedéseken keresztül.   

A támogatást igénylő szervezet a „Rezi Gyermekekért” 

Alapítvány. Az alapítvány célja az Általános Iskolában és 

a Rezi Óvodában folyó oktató-nevelő munka szakmai 

színvonalának és tárgyi feltételeinek fejlesztése, 

gyermekek ösztönzése és támogatása. Az Alapítvány 

együttműködik Rezi Község Önkormányzatával és a helyi 

civil szervezetekkel. A projekt célcsoportja Rezi község 

lakossága, ezen belül is elsősorban a gyermekek, de fontos 

hangsúlyt helyezünk a családok megszólítására is, mivel 

fontos, hogy ne csak az Iskolában, Óvodában, de az 

otthonokban is érvényesüljön a szemléletformálás.  

A támogatás keretében dietetikus szakember mérte fel és 

értékelte a minden napos táplálkozási szokásokat, melynek 

eredményeként elmondható, hogy a gyermekek főleg a 

szülők által mutatott, otthoni példát követve alakítják ki 

táplálkozási szokásaikat, amelyek nagyban meghatározzák 

a felnőttkori egészségi állapotukat is. Fontos lenne már 

gyermekkorban megtanítani a legfontosabb tudnivalókat és 

mindennapos rutinná alakítani a helyes szokásokat a 

táplálkozással kapcsolatban és hangsúlyt fektetni a 

megfelelő mennyiségű mozgás meglétére is.  

Nagy szerepe van az iskolákban tanult és kialakított 

szokásoknak is a gyermekek életében, ezért hasznos lenne, 

ha minden intézményben jó példával tudnának szolgálni ez 

egészséges életmód kialakítása érdekében. 

A legfontosabb szempontok a gyermekek táplálkozásának 

változtatásában a következők lennének: 

- megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel 

(naponta 1,5-2,5 l) 

- megfelelő mennyiségű és jó minőségű húsok, tejtermékek 

fogyasztása 

- teljes kiőrlésű, magvas, rozsos pékáruk fogyasztása a 

finomított lisztből készült termékek helyett 

- nyers zöldség és gyümölcs fogyasztása naponta legalább 

egyszer 

- a hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszerek és italok 

fogyasztásának csökkentése, mellőzése 

- a sófogyasztás csökkentése. 

E szempontokat valamint a település helyzetét, illetve a 

helyi lehetőségeket figyelembe véve az alábbi programok 

kerülnek megvalósításra, illetve beszerzésre a hozzájuk 

kapcsolódó eszközök a támogatás kapcsán:  

főzőversenyek szervezése az egészséges táplálkozás 

jegyében, egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, 

az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó eszközök, ételek 

tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése 

dietetikus szakember bevonásával. Megújul az iskolai és 

óvodai konyha, az étkezéshez szükséges edényzet és 

bútorzat. Megvalósításra kerül egy ivókút kialakítása, 

valamint egy gyümölcskínáló. Célunk, hogy a napi 

szükséges vitaminokat minden gyermekhez el tudjuk 

juttatni, így is biztosítva a megfelelő táplálkozásukat és 

fejlődésüket.  

A programok helyben kerülnek megvalósításra.   

Széles körű tájékoztatással és információ nyújtásával 

tervezzük a lakosság minél nagyobb rétegét elérni.  

Programunkat népszerűsítjük a települési rendezvényeken.  

Honlap aloldalt készítettünk, mely a www.rezi.hu oldalról 

nyitható meg, ahol az egészséges táplálkozáshoz, illetve 

annak népszerűsítéséhez kapcsolódó fórumok, programok 

szakmai előadások tartalma, összefoglalói, digitálisan az 

érdeklődők rendelkezésére állnak.  

Szakmai vezető biztosítja a program minőségi szakmai 

megvalósítását és a projekt céljainak érvényesülését.  

 

 

 

 
 

 

Egészséges étkezést és életstílust 
népszerűsítő programok valamint 

eszközbeszerzés megvalósítása Reziben 
Menő Menza 

 

Szabó Melinda   

vendéglátó szakoktató,   

Menő Menza szakmai vezető  

 

 

http://www.rezi.hu/
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Az év végi ünnepi forgatagban is jusson eszünkbe olyan ételeket 

választani, melyek jót tesznek. Helyesem táplálkozni - ez 

egyáltalán nem azt jelenti, hogy megvonjuk magunktól a kedvenc 

ételünket. Ez leginkább egyszerűen azt jelenti, hogy 

ízlelőbimbóinkkal új ízeket tanítunk, korlátozzuk a 

mértékletesség határára néhány megszokott ételünket, elengedő 

időt adunk magunknak arra, hogy minden sietség nélkül együnk, 

és élvezzük az ételt teljes egészében, csak rá fordítva minden 

figyelmünket. 

Gesztenyés zellerkrémleves vajban sült birs szeletekkel 

Elegáns leves, különleges ízhatásokkal. A birs savanykás, 

fanyarsága megszelídül a vajban sütéstől. Igazi Karácsonyi 

recept. 

Hozzávalók 2 adaghoz:  
1 1/2 - 2 evőkanál vaj 

10-15 cm póréhagyma karikára vágva 

180-200 g  zeller lereszelve vagy apróra vágva 

100 g natúr gesztenye massza 

150 ml tejszín 

szerecsendió és fehér bors frissen őrölve, só 

fél birsalma héjastól nagyon vékonyra szelve 

 

Egy serpenyőben fél evőkanál vajon megpároljuk a póréhagymát, 

hozzáadjuk a zellert, és felöntjük 400 ml vízzel. 15-20 percnyi 

főzés után hozzáadjuk a gesztenyét és még további 5 percig 

főzzük. 

Időközben 1/2 evőkanál vajban mindkét oldalukon megsütjük a 

birsszeleteket. 

A turmixba öntjük a hideg tejszínt, hozzáadjuk a levest, a 

fűszereket és a sót, majd az egészet simára keverjük. 

Visszaöntjük a főzőedénybe, felforraljuk, levesszük a tűzről, és 

belekeverünk 1/4 -1/2 evőkanál hideg vajat, üveg vagy porcelán 

csészékbe merjük, a tetején néhány szelet birsalmát szépen 

elhelyezünk, és azonnal tálaljuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A legegyszerűbb és a kíméletes főzésmódok közé tartozik a 

párolás-gőzölés, amely a halak ízét hagyja érvényesülni. A 

gőzöléshez az édesvízi halak közül a pontyot, amurt, vagy a 

busát, a  tengeri halak közül a tokhalat, vagy más fehér húsú halat 

ajánlanám. 

Gőzölt hal gyömbérrel és újhagymával 2 adaghoz: 

 

2 szelet friss hal 

2 cm-es gyömbérdarab csíkokra vágva 

2 szál újhagyma 

1 evőkanál világos szójaszósz 

 

A halat egy párolóedénybe helyezzük, megöntözzük a 

szójaszósszal, és rászórjuk a gyömbér, és újhagyma csíkokat. 

A párolási idő mindössze 10 perc, ez idő alatt teljesen átfő a 

hal,  a további párolással csak veszít az ízeiből, mígnem "víz 

ízűvé" válik. Ezért javaslom először a vele tálalt többi étel, a 

saláták elkészítését, és csak az utolsó tíz percben, közvetlenül a 

tálalás előtt gőzöljük a halat. Előmelegített tányéron tálaljuk. 

 

 
 

Sárgarépa saláta 
1/2 zöldcitrom leve és héja, 1 teáskanál világos szójaszósz, 1 

teáskanál szezámolaj, 2-3 közepes sárgarépa, 1 teáskanál só, 1 

teáskanál finomítatlan cukor, 2 gerezd fokhagyma lereszelve, 1 

teáskanál friss gyömbér lereszelve, 1/2 teáskanál durvára őrölt 

erős paprika 

A sárgarépát teljes hosszában vékony csíkokra (julienre) 

szeljük.  Megszórjuk sóval és leöntjük annyi forró vízzel 

amennyi ellepi. Amikor már kihűlt, jól kicsavarjuk belőle a vizet, 

hozzáadjuk a fokhagymát, gyömbért, paprikát, olajat, 

szójaszószt, a zöldcitrom levét és héját, és kézzel jól 

összegyúrjuk, eloszlatva a fűszereket. 

  

Daykon retek saláta 
Egy teáskanál nádcukrot összekeverünk 1 teáskanál málnaecettel, 

és a hosszú csíkokra vágott japán fehér retket beleforgatjuk. A 

málnaecettől válik különlegessé, ennek híján bármilyen más 

természetes ecetet használhatunk. Ezt a salátát közvetlenül a 

tálalás előtt készítsük, mert igen jellegzetes szagokat kezd 

árasztani rövid időn belül, viszont nagyon sokat segít a 

fehérjetartalmú ételek megemésztésében. 

  

Sütőtökös túrótorta      
Ez a "tészta" lisztmentes, és némi rizs keményítő adja meg az 

állagát. A sütőtök, és az alma a másik fontos alkotóelem, de 

bátran variálhatjuk tovább az éppen aktuális 

idénygyümölcsökkel. A túrót készíthetjük házilag, vagy olyant 

válasszunk, amelyet teljesen simára tudunk majd turmixolni. 

Adhatunk a későbbiekben ízesítőket a túróhoz, mint vanília, 

Karácsonyi menü 
 

Meiszner Katalin táplálkozási 

tanácsadó ajánlásával 

 

Az ételed a gyógyszered 

- minden mellékhatás nélkül! 

 

https://valodisafrany.blog.hu/2016/12/16/gesztenyes_zellerkremleves_vajban_sult_birs_szeletekkel
https://valodisafrany.blog.hu/2018/12/07/sutotokos_turotortak
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citromhéj, vagy a sütőtökkel nagyon jól harmonizáló narancshéj. 

Maga a sütőtök fajtája sem mellékes. Akkor szép és mutatós a 

tortánk, ha minél sötétebb narancssárga színű a sütőtök, Akkor jó 

állagú, ha minél lisztesebb a felhasznált tök, például nagydobosi, 

hokkaido, provanszi muskotály, hogy az ismertebb és kapható 

fajtáknál maradjunk. 

 

 
 

Az ízesítésről: Először mindenképpen ajánlom megérezni 

önmagában a túró és a sütőtök ízét, és ezek harmóniáját. Aztán 

ha megszeretjük, mivel érdekes a változatosság, kis csavarral új 

jelleget adhatunk ennek a nagyszerű édességnek. 

 

Túrós "tészta" hozzávalói 
 500 g túró 

2 db tojás 

1-5 evőkanál tejföl 

3 evőkanál keményítő 

2 evőkanál cukor 

csipetnyi só 

Az összes hozzávalót botmixerrel sima krémmé varázsoljuk.  

 

Sütőtökös "tészta" hozzávalói 
500 g sütőtök 

2 db tojás 

3 evőkanál keményítő 

2 evőkanál cukor 

csipetnyi só 

A sütőtököt, megtisztítjuk, vékony darabokra szeljük, és annyi 

vízben amennyi ellepi, feltesszük főni. Azért vágjuk kis 

darabokra, mert így nagyon gyorsan, 5 perc alatt megfő. 

Leszűrjük, és amíg forró, hozzáadjuk a többi alapanyagot, és 

botmixerrel simára keverjük. 

Egy 22-24 centi átmérőjű tortaformát kivajazunk, az aljára 

tehetünk sütőpapírt is, és mellé tesszük a kétféle tésztát, 

mindegyikből egy merőkanállal. Teszünk egy merőkanál túrós 

tésztát a forma közepére, ennek a tetejére középen egy merőkanál 

tökös tésztát, ennek a közepére egy merőkanál túrósat, és így 

váltogatjuk, amíg el nem fogynak a tésztáink. Próbáljuk úgy 

alakítani, hogy a tetejére tökös kerüljön. 

180 ºC fokra előmelegített sütőben 40-50 percig sütjük. 30 

percnyi sütés után önthetünk a tetejére egy merőkanál simára 

turmixolt sütőtökös karamellt és ezzel együtt sütjük készre a 

tortát. A sütőtökös karamell a második változatban főszereplővé 

avanzsál, így az alábbiakban ennek a receptje következik. 

Sütőtökös karamell hozzávalói 
200 g sütőtök 

100 gramm cukor 

50 ml víz 

 

 A sütőtököt megtisztítjuk, és kis kockákra vágjuk. 

A cukrot elkeverjük a vízzel, és feltesszük egy serpenyőben a 

tűzre. Amikor látjuk, hogy kezd elpárologni a víz, folyamatos 

keverés mellett ellenőrizzük, hogy nehogy túl sötét legyen a 

karamell. Amikor közepesen barna, beledobjuk a sütőtök 

kockákat és tovább keverve főzzük. Először intenzíven felforr, 

majd levet ereszt, és ezután 3-4 perc múlva megpuhul és 

levesszük a tűzről. Vigyázzunk a forró karamellel, meg ne 

égessük magunkat! 

Készíthetjük a karamellt fele alma fele sütőtökös változatban is 

A második torta variációhoz a kivajazott formába öntjük a túrós 

tészta felét erre elosztjuk a sütőtökös karamell kockákat, és 

ráöntjük a túrós tészta másik felét. Egy két kanálnyit hagyhatunk 

a sütőtökös karamellből a torta tetejére is, díszítésként, és 

megszórhatjuk mandula szeletekkel. Ugyanúgy sütjük meg, mint 

ez első változatot. 
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Nagyapa tányérja  

Egyszer volt egy jómódú család, ahol anya, apa, 

nagypapa, és egy gyerek élt együtt egy fedél alatt. A 

családi étkezések mindig közösen, az asztalnál 

zajlottak. Karácsonykor mindig szép terítő, friss virág, 

és drága étkészlet került az asztalra, úgy, ahogy illik. 

      A nagypapa már öreg volt, reszketett a keze, 

sokat betegeskedett. Ezért kilötyögtette az ételt a drága 

asztalterítőre. Rossz szemmel nézte ezt a menye, és 

ezért korholta az idős embert. Karácsonykor azonban 

megelégelte a dolgot, és nem engedte a családi 

asztalhoz ülni. Így a nagypapa a sarokban ült le egy 

sámlira, ölbe vette a tányérját, és úgy evett.  

Egy óvatlan pillanatban azonban kiesett az öléből a 

gyönyörű tányér, és tartalmával együtt leesett a 

konyha kövére, ami darabokra tört. Nagyon mérges 

lett az asszony, és a férje is, hogy a drága étkészletből 

eltört egy tányér, amit nagyon sajnáltak. Rá is 

ripakodtak az idős emberre az ügyetlensége miatt. 

Ezért karácsony másnapján elővettek egy csorba, 

megkopott cserépedényt, és az volt a nagypapa 

tányérja.                                                          

 Ő nem ellenkezett, beletörődött a sorsába, és 

elfogadta az ócska holmit. Finom vacsora került bele, 

a nagypapa pedig könnyes szemmel evett. Szeretett 

volna ő is az asztalnál ülni a családjával. Újra 

megismétlődött az eset. Ez a kopott kis cserépedény is 

kiesett a nagypapa remegő kezéből, és ripityára tört 

össze a konyha kövén. Az anya már készült, hogy 

ismét leszidja a nagypapát, amikor felugrott az 

asztaltól a gyermekük, és odasietett a cserepekhez. 

Elkezdte összeszedegetni óvatosan, egyenként. Erre 

az apja ráripakodott, hogy üljön le.    

    A gyerek ránézett, és azt 

felelte.  

– Nem ülök le. Összeszedem, és összeragasztom a 

cserepeket, hogy amikor ti lesztek öregek, akkor ti is 

ebből a tányérból egyetek! 
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Fotó-tár 2018.  II. félévi programok, események  

Nyári táborok  

Gyermek és családi nap májusban  Szüreti Mulatságon  

Betakarító nap 

Mikulás nap és adventi vásár a Piactéren 
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