Rezi Kikiáltó
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
2007. december havi szám

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván
Rezi Község Önkormányzata Képviselö-testülete
Kedves Rezi Polgárok!
Karácsony
szent
ünnepe
mindannyiunkban
megszólaltatja
a
szeretet örök csengettyűjét. Ez a hang a
családot, az otthon melegég juttatja
eszünkbe. Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk és arra
gondolunk,hogy
mit
nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak akik fontosak
számunkra. Ez a mi legemberibb
értékünk. Nem drága ajándékok jelentik
szeretetünket, hanem hogy önmagunkból
mit adhatunk. Az az ember, aki nem csak
saját magáért él, aki igazi harmóniát tud
teremtetni belső világában, saját lelkében
és a maga környezetében,mindenekelőtt
családjában, ami talán kisugározhat a
barátok, munkatársak felé is. Ahol
harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő családot
lehet teremteni, amely érzelmi lelki
közösséget, élményt nyújt.
Jókívánság
Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt,mely nap sugárként
Tud felhők között is szórni fényt,
Bátorságot,mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bűnöst szereti,
Gyengeségét, vétkét elfedi,
És hitet,mely mint a sas madár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”….
Ezt kívánom! S kell-e több neked?
Jézus Krisztusban mindezt megtalálod.
Beteljesíti ezt a kívánságot.
Nyomába lépsz, boldogan követed,
És hálaének lesz életed.

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon
melegét valósággá, megélhetővé tenni,
ami végig kíséri egész életünket és
mindig megadja számunkra a megújulás
lehetőségét.
Minden rezi polgárnak kívánok békés,
boldog, élményekben gazdag szent
karácsonyi ünnepeket.
Cserép Gábor
polgármester
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Önkormányzati hírek

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
építményadóról szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosította, mely rendelet 2008. január 01. napján
lép hatályba.
Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után
a.) lakás esetén:
750,- Ft/m2
b.) nem lakás céljára szolgáló építmény esetén
650,- Ft/m2
Mentes az adó alól az adóalany tulajdonában lévő
gépkocsi tároló (garázs) függetlenül azok
mennyiségétől. Rezi községben állandó lakóhellyel
rendelkező magánszemélyt a 6.§ b. pontjában
meghatározott alapterület utáni 50 % kedvezmény
illet meg.

Rezi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2007-ben a jogszabályi előírások
alapján az alábbi egész lakosságot érintő
fontos kérdésekben döntött.
A Rezi Napközi Otthonos Óvodát
2007. augusztus 15-től társulásba működteti a
cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola
és Óvodával.
A nyolc évfolyamos Rezi Laky
Demeter Általános Iskola működését 2007.
szeptember 1-től átadja a SULI HARMÓNIA
2007. Gyermekeket Segítő Alapítvány részére.

A kommunális adó is emelkedett építményenként és
lakásbérleti jogonként
9.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra 2008. január 1-től.

Az Idősek Klubját 2008. január 1-től
megszünteti.

A
Képviselő-testület
„Bursa
Hungarica”
ösztöndíj
támogatásban
részesített
17
felsőoktatásban részt vevő hallgatót. A támogatás
teljes évi összege: 660.000,- Ft

A települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény mellékletének a 2007. évi CVII.
törvénnyel történő módosítása alapján 2007.
szeptember 25-i hatállyal kivált a keszthelyi
székhelyű Keszthely – Hévíz Többcélú
Kistérségi Társulásból, és a hévizi székhelyű
Hévízi Kistérségi Társuláshoz csatlakozott.
Társulási tagként az Önkormányzat
közszolgáltatási feladat- és hatáskörei közül az
alábbiakat kívánja a Többcélú Társulásnak
átadni, illetve a Társulás más tagjaival együtt
az alább meghatározott módon ellátni:
Logopédiai ellátás, továbbtanulás,
pályaválasztási tanácsadás, gyógytestnevelés a kistérségi társulás által
ellátva, feladat-ellátási szerződéssel
az Illyés Gyula Általános és
Művészeti Iskola keretében.
A házi segítségnyújtást és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
intézményi társulás által fenntartott
Teréz Anya Szociális Integrált
Intézmény keretében látja el.
Mozgókönyvtári feladat-ellátás a
hévizi Gróf I. Festetics György
Művelődési Központ látja el.

Hévizi Kistérségi Társulás
A Hévíz környéki települések gazdasági és
foglalkoztatási előnyök reményében ez év
márciusában kezdeményezték a Keszthely-Hévizi
többcélú
Kistérségi
társulástól
történő
lehatárolódást, az önálló hévizi kistérség
létrehozását. A Magyar Köztársaság Országgyűlése
lehetőséget adott a Hévizi Kistérségi Társulás
megalakítására, melyhez Alsópáhok, Cserszegtomaj,
Felsőpáhok,
Nemesbük,
Sármellék,
Rezi,
Zalaköveskút községek és Hévíz városa került
besorolásra.
A társulásban szereplő települések részt
kívánnak
venni
a
kistérség
összehangolt
fejlesztésében, a közös fejlesztési tervek, programok
készítésében.
Ugyancsak
közösen
szeretnének
gondolkodni az önkormányzatok feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások kistérségi ellátásáról, azok
szervezéséről,
összehangolásáról,
illetve
fejlesztéséről. Együttes erővel kívánják dinamizálni
a kistérség gazdasági alapját képező turizmust és az
idegenforgalmi marketing tevékenységet. Együtt
kívánnak működni az europai uniós és állami
költségvetési források megszerzésére benyújtható
pályázatok előkészítésében, továbbá az elnyert

Rezi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2007. november 12-én megtartott
ülésén határozatlan időre 2007.december
15. napjától kinevezte közszolgálati
jogviszonyba Rezi Község jegyzőjének
Papp Lászlóné szn. Böröndi Jolánt.
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pályázati források közös célú felhasználásában.
A társult önkormányzatok a kistérség
településeinek,
gazdaságainak,
infrastruktúrájának,
közszolgáltatásainak
egybehangolt fejlesztését is célba vették.
Kinyilvánítják együttműködési szándékukat az
oktatás és nevelés, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, a család -, gyermek- és
ifjúságvédelem,
a
közművelődési,
közgyűjteményi
tevékenység,
a
helyi
közlekedés, a helyi közútfenntartás, az ingatlan
és vagyongazdálkodás, az ivóvízellátás, a belés csapadékvíz-elvezetés, a kommunális
szolgáltatások szervezésével kapcsolatban.
Együttműködnek továbbá a környezet- és
természetvédelem, valamint a hulladékkezelés,
a
szennyvíztisztítás
és
elvezetés,
a
területrendezés,
a
foglalkoztatási,
esélyegyenlőségi,
a
növényés
állategészségügyi, a belső ellenőrzési, a polgári
védelmi, a közbiztonsági és területfejlesztési
témakörökben is.

fényképes
igazolvány
és
lakcímkártya
felmutatásával váltható meg.
Az igazolvány kiállításának napjától
számított egy évig, naponta egy alkalommal van
lehetősége a Hévíz és Kistérsége lakosainak
Tófürdőt látogatni. Az igazolvány bemutatásával
a kedvezményes
belépőjegy a Tófürdő
főbejáratának pénztárainál váltható meg.
A belépőjegy az igazolvánnyal együtt
érvényes, amely más személyre át nem
ruházható. Az igazolványok és a jegyek
érvényességét a Tófürdő dolgozói ellenőrizni
jogosultak.
Továbbá a Karácsonyi Ünnepek alatt
2007. december 24-25-26-án
Rezi község lakóinak is díjmentes fürdőzést
biztosít!
Kérjük,
hogy
ezen
alkalommal
lakcímkártyájukat magukkal vinni
szíveskedjenek!

Felhívás!

Közérdekü tájékoztatók

Továbbra is várjuk a Hősök Könyvébe
kiegészítésként a családi fotókat, okmányokat,
történeteket.
*****

Hulldékszállítás az ünnepek alatt
Tájékoztatjuk,
hogy
a
Keszthelyi
Városüzemeltető
Kft.
Köztisztasági
ágazata az alábbi ünnepi munkarend
szerint végzi a hulladékszállítást:
2007. december 26. szerda
helyett
2007. december 27. csütörtök!

A Laky Demeter-Kincsesház
Általános Iskola hírei
2007. szeptemberétől iskolánk új intézményként
kezdte el munkáját, természetesen az eddigi nevelőoktató munka folytatásaként.

Díjmentes fürdőzés az ünnepek
alatt Hévizen
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, a
Hévízgyógyfürdő Kht. 2008. január 1-től a
Hévíz és Kistérsége lakosai számára 50%-os
kedvezményes belépőjegyet biztosít a 3 órás
fürdőjegy árából, valamint lehetőség nyílik
éves bérlet váltására is, amely a „hévízi”
bérletet váltja fel, kiterjesztve annak
kedvezményeit a Hévízi Többcélú Kistérségi
Társulás állandó lakosai részére is.
Az
50%-os
kedvezményes
belépőjegy vásárlására jogosító intézeti
igazolvány a Fedett fürdő I. emeletén
található fürdőirodában (kedd és péntek
7.30 -11.00 és 12.30-14.00 óra között)

A törvényi változások figyelembevételével Rezi
Község Önkormányzata és Képviselőtestülete
mindent elkövetett annak érdekében, hogy tanulóink
helyben maradhassanak, megkímélve őket a
mindennapos utazástól.
Iskolánk Laky Demeter Kincsesház Általános
Iskola néven működik tovább.
Fenntartója Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket
Segítő Alapítvány. Az Önkormányzat és a
Képviselőtestület tagjai továbbra is segítséget
nyújtanak
számunkra,
hogy
nevelő-oktató
munkánkat zavartalanul végezhessük.
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Waydáné Szücs Ágnes és Zubai Etelka
tanárnők szeptember 27-én a Balaton
Múzeum időszaki kiállítását tekintette meg 26
tanulóval, mely a „Kelták Zalában” címet
viselte.
Tantárgyi napok keretében szeptember 28-án
sportnapot tartottunk.
Az iskola tanulói
erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat tették
próbára.
Országos 3. helyezést értünk el a Magyar
Ifjúsági vöröskereszt 2006. szeptember 1-től –
2007. június 1-ig a bázisiskolák számára
meghirdetett Országos Véradás Szervezési
Versenyén. 2007. október 13-án Bertháné
Kövesdi Gabriella a szakkör vezetője vette át
az emléklapot, a magnót és a serleget.
A novemberi községi véradás előkészületeiben
és lebonyolításában is aktív segítséget
nyújtottak a szakkör tagjai.

„Minik expedíciója” a Gyöngyösi csárdához az iskola
legkisebb
tanulói
Zubai
Etelka
vezetésével

felkerekedtek és az országos kéktúra útvonalát
követve, egy szép erdei ösvényen elsétáltak a
Gyöngyösi Csárdához és a szomszédos lovardához.
Iskolánk tanulóinak - a november 14-ei
áramszünetet kihasználva - Komplex múzeumi
órákat szerveztünk a Balaton Múzeumban.

Október 26-án a zalavári Cirill - Metód
Általános Iskola helyesírási versenyt rendezett
a felső tagozatos diákoknak. Iskolánkat a
következő tanulók képviselték:
5. osztály: Pohl Balázs, Szabó Evelin
6. osztály: Ács Adrienn, Kocsis Anita
7. osztály: Gelencsér Benjámin
8. osztály: Barna Roxána, Orsós Hajnalka
Felkészítő tanár: Horváth Katalin
Pohl Balázs és Kocsis Anita III. helyezést ért
el.
Októberben intézményünk diákönkormányzata
Varga Lászlóné vezetésével papírgyűjtést
szervezett. Több, mint 5 tonna papír lett a
szorgos munka eredménye. Az osztályok a
gyűjtött mennyiség arányában osztoztak az
ellenértékként kapott összegen.
Sok kérdés vetődött fel, hogy miért is gyűjtjük
össze a papírt, mi lesz belőle, mire használják.
Egy hosszú távú program – projekt – keretében
erre maguk a gyerekek kereshetik a választ.

November 15-én a 7. és 8. osztályosok Németh
Gyuláné és Waydáné Szücs Ágnes osztályfőnökök
kíséretével Zalaegerszegen a Munkaügyi Központ
által szervezett pályaválasztási kiállításon vettek
részt, ezzel is segítve tanulóink helyes
iskolaválasztását.
Az Illyés Gyula rajzpályázaton díjazott lett Horváth
Balázs 5. osztályos tanuló.
Felkészítő tanára: Zubai Etelka
A
Rákóczi
Szövetség
„Példaképeink”
rajzpályázatán emléklapot és ajándékot kaptak a
következő tanulók, melyet a Balaton Színházban
vehettek át:
1. osztály: Bakics Martin, Lakatos Viktória
2. osztály: Gerencsér Orsolya, Bontó Marcell
3. osztály: Pohl Ágnes, Cserép Máté,
Szloszjár Dávid, Bogdán Imre
Felkészítő tanár: Zubai Etelka
3
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November 23-án megrendezett Newton Kupán
Bódis Norbert 8. osztályos tanuló 11.
helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Bertháné
Kövesdi Gabriella
Egészség hetet tartottunk november hónapban,
Bertháné Kövesdi Gabriella vezetésével.
A tanulók egészséges ételeket készítettek. A
védőnő vérnyomást, vércukorszintet mért, a
kozmetikus tanácsokkal látta el a gyerekeket.
Ügyességüket
asztalitenisz
versenyen
mérhették össze a diákok.
Iskolánkat a Karmacson megrendezésre kerülő
mesemondó versenyen
Bakics Martin 1. osztályos,
Gerencsér Orsolya 3. osztályos
Barna Roland 7. osztályos tanulók képviselik.
A Laky Demeter Kincsesház Általános Iskola
dolgozói és diákjai nevében kívánok Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket, és sikeres boldog Új Évet a
Kikiáltó minden olvasójának

Zalaváron megrendezett egészségnevelési
versenyen vettek részt diákjaink, ahol 3.
helyezést értek el.
1. osztály: Owaimer Faisal,
2. osztály: Pohl Ágnes, Owaimer Aisha,
4. osztály. Kerék Antal,
6. osztály: Ács Adrienn, Kocsis Anita,
Kozma Szimonetta,
7. osztály: Kollár Nikoletta, Takács Viktória

Bene Lászlóné
igazgató

Felszólítás!
Rezi Község Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás helyi szabályairól
szóló 23/2004. (IX.30.) önkormányzati
rendelete 21. § (1) bekezdés i/ pontja alapján
szabálysértést követ el, és harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az,
aki: „az ebet bekerítetlen ingatlanon
szabadon tartja, felügyelet nélkül kóborolni
hagyja”.
Kérem a rendelet előírásainak betartását a
szabálysértések megelőzése érdekében.
Papp Lászlóné
jegyző
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A Hegyközség hírei

Felhívás az őstermelői igazolvánnyal
rendelkezőknek!

A Rezi Hegyközség augusztus 18-án
"szakmai úton" vett részt Lentiben és Szlovéniában.
A program Lentiben kezdődött, ahol a csoport egy
része kipróbálta a helyi termálfürdőt, a többiek
ezalatt bejárták a város központot, és a híres lenti
piacot. Ebéd után a szlovéniai Dabronak Energiaparkjában töltöttünk kellemes órát a jó levegőn, azt
követően a közeli Varga-pincészetben ízlelhettük a
család borait, melytől nagyon jó hangulat kerekedett.
Utunkat tovább folytattuk Lendvára, ahol
megtekintettük a vár kincseit. A kirándulás Lendvahegy legmagasabb pontján, csodálatos környezetben
a Cup-pincészetében folytatódott, ahol borkóstoló,
vacsora és két kiváló tangóharmonikás várta a
csapatot. Óriási hangulat volt, szinte mindenki
ajkáról szólt a nóta, az operett és az ismert slágerek.
Felejthetetlen élmény volt ez a kirándulás, legyen
benne részünk máskor is.

A 2008. január 1-vel hatályba lépő új Áfatörvény kimondja, hogy adóköteles
tevékenységet
csak
adószámmal
rendelkező adóalany folytathat. Ezért
azoknak
az
őstermelőknek
is
regisztráltatniuk kell magukat az APEHnál, akik eddig még nem rendelkeztek
adószámmal. Fontos változás, hogy
minden – ellenérték fejében teljesített
mezőgazdasági
értékesítést,
illetve
szolgáltatásnyújtást a törvény által előírt
bizonylattal kell kísérni, tehát az 500.000,Ft-os érétkesítésig számított bevétel utáni
bizonylat kiállítási mentesség megszűnik.
A magánszemélyek részére történő
érétkesítések során is nyugtát, illetve
számlát kell kiállítani minden esetben (pl. a
piacon és a háztól való értékesítésnél is).
Az ÁFA-törvény 2008. január 1-jei
hatályba lépésére, mint a tevékenység
végzés kezdeti időpontjára tekintettel, az
adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó
szabálya szerint – a tevékenység
megkezdésének bejelentésével egyidejűleg
2008. január 15-ig tehetik meg.
A
tevékenységüket
évközben
megkezdők az adószám igénylésére és az
alanyi adómentesség választására irányuló
bejelentési
kötelezettségüknek
a
tevékenységük megkezdése időpontjától
számított 15 napon belül tehetnek eleget. A
bejelentési határidő elmulasztása esetény
alanyi adómentesség nem alkalmazható.
A falugazda 2008. január 4-én
reggel
08.00-11.00-ig
fogadja
az
őstermelőket
a
Polgármesteri
Hivatalban,
ahol
biztosítja
a
nyomtatványt
és
segít
annak
kitöltésében.

2007. október 13-án került sor az Óhegyi és a
Felsőkövesi út csatlakozásában felállított, és
az idén felújított kőkereszt szentelési
ünnepségére.
A kereszt állításának századik évfordulója
alkalmával megérett annak helyrehozatala,
melyet lelkes hegyi gazdák kezdeményeztek,
és az Önkormányzattal közösen valósítottak
meg.
Fontos tudnunk, hogy Reziben XIX. sz-ban
jelentős kőipar alakult ki, amely a falubeli kőfaragó
iparosoknak és háziiparosoknak egy évszázadon át
biztosított megélhetést és tette nevezetessé a
települést a környéken és az ország más részein.
Elsősorban
síremlékeket,
útszéli-,
temető
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kőkereszteket és szobrokat készítettek. E
szakrális emlékekre jellemző az aprólékos,
részletekbe menő megmunkálás, és a gazdag
díszítés.
Ezekben az időkben a rezieket a
szomszédos településeken nem is nevezték
másnak, mint „kőrágóknak”, a kőfaragás és a
köszörű-kő készítése kapcsán.
A kőfaragó mesterséget a faluban
idegen szakemberek honosították meg. Az első
mestert Bock Józsefnek hívták, aki tirolból
származott. Az 1860-as és az 1870-es évek
fordulója tájékán telepedett le Reziben. Itt
alapított családot, földet vásárolt, kőbányát
nyitott, házat és műhelyt épített a Hárságyidűlőben, ahol a századforduló idején már több
segéddel dolgozott. Legidősebb lányát egyik
segédje, a lábatlani születésű kőfaragó, Kollár
István vette feleségül, aki apósa halála után
átvette a bánya és a kőfaragó műhely
irányítását. A faluban és a környéken található
legszebb kőfaragások az ő keze alól kerültek
ki.
Köztük a fent említett kőkereszt is, melyet
Czinderi Zsófia állíttatott Kollár István
kőfaragó mesterrel
férje, Héder Ferenc
emlékére. A keresztén lévő szobrok
védőszentjüket, szent Zsófiát, és Szent
Ferencet ábrázolják.
Rezi területén 20 ehhez hasonló
kereszt, emlékhely
található, ebből 18
homokkőből készült, egy keresztnek az anyaga
fa, egynek az anyagát pedig nem sikerült
megállapítani. Majd mindegyiknek van helyi
elnevezése.
A
keresztek
többsége
készíttetőjének család- vagy ragadványnevét
viseli, van, amelyek valamilyen esemény
emlékét őrzi.

*****
November 10-én tartottuk hagyományos Mártonnapi ünnepségünket, melyen ugyancsak jól éreztük
magunkat.
******
A Hegyközség tagjai nevében kívánunk békés,
boldog Karácsonyt és Boldog Újévet Rezi község
lakóinak!
Czimondor István
Hegyközség elnöke

Tájékoztató Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat feladatairól

(Források:- Életmód és tradíció 7. Ásványok, kőzetek,
hagyományok. Történeti és néprajzi dolgozatok. Szerző(k),
Szilágyi Miklós
(szerkesztő) Hála József (szerző) ..
Budapest, 1995)- Néprajzi gyűjtóúton a Káli-medence
falvaiban szerző: Hála József Veszprém 1983)

2007. május 1. óta Rezi településen a
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait a Zalaszántó székhelyen működő
Idősek Klubja Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat látja el.
Alapvető célunk, hogy az általános
segítő szolgáltatás a lakosság egészére
kiterjedően elérhetővé váljon.
Legfontosabb feladataink:
folyamatosan figyelemmel kísérjük a
településen élő családok szociális
helyzetét, veszélyeztetettségét,
életvezetési problémák kezelésében
segítséget nyújtunk,

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak a gazdatársaknak és
társadalmi
segítőknek
akik
munkájukkal, anyagi felajánlássukkal
hozzájárultak
az
emlékhely
felújításához. Összefogásuk példaértékű
volt.
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közreműködünk a családokban
jelentkező
krízishelyzetek,
működési
zavarok,
illetve
konfliktusok megoldásában,
folyamatosan kapcsolatot tartunk
a
rendszeres
szociális
segélyezettekkel,
nagyfokú odafigyelést tanúsítunk
a nehezen kezelhető, túlkoros,
iskolakerülő vagy deviáns fiatalok
irányában,
önkéntes igénybevétel alapján
együttműködünk a gyermekekkel
és családokkal,
információ- , tanácsadás
a családokban felmerülő hivatalos
ügyek intézésben segítségnyújtás,
folyamatos
kapcsolattartás
hivatalokkal,
óvodákkal,
iskolákkal,
egészségügyi
szervekkel.
Reziben hetente két alkalommal fogadja
az
ügyfeleket
a
Szolgálat
családgondozója, kedden és csütörtökön.
Elérhetősége: Sebestyénné Simon Valéria
Tel: 30/905-5074.
Forduljanak hozzá bizalommal!
-

A FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS
PONT SZOLGÁTATÁSAI:
 EGYÉNI

ELHELYEZKEDÉSI TANÁCSADÁS
ÉS
NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓ
A
MUNKALEHETŐSÉGEKRŐL.



 INFORMÁCIÓK

A
KÉPZÉSI
LEHETŐSÉGEKRŐL ÉS A MUNKAÜGYI
SZERVEZETEK
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL,
ELLÁTÁSAIRÓL, KÖZVETÍTÉS A MUNKAÜGYI
SZERVEZET FELÉ.

 INFORMÁCIÓ

ÉS ELIGAZÍTÁS A SEGÍTŐ
WEB HELYEKRŐL.

 TANÁCSADÁS:

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI
FOLYAMATOK SEGÍTÉSE, PROGRAMOK
SZERVEZÉSE,
CIVIL
RÉSZVÉTEL
ERŐSÍTÉSE A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN.
A FIP-IRODA HELYE:
POLGÁRMESTERI HIVATAL, REZI, KOSSUTH
U. 35.
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
KEDD: 800 – 1200 ÉS CSÜTÖRTÖK: 800 – 1200
ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ:
SZABÓ ZSOLT SZILVESZTER
KÖZPONTI CÍM:
MŰVELŐDÉSI HÁZ, 8353 – ZALASZÁNTÓ, FŐ U.

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

88.
TELEFON:
06-83/370-091 ÉS 06-30/699-0470
E-mail:
fip.zalaszanto@freemail.hu

Szabó István Általános Iskola és
Óvoda Reziben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS
PONT REZIBEN IS!
A ZALAI FALVAKÉRT
MUNKAÜGYI
KÖZPONT

ÁLLÁSKERESÉSI
TECHNIKÁK
MEGERŐSÍTÉSE,
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ÖNÉLETRAJZ,
MOTIVÁCIÓS
LEVÉL,
PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSÉBEN.

2007. szeptember 1-től óvodánk a cserszegtomaji
Szabó István Általános Iskola felügyelete alá került
a cserszegtomaji óvodával együtt. Erre a lépésre
gazdasági okok miatt került sor. Szakmailag
megtarthattuk az önállóságunkat, hála Juhászné
Gyutai Anikó igazgatóasszonynak, aki elismeri
munkánkat, eddigi eredményeinket látva, hallva,
tapasztalva.
Téli ünnepköreink, programjaink:
December 6. – Jött a Télapó óvodánkba.
December 11. – Lucázás a TIT Klubban
December 13. – Lucázás az óvodában, iskolában
és a Polgármesteri hivatalban.

EGYESÜLET

ÉS
A
KÖZÖS
PÁLYÁZATI
PROJEKTJE KERETÉBEN AZ 1. ÜTEMBEN 2007.
MÁJUSÁTÓL
2008.
NOVEMBER
VÉGÉIG
FOGLALKOZTATÁSI
INFORMÁCIÓS
PONTOK
MŰKÖDNEK A TÉRSÉG KÖZSÉGEIBEN, ÍGY ZALASZÁNTÓI KÖZPONTTAL – REZIBEN IS! A
HÁLÓZAT ELSŐDLEGES CÉLJA A TÉRSÉG, A RÉGIÓ
KÖZSÉGEIBEN A FOGLALKOZTATÁS SZINTJÉNEK
NÖVELÉSE
INFORMÁCIÓS
ÉS
SZOLGÁLTATÓ
KISKÖZPONTOK
LÉTREHOZÁSÁVAL,
AMELYEK
SEGÍTIK
A
LAKOSSÁGOT
MUNKAERŐ-PIACI
HELYZETÜK JAVÍTÁSÁBAN.
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December 16. Részt vettünk a Faluházban
az adventi műsorban.
December 18. Karácsonyi ünnepség az
óvodában.

közösen díszítettünk fel a karácsonyfát és a termet.
Különös, bensőséges hangulata volt ezeknek az
alkalmaknak. Ezt koronázta az ünnepi műsor, ahol
nagyon értékes produkciókat láthattunk, melyben az
óvodások
vidámságot
hoztak
Luca
napi
köszöntőjükkel,
és csengő hangon énekelték a
karácsonyi énekeket. Az iskolások ügyes táncosai
karácsonyi zenére koreografált táncokkal alapozták
meg a hangulatot, készültek még adventi versessel,
énekkaruk pedig közösen énekelt a Nyugdíjas Klub
tagjaival, akik
hetente énekpróbára jártak a
csúszós utak ellenére is, hogy régi karácsonyi
népdalokkal készüljenek fel az ünnepségre. Lancz
Ferencné versével örömre szólított fel bennünket,
Partics Anasztáziától kedves karácsonyi mesét,
Horváth
Péter
előadásában
nagyon
szép
gondolatokat
hallhattunk.
A
Baráti
Kör
Kamarakórus adventi dalokat énekelt, a műsor
végén az Ifjúsági Egyesület karácsonyi történetet
adott elő Lukács evangéliuma alapján, Márkus
Katalin óvónő segítségével.
Nagyon
köszönjük
a
közreműködő
óvónőknek, pedagógusoknak, Dencs Bernadettnek
és Rózsahegyi Ildikó karnagynak a résztvevők
felkészítését, az előadóknak a mesét, verset, éneket,
táncot. A szülőknek, és a fiataloknak az ünnepség
előkészületi munkáihoz nyújtott segítséget.

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és
sikerekben gazdag új évet kívánunk az
óvoda gyermeki és dolgozói nevében.
Szalai Klára tagóvoda vezető

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

Faluház
Hírei

További decemberi programjaink:
22-én szombaton ROMA NAP
du. 16.00 –tól kulturális bemutatók este 20.00-tól
bál, zene: Csóré Béla
December
29.
szombat
14.00
óra:
Szilveszteri játszóház kicsiknek, nagyoknak, szülők
segítségével (Készülődés Szilveszterre, maszkok,
álarcok stb készítése.(Alapanyagot aki tud, hozzon
magával!) Ezenkívül festünk,rajzolunk, gyöngyöt
fűzünk stb.

„Az ünneplés a szeretet örvendezése, mondja
Szent János. Egymást szerető emberek között,
mint rügyből a levél és a virág, kibontakozik a
szeret. Ilyenkor születhet meg az egymás iránti
megkülönböztető
figyelem
és
egymás
maradéktalan elfogadása.”
(Mohai Tamás, 1996. , 904.p)

Valamennyi kitüntetett idő közös
jellemzője: az emelkedettség, az ünnepiség, a
szertartásosság. Az ünnepen számtalan
hangulat fér meg egymás mellett. Az örömön
átsuhanhat a bánat, a szomorú pillanatokban is
keveredhet derű; érzések váltják egymást.
A jeles napok többségét az öröm, a derű hatja
át.
Mi is hangulatos perceket, órákat
élhettünk át november közepétől, amikor az
Iskolai Szülői Munkaközösség tagjaival,
nekiláttunk a mikulás ajándékok készítésének.
Az adventi és a karácsonyi játszóházak
alkalmával, ahol a szülőkkel, nagyszülőkkel,
Jutka óvónénivel, és a gyerekekkel, közösen
adventi koszorúkat, karácsonyfa díszeket
készítettünk, és mézeskalácsot sütöttünk a
december 16-i adventi ünnepségre, mely előtt

Játéklehetőségek: asztalitenisz, sakk,
társasjátékok, DVD film nézés.
December 31.
rendezvény)

hétfő

Szilveszter

(Zártkörű

Január havi programok:
Jan. 8. kedd 17.30 TIT Klub
Vendég: Papp Lászlóné
Rezi Község jegyzője
Helyszín: Gondozási Központ
Jan. 12. szombat 15.00-tól
Játszóház kicsiknek, nagyoknak, szülők
segítségével
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(Készülődés a Farsangra, maszkok, álarcok
(alapanyagot aki tud, hozzon magával!)
valamint báb készítés.
Jan. 17. csütörtök 17.30

A Tele Házban lehetősége van mindenkinek az
internet hozzáféréshez., mely díjtalan.
Ez ügyben
előzetes egyeztetés szükséges a
30/648-8764-es telefonszámon.

Közös Nyugdíjas- és TIT Klub
foglalkozás

Ezúton
szeretnénk
megköszönni
mindazoknak a segítségét, akik 2007. évi
programjaink lebonyolításában részt vettek.
Többek között a májusi Vártúrán, a nyári
Vártábor felépítésében, a Szüreti Fesztiválon
nyújtott társadalmi segítséget, az asszonyoknak a
finom
tésztákat,
a
boros
gazdáknak
borfelajánlásukat, a nyári Kiss Gy. László
koncertet anyagilag és tevőlegesen támogató
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik
adományaikkal hozzájárultak rendezvényeink
sikeréhez.
Bízunk további segítő közreműködésükben!

Előadás: Kozmikus fenyegetettségünk és
Védettségünk címmel
Előadó: Bánfalvi Péter TIT egy. elnöke
Helyszín: Faluház
Jan. 20. vasárnap 14.00
VII. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz
Kupa!!!!
Kategóriák:
Ifjúsági (14 éves kor alatt)
Felnőtt (15 éves kortól)
Nevezési díj: 200,- /fő
Nevezni 2008. január 13-ig lehet a
Polgármesteri Hivatalban, ill. az iskolában!
Jan. 22. kedd 17.30 TIT Klub
Test, lélek és szellem (irodalmi műsor)
Előadó: Horváth Péter
Helyszín: Gondozási Központ
Jan. 24. csütörtök 17.30 Turisztikai
lehetőségek településünkön
Vendég: Szalóki Jenő Zala Megye Közgyűlése
Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottságának
elnöke
Helyszín: Gondozási Központ
Jan. 26. szombat 15.00-tól:
Játszóház
kicsiknek, nagyoknak, szülők segítségével
(Készülődés a Farsangra, maszkok, álarcok
(alapanyagot aki tud, hozzon magával!)
valamint báb készítés
Jan. 29 kedd 17.30 TIT Klub
Előadás: A zöldségek és gyümölcsök
jótékony hatása
Előadó: Palkovics Zoltánné élelm.vezető
Helyszín: Gondozási Központ
Jan. 31. csütörtök 17.00 Nyugdíjas Klub
Helyszín: Faluház

Községünk valamennyi lakójának békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag
boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
műv.szervező

Felhívás!
Ha valakinek van a birtokába olyan régi
néptáncos ruha,
vagy szerepjátékokhoz
használható egyéb ruhák, melyeket tudnának
nélkülözni, azt a Faluház szívesen fogadja.

Rezi TIT Klub hírei
A Rezi Nőklub 2007/2008-as évadját TIT Klubként
folytatja tovább abban a reményben, hogy foglalkozásait
nem csak nők látogatják majd, hanem férfiak és

fiatalabbak is. A Keszthely városi TIT iroda
segítségével ebben az évadban is színvonalas
előadás-sorozaton vehettek, illetve vehetnek részt a
népfőiskola hallgatói, 2007. november 6-től 2007.
március 6-ig a Gondozási Központban Pacsi
Krisztina nyugdíjas pedagógus vezetésével hetente
zajlanak az előadások.

Januártól péntekenként tovább folytatódik
táncoktatás Varga Enikővel. 15.00-tól
gyerekeknek,
19.00-tól tervezetten felnőtteknek
A
női torna foglalkozás január 7-től
hétfőnként este 19.00-tól tovább folytatódik
a Faluházban.
A gyógytorna foglalkozások a Gondozási
Központban szerdánként este 17.30-tól,
szombatonként 17.00-tól

9

10

Február 5-én Dr. Ferenczi Sándor, TIT-elnökségi
tag beszámolóját hallgathatják.
Február 12-én
Az első magyar mártír
miniszterelnökről, Battyány Lajosról ismét Kardos
József ny. középiskolai tanár emlékezik meg.
Február 19-én a Faluházban a Nyugdíjas Klubal
közösen
aktuális
egészségügyi
kérdésekről
tájékoztat Dr. Kiss Ferenc háziorvos.
Február 26-án Dr Müller Róbert ny. múzeum
igazgató a Balaton környékének történetét ismerteti.
Március 6-án lesz az évad utolsó foglalkozása,
mely Nőnapi köszöntővel zárul.
A Klub tagjai békés, boldog Karácsonyi
Ünnepeket, boldog újévet kívánnak és nagy
szeretettel fogadnak újabb hallgatókat a
foglalkozásokon kortól, nemtől függetlenül.

Az előadások rövid ismertetése:
2006. november 6-án az első foglalkozáson
Kardos József nyugdíjas középiskolai tanár A
Magyar Tudomány Napja tiszteletére a 907-es
Pozsonyi csatáról tartott elődadást.
November 13-án Cséby Géza a keszthelyi
Goldmark Károly Műv. Központ igazgatója
ismertette a keszthelyi Festetics-kastély és
parkjának építéstörténetét.
November 27-én Havasi Bálinttól, a Balaton
Múzeum igazgatójától hallgathattak nagyon
érdekes beszámolót a Kelták Zalában címmel.
November 28-án a Magyar nemzeti
emlékhelyekről Dr. Ferenczi Sándor TIT
elnökségi tag tartott előadást.
December 4-én Dr. Petánovics Katalin
néprajzkutató Árpádház Szent Erzsébet életét
mutatta be.
December 11-én tartotta a klub ez évi záró
foglalkozását, melyen a tagok nagyon jól
érezték magukat. Takács Judit óvónő kis
csoportjával vidám Luca napi köszöntőt adott
elő, majd a cserszegtomaji Tátika Népdalkör
igazi karácsonyi hangulatot teremtett. Az est
hátralévő
részében
közösen
elénekelt
karácsonyi dalokkal, énekekkel búcsúztatták el
a 2007-es évet.
2008-ban az első foglalkozás
január 8-án lesz, ahol a Klub vendége: Papp
Lászlóné, aki december 17-től Rezi község
jegyzője.
Január 17-én a Faluházban a Nyugdíjas
Klubbal közösen hallgatják Bánfalvi Pétert a
TIT
Egyesület
elnökének
elődadását,
Kozmikus fenyegetettségünk és védettségünk
címmel.
Január 22-én ismét a Gondozási Központban
Horváth Péter lesz a Klub vendége. Irodalmi
műsorának címe: Test, lélek és szellem.
Január 29-én A zöldségek és gyümölcsök
jótékony hatásairól beszél Palkovics Zoltánné,
cserszegtomaji élelmezésvezető.

Nyugdíjas Klub hírei

A Klub ez év január 15-én alakult meg,
azóta kéthetente csütörtöki napokon este 17.00kor jövünk össze a Faluházban, ahol
elbeszélgetünk, gondjainkat, problémáinkat
megbeszéljük egymás között.
Megalakulásunk után első vendégünk a
cserszegtomaji Nyugdíjas Klub színjátszó
csoportja volt, akik nagyon színes kis vidám
műsorral kedveskedtek nekünk.
Ismerkedtünk Fánk partin Gyenesdiáson,
rendeztünk hagyományos tollfosztót, melyet a
Keszthelyi TV is felvett és közvetített.
Vendégünk volt Kiss László esperes úr,
Dr Petánovics Katalin néprajzkuató is.
Március 8-án Nőnapon, a Klub férfi
tagjai virággal és énekkel köszöntötték a
hölgyeket.
Voltunk idős beteget látogatni, a község
rendezvényein, ünnepségein, kiállításokon,
bemutatókon rendszeresen részt vettünk. A
település közterületeit figyelemmel kísérjük, és
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besegítünk az Önkormányzatnak a
rendbetételnél. Többek között a Rákóczi
utcai körforgalomnál, a Gondozási
Központnál a parkosításban.
Részt vettünk a keszthelyi ÁNTSZ
által szervezett parlagfű gyűjtési akcióban
is. Itt szeretném megköszönni id. Humpok
Józsefnének és Horváth Gyulánénak, a
nagy mennyiségű parlagfű gyűjtést, melyet
az ÁNTSZ ajándékkal jutalmazott.
Vendégünk volt még Havasi Bálint
régész, a Balaton Múzeum igazgatója, aki
a Rezi Vár régészeti feltárását vezette,
melyről felvételeket mutatott be, és tartott
előadást a feltárási munkák eredményéről.
Április
26-án
Mörk
László
természetgyógyász az „Öregedési folyamat
lassítása életmód változtatással” címmel
tartott elődadást.
Május 12-én részt vettünk a
hagyományos Vártúrán, ahol mindenki jól
érezte magát.
Egy nagyon kedves pártoló tagunk
az egervári Várszínházba 24 nyugdíjasnak
fizetette ki a színház bérlet árát, amit a
Klub nevében nagyon szépen köszönünk.
Májusi évzárónkon a helyi óvoda
kis tánccsoportja, valamint az általános
iskola
néptáncosai
kedveskedtek
nyugdíjasainknak, amit közös vacsora
követett.
Ezúton
köszönjük
a
kedvességüket.
Eleget tettünk a cserszegtomaji
Nyugdíjas Klub meghívásának, ahol
mindenki jól érezte magát. Köszönet a
kitűnő szervezésért.
Részt vettünk a IV. Rezi
Kórustalálkozón a Klub dalkörével.

Megalakulásunkkor úgy döntöttünk,
hogy mi Rezi Község önellátó nyugdíjas klubja
leszünk, és tagjaink havi 200,- Ft tagdíjat
szavaztak
meg,
melyet
kirándulásra,
fenntartásra fordítunk.
Mindenki támogatta, hogy közös
kirándulással zárjuk a nyári idényt. A befizetett
tagdíjhoz kellett egy kevés kiegészítés és
augusztus 4-én Veszprém –Balatonfüred –
Tihany útvonalon 44 fővel létrejött a közös
kirándulás, mely az egész csapat részére
felejthetetlen nap volt.
Köszönet a kitűnő szervezésért, és az
idegenvezetésért, melyet Kiss László esperes úr
nyújtott nekünk. Olyan helyeken voltunk, ahol
földi halandó kevés fordulhat meg. Hálásan
köszönjük az Esperes Úrnak, hogy kevés
szabadidejét ránk áldozva vezetett bennünket
ezen a kiránduláson.
A
kirándulás
végén,
útban
hazafelé,
Cserszegtomajon a Vénusz étteremben közös
vacsorával zártuk a napot.
November
11-én
a
Faluházban
rendezetett Idősek estjén népdalcsokorral
kedveskedtünk a falu nyugdíjasainak.
A
Klub
nevében
köszönjük
Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek a
támogatásukat,
a
Gondozási
Központ
dolgozóinak, és művelődésszervezőnknek az
odaadó lelkes közreműködést.
A Klub foglalkozásaira szeretettel vár
minden kedves rezi nyugdíjast 2008. évi
programjaira, melynek előkészítése jelenleg
folyamatban van.
„Angyal szárnyán szálló idő,
A Betlehemi Kisdedhez vezet
A mi szívünk imádságát
Suttogja a szeretet”
Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy a közelgő
Karácsony hozza el a szeretetet és a békét.
A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében
kívánunk Rezi község minden kedves lakójának
Kellemes karácsony ünnepeket és békés boldog új
esztendőt!
Lancz Ferencné
klubvezető
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Mindkét
szervezet
tagjainak,
vezetőinek köszönjük, a szervező,
segítő munkát, mellyel vállalták a
foglalkozást, hogy
korosztályuk
gondjait egy rövid időre is, de
feledtessék,
a
szabadidőt
tartalmasan, hasznosan és közösen
eltölthessék. A tagságnak jó
egészséget, kellemes, békés, szép
Karácsonyt, eredményes Újévet és
sok örömteli együtt töltött időt
kívánunk a jövőben.

A Védőnői Szolgálat nevében kívánok békés,
áldott karácsonyt és sikerekben bővelkedő új
esztendőt a község minden lakója részére.
Zomboryné Kismihály Brigitta
területi védőnő

Idősek napja Reziben

Cserép Gábor
polgármester

Védőnői Szolgálat
Idén novemberben is megrendezésre került az
„aranykorúak” napja falunkban. Dr. Kiss Ferenc
vöröskereszt elnöke és Cserép Gábor polgármester
köszöntője után műsorral kedveskedtek az
óvodások, iskolások. Lancz Ferencné Mari néni
verset mondott, és énekelt, a Baráti Kör
Kamarakórus népdalfeldolgozásokkal köszöntötte az
ünnepelteket. Vacsora után a gyenesdiási Férfi
Dalárda kör tagjai gondoskodtak a jó hangulatról.

A Védőnői Szolgálat az egészségügyi
ellátórendszerben főként a megelőzésben vesz
részt. Tevékenységünk elsődleges célcsoportjai
a várandós anyák, csecsemők és kisgyermekek,
de iskola egészségügyi és szociális munkánk is
sokrétű.
2008. január 1-től a várandósok és
gyermekek fogadóórája külön időpontokban
lesznek.
A várandós anyák fogadóórája
péntekenként 08.30-09.30 óra.
Csecsemők és kisgyermekek tanácsadása
péntekenként 09.30-11.00 óra
2008. január 7-én és 21-én babamasszázs
17.00-tól a Gondozási Központban.

A Vöröskereszt nevében ezúton szeretném
megköszönni Rezi község Önkormányzatának
anyagi támogatását, a boros gazdáknak és a
süteményt készítő családoknak felajánlásukat,
valamint az est előkészítésében résztvevő
személyeknek az áldozatos segítőkész munkát.
Békés, áldott Karácsonyt és egészségben gazdag
Újévet kíván!

Február második hétfőjétől havonta egy
alkalommal Baba-Mama Klub, melyre
szeretettel várjuk a babákat és mamákat.

Rénesné Borbás Andrea
Vöröskereszt titkára
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tanulásával próbálunk egyre jobb színvonalon
szerepelni, hisz az elmúlt évek bebizonyították,
hogy helyünk van a falu kulturális életében.
Örülnénk, ha fiatalok is csatlakoznának
hozzánk és az éneklés örömét megtapasztalva,
kitartással ők jelenthetnék a kórus jövőjét.
Rövid, éves áttekintésünket,
a
Kórustalálkozón Cserép Gábor polgármester
köszöntőjében elhangzott Kodály idézettel zárva
kívánunk békés, szeretetteljes Karácsonyt és
boldog Újévet!

Rezi Baráti Kör
Kamarakórus

„ A néphagyomány nem töltötte be rendeltetését
azzal, hogy a népzeneéletét ellátta. Köze van még az
élethez, mindannyiunk életéhez…..
….Most a művelt rétegen a sor, hogy felkarolja,
megőrizze, hogy élete cselekvő része legyen.”
(Kodály Zoltán)

A kórus az idén is több fellépésen
képviselte a községet, többek között
Keszthelyen a Balaton Színházban
megrendezett Művészeti Fesztiválon, ahol
tovább jutott a megyei döntőbe, Hévizen,
és Zalaszántón kiállítás megnyitókon, a
zalaapáti Folklór Fesztiválon, a karmacsi
Falunapon, a balatonedericsi és a
cserszegtomaji adventi kórustalálkozókon.
Az év utolsó fellépése itthon az adventi
ünnepségen volt, ahol meghitt adventi
dalokkal járultak hozzá az ünnepi hangulat
megteremtéséhez.
Nyáron,
immár
hagyományt
teremtve, negyedik alkalommal rendeztük
meg a Kórustalálkozót, ahol egyre nő a
résztvevők száma és még többen jelzik
igényüket,
hogy
jövőre
ők
is
bemutatkozhassanak. Az előkészület és a
lebonyolítás sok munkával jár. Itt ragadjuk
meg az alkalmat, hogy köszönetet
mondjunk azoknak az önkéntes, lelkes és
önzetlen segítőknek, az Önkormányzat
dolgozóinak, akiknek a közreműködése
biztosította a találkozó gördülékeny
lebonyolítását.
Nehézségeink is támadtak az év
közepén. Kovács Andrásné kórusvezetőnk
betegsége miatt kérdéses volt, hogy tudjuke tovább folytatni munkánkat. A véletlen
szerencse hozta, hogy Rózsahegyi Ildikó
karmester vállalta átmenetileg a kórus
vezetését, feláldozva ezzel a hétvégéit, de
így biztosítva van a folyamatosság.
Várjuk Kovács Andrásné teljes felépülését,
addig is sok gyakorlással, új művek

Megújult Polgárőrség
Reziben

2007. májusában 40 fő részvételével
megújult a Községi Polgárőrség Egyesület
Reziben. Az elnök Vincze Kinga, lett, aki
külföldön kapott munkát, így Héder Béla
alelnök vette át az egyesület vezetését.
A tagfelvételt vizsga előzött meg, melyen mind
a 40 tag eredményesen megfelelt. Az
igazolványokat 2007. október 6-án taggyűlés
keretén belül vehették át a tagok, melyen részt
vett Pénzváltó József alezredes, a keszthelyi
Rendőr Kapitányság alosztályvezetője, és Beke
Tamás körzeti megbízott, akik felvilágosítást
tartottak
a
polgárőrök
jogairól,
kötelezettségeiről, valamint a rendőrség és a
polgárőrség együttműködéséről. A gyűlést a
vadászok által felajánlott vadvacsora zárta,
melyet Dencs Sándorné főzött meg finoman a
csapatnak.
Ugyanezen a napon két társunk Vékony Sándor és Pohl Lenke - részt vett
Budapesten az „Egy iskola – egy polgárőr”
című konferencián, ahol együttműködésre
hívták fel a polgárőrök figyelmét az iskolákkal.
Célunk, hogy tevékenységünkkel növeljük a
lakosság biztonságérzetét. Nem könnyű
feladatat, mert azt vesszük észre, hogy vannak,
akik megpróbálnak befeketíteni bennünket a
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vandalizmusukkal.
Szétverik
az
óvodakertet, kitörik a hegyi utakon az
útjelző
táblákat,
felborogatják
és
tönkreteszik a falu határában lévő
szalmabábukat, tönkreteszik az útmentén
felállított
szeméttartókat.
Nagyon
szegényes érzelem- és lelkivilágra utaló
jelek ezek. A tettesek belegondoltak abba,
milyen érzést okoznak egy kisgyereknek,
ha meglátja az óvodakertben szétvert
játékát? Biztosan nem, mert akkor ezt nem
tennék.
Bennünket a segítő szándék
vezérel, és az, hogy lakóink érezzék,
figyelünk rájuk.

Ifi rovat

Az Egyesület tájékoztatja a lakókat,
ingatlan tulajdonosokat, hogy a község
területén, elszaporodtak a házaló árusok,
gyakoriak a napközbeni idegen telefonok,
amikor a hívónak az a célja, hogy megtudja,
tartózkodik-e otthon valaki, gyakori a
mezőgazdasági területeken a mezőgazdasági
termékek lopása A polgárőrség a maga
lehetőségéhez képest próbálja ezt megfékezni,
ill. a lopásokat csökkenteni járőrszolgálattal, a
területek figyelésével.

Az elmúlt időszak egy kissé szétzilált
bennünket, de azért így is több közös programon
vettünk részt. Többek közt a májusi Vártúrán, ahol
együtt főztük bográcsba a paprikáskrumplit, árultuk
a jelvényeket, pólókat, és nagyon jól éreztük
magunkat.
Május 26-an a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban megnéztük a Hair c. előadást, ami
valamennyiünknek nagyon tetszett. Januárban
ugyancsak Zalaegerszegen a Valahol Európában
című darabot nézzük majd meg.
Augusztusban kirándultunk Pécsre, ahova
elkísért bennünket Kiss László esperes, és László
Dezső káplán. Ezen a kiránduláson ők voltak az
idegenvezetők. Elsőként a Dzsámi belvárosi
templomot, majd a pécsi Székesegyházat
csodálhattuk meg. Majd egy kis belvárosi séta után
az abaligeti Cseppkő-barlangba folytattuk utunkat.
Hazafelé a csapat egy része a szigetvári vár
megtekintését, míg a másik része a belváros egyik
„helységében” töltött „szabadprogramot” A jó
hangulatú kirándulás a hévizi La Montanara
pizzériában fejeződött be, ahol mindenki
kedvérevaló pizzát fogyaszthatott.

Tettenérés esetén a tulajdonosnak van
joga feljelentést tenni a rendőrségen.
Amennyiben polgárőrök szolgálat közben
tapasztalnak bűncselekményeket, az ingatlan
tulajdonosok kérésére az igazságszolgáltatási
eljárásban tanúként rendelkezésre állnak
Felhívjuk idősebb lakóink figyelmét,
hogy házalókat ne engedjenek be udvarukba,
lakásukba.
Bármilyen észrevételük, javaslatuk
van
a
polgárőrség
tevékenységével
kapcsolatban, azt jelezzék a 30/621-5025-ös
telefonszámon.
Községünk valamennyi lakójának kellemes
karácsony ünnepeket és biztonságos boldog
újévet kíván a
Rezi Községi Polgárőr
Egyesület

A Szüreti Fesztiválon beöltöztünk,
végigkísértük a felvonulást.
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Novembertől hetente próbáltunk az
adventi ünnepségre, melyet Márkus Katalin
óvónő tanított be nekünk. Segédkeztünk még
az ünnepség előkészítésében, takarításban.
A nyár folyamán ügyes fiú tagjaink –
Lekics Milán, Bonczó Laci, Ács Peti, Riba
Dani, egy nagy öltözőszekrényt készítettek a
Faluházba, melyet nagyon köszönünk.
Köszönet illeti még Ács Mónit, Hóbor Henit,
Vágusz Biankát, Héder Katit, Bogdán
Krisztinát, Rónai Klaudiát, Szloszljár Ivettet,
Vékony Incit, Lázár Andrást, Bontó Matyit
akikre mindig számíthattunk.

Az Ifjúsági Egyesület tagjai mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánnak.

Illés Fanni esélyes a pekingi
olimpián való részvételre!

Köszönetnyilvánítás
Mindenkinek köszönünk minden segítséget,
szeretetet, a sok kedves szót, amit
édesanyánk Kovácsné Gizi néni kapott
Rezitől és a rezi emberektől.
Békés Karácsonyt kívánunk mindhármunk
nevében:
Angi

Az első Marton Jenő-díjas a rezi
általános iskolából idén elballagott Illés
Fanni, aki példamutató kitartásával,
szorgalmával vívta ki az elismerést. A
remekül úszó lány sorra nyeri a hazai,
valamint a nemzetközi versenyeket.
Teljesítménye alapján lehetőséget kapott,
hogy részt vegyen a pekingi paraolimpián,
melyre az Úszó Szövetség évvégével hirdet
utazókeretet.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újévet kívánunk:
Rezi Kikiáltó
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Rezi
Felelős kiadó: Cserép Gábor
polgármester
Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné
művelődésszervező
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