Rezi Kikiáltó
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
2008. december havi szám

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván
Rezi Község Önkormányzata Képviselö-testülete
Kedves Rezi Polgárok!

„Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! „
(Móra László: Karácsony édes ünnepén)

Újra eltelt egy év, közeleg az év legszebb
ünnepe, a Karácsony. Ilyenkor örömteli
várakozás tölt el bennünket. Várjuk az
ünnepélyes, szép estét, a tündöklő fát, az
ajándékokat, a gondatlan együttlétet. Az
ünneplés lehet elmélyült, bensőséges,
lehet vidám és hangos, de igazán széppé
a szeretet teszi. De vajon hányan töltik a
szeretet ünnepét szeretteiktől távol? Vagy
éppen a közelükben, de mégis külön.
Pedig csak vonatra, buszra kellene
szállni, netán ezekre sem lenne szükség,
hiszen a gyerekek, az édesanya, a sógor,
a nagyszülő itt lakik a szomszéd utcában,
a másik házban. Mégsem találkoznak.
A szeretet nagyon fontos. Magja már pici
korunk óta bennünk van, nő és
gyarapszik, adunk és kapunk egyaránt. A
szeretet nem önmagáért való, ahhoz
társak kellenek!
Osszuk meg egymással ezt a nagy kincset,
a szeretet!
Polgármesteri Hivatalunk és Képviselőtestületünk nevében kívánom, hogy a
Karácsony
ünnepe
mindannyiunk
számára hozza el a szeretet és a békét.
Az Újév adjon megbékélést, sikert,
örömöket!
Cserép Gábor
polgármester
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2008. november 24-i ülésén a helyi egyesületeknek,
civil
szervezeteknek
nyújtott
2007.
évi
önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló
tájékoztatókat fogadta el, valamint elfogadta a
2008.
évi
költségvetés
III.
negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2009. évi
költségvetési koncepciót.
Módosította a képviselő-testület a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendeletét is. A
módosítás értelmében ezer forinttal emelte az adó
évi mértékét a lakások, valamint a lakásbérleti
jogok esetében. Az érintetteknek jövőre e két
adótárgy után az évi 10.000 Ft helyett 11.000,- Ftot kell fizetnie. A 70 év feletti házaspárok, ha
mindketten betöltötték a 70. életévüket a betöltést
követő év január 1-től az eddigi 40% helyett 2009től 30 %; életkortól függetlenül az egyedül élő
nyugdíjasok a nyugdíjba vonulást követő év január
1-től az eddigi 50% helyett 40% kedvezményt
kapnak a fizetendő adóból.
Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójára beadott pályázatokról is. A
támogatás elnyerésére 20
fiatal nyújtotta be
pályázatát, akik a felsőoktatásban, nappali
tagozaton
folytatják
tanulmányaikat.
Az
önkormányzat valamennyi
fiatal pályázatát
támogatta.
A 2008. december 15-i ülésén a képviselő-testület
módosította a 2008. évi költségvetési rendeletét, az
önkormányzat bevételi- és kiadási főösszegét
199.815.000 Ft-ban hagyta jóvá, és megalkotta a
2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét.
Az ülésen a képviselő-testület az élelmiszerárak
növekedése
miatt
kénytelen
volt
a
gyermekétkeztetés térítési díjait 5 %-kal emelni
azért, hogy a gyermekek az életkoruknak
megfelelő, jó minőségű, vitaminokban gazdag
ételeket kaphassanak a jövőben is. Így 2009-től a
napköziotthonos óvoda térítési díja 300 Ft, az
iskolai napközi 380 Ft, az iskolai menza 300 Ft lesz
naponta gyermekenként.
Az építményadóról szóló rendelet is módosult. Az
adó mértékét nem emelte az önkormányzat,
azonban a kedvezmények mértéke csökkent, így
2009. január 1-jétől a magyarországi állandó
lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem lakás
céljára szolgáló építménye adóköteles alapterülete
után 20%, a Rezi községben állandó lakóhellyel
rendelkező
magánszemélyt
pedig
40%
kedvezmény illeti meg.
Képviselő-testület elfogadta a 2009. I. félévi
munkatervét, és meghatározta a 2009. évre szóló
közművelődési munkatervet.

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy az F7 279,25
MHz sávon (a Hír TV mellett) helyi TV-t
indítottunk, ahol helyi híreket, információkat
olvashatnak képújság formájában. Lehetőség
van reklámok, hirdetések közlésére is,
melyeket kérünk bejelenteni.
Ezzel kapcsolatban várjuk észrevételeiket,
javaslataikat a 30/648-8764-es telefonszámon,
vagy a reziph@rezinet.hu e-mail címen.
Rezi Község Önkormányzata a Környezeti és Vízügyi
Minisztérium által kiírt
„Illegális hulladéklerakók felszámolása Rezi község
területén”
című programban 2008. júniusában 1.163.000 Ft vissza nem

térítendő vegyes finanszírozású támogatásban részesült
Az Önkormányzat az illegális hulladéklerakók
felszámolását, a környezet megtisztítását és a tisztaság
fenntartását a helyi Polgárőr Egyesülettel és az Ifjúsági
Egyesülettel, mint együttműködő partnereivel, társadalmi
munkával valósította meg.
Az első akcióra 2008. október 10-én és 11-én került sor,
mely akción mindkét nap több mint 30 fő vett részt, és a
kézi erővel összegyűjthető hulladékot zsákokba szedték, a
hulladékot fajták szerint szétválogatták.
A társadalmi akciót követően az önkormányzat az
összegyűjtött és szétválogatott hulladékot a befogadó
telepre szállíttatta, így a területek a hulladéktól
megtisztultak.
A következő társadalmi akció 2008. november 7-én és 8án került lebonyolításra, amikor a felszámolt illegális
hulladék lerakók tereprendezése és parkosítása
folytatódott. Két helyszínen a tisztántartás érdekében
közpark jellegű terület került kialakításra, százezer forint
értékben konténeres madárbarát fák és cserjék ültetésével.

Megmaradjon bennünk
Karácsonynak fénye,
Szent örömben éljen
Világ minden népe!”
Önkormányzatunk nevében településünk
valamennyi lakójának kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Papp Lászlóné
Jegyző
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A Laky Demeter-Kincsesház Általános
Iskola hírei

Felhívás!
Tisztelt Partnereink!
A
Zala
Termálvölgye
Egyesület
munkaszervezete
valamint
Hévíz
kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda
arra kéri Önt, hogy az Európai Unió
rendelkezése szerint minden tagországban,
így Magyarországon létrehozott Magyar
Nemzeti
Vidéki
Hálózathoz
csatlakozzon.
A hálózathoz bárki csatlakozhat,
melynek feltétele egy regisztráció, mely
teljesen ingyenes.
Az MNVH működését rendelet
szabályozza, a 131/2008 (X.1.) FVM
rendelet, melyet szintén csatoltunk.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
célja:

2008. szeptember 1-jétől iskolánk a keszthelyi Család
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
központja lett.
Az intézmény vezetője: Keszey Tivadar
A korábbi években működő művészeti oktatást is ez az
intézmény irányította.
A családiskolában fontosnak ítélt hagyományőrzés,
szokások felelevenítése az iskolánkban is egyre
hatékonyabban érvényesül, sőt több újítást is szeretnénk
bevezetni.
Ennek egyik példája volt a Mihály-napi vásár és a
Márton-napi rétes sütés, melyen a rezi Nyugdíjas Klub
tagjai is aktívan közreműködtek.

A
vidékfejlesztésben
érintett
kormányzati
és
önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek,
szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek:
információs és együttműködési hálózatba szervezése,
tevékenységük összehangolása a vidék társadalmigazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a
támogatási források hatékony felhasználása érdekében, az
MNVH szolgáltatásainak széles körben történő
hozzáférhetővé tétele
.A regisztráció során az ügyfél:

Ingyenesen regisztrál;

Azonnal résztvevője lesz a rendszernek;

Térségi- és nemzetközi együttműködő közösség
részévé válik, kapcsolatrendszerét építi;

Nemzetközi tapasztalatcserékről információt
kap és ezeken a rendezvényeken részt vehet;

Szakmai tapasztalatokat oszthat meg, illetve
kérdéseire szakértőktől gyors választ kap;

A szakma legfrissebb információit kapja meg;

Az MNVH adatbázisain interaktívan kereshet;

Rendezvényeken való részvételre jogosultságot
szerez;

Szakmai versenyekben, szakmát erősítő/építő
programokban vehet részt;

Szóróanyagokat kap, vásárolhat;

Az MHVH internetes fórumát használhatja;

Tanácskozási jogkört szerez döntéshozatali
csoportokban;

Kiadványokat, folyóiratokat kap;

Tréningeken, képzéseken vesz részt;

Sms/levél értesítéseket kap a rendszerről;

Klubokat, szakmai csoportokat alapíthat
helyben, amelyhez támogatást kap;

Hirdetési felületet bérelhet;

Szakmai cikkeket, tanulmányokat írhat;

További javaslatokkal élve, hatékonyan
segítheti a rendszer fejlődését.

Saját készítésű ajándéktárgyakkal vettek részt tanulóink a
Luca-napi vásáron.
A Zala Megyei Közgyűlés által kiírt pályázatokon
a „Zöld- Zala” pályázatán nyert összegből tanulóink egy
napos kiránduláson vehettek részt Szombathelyen és
Győrben, valamint egy napos kirándulást szervezhettünk
Ópusztaszerre a Nemzeti Emlékparkba.
Eredményesen szerepeltek tanulóink az alábbi
versenyeken:
Newton- kupa Gelencsér Benjámin 5. hely
Illyés Gyula Rajzpályázaton díjazott alkotást készített
Kocsis Anita 7. osztályos és
Farkasréti Napsugár 1. osztályos tanuló
Hévíz Gyógyfürdő 2025 rajzpályázaton első helyezést
nyert Szloszjár Dávid 4. osztályos tanuló
Rákóczi Szövetség által kiírt rajzpályázat második
helyezettje Lázár Dzsenifer 2. osztályos tanuló lett.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
évet kívánunk

Regisztrációjával és egyéb vidékfejlesztéssel
kapcsolatos kérdéssel forduljon bizalommal
hozzánk:

Sokezer gyertyafény izzik
Ezen a szent éjszakán,
Sok ezer gyerekszív dobban,
S örvendezik is talán.”

Németh Csaba
Hévíz kistérségi

Bene Lászlóné
igazgató

Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Hévíz, Rákóczi u. 1-3. 227. iroda
30/754-0429

hevizi@vkszi.hu
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Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
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Felhívás!!!
A hatályos jogszabályok szerint minden lakónak az épülete,
háza előtt lévő közterületszakasz, járda tisztántartásáról,
falevelek összegereblyézéséről, begyűjtéséről, begyűjtéséről,
hó és jégmentesen tartásáról gondoskodni kell. Az elmaradt
hó eltakarítás, síkosság-mentesítés miatt esetlegesen
bekövetkezett baleset miatt a sérült a Polgári Törvénykönyv
alapján perelheti az ingatlan tulajdonosát, kártérítés
megfizetése céljából. Az elmaradt hó eltakarítás, síkosságmentesítés szabálysértés, amely miatt az ingatlantulajdonos,
használó 30.000,- Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírsággal
sújtható.

Papp Lászlóné

jegyző
Szabó István Általános Iskola és Óvoda
Rezi Óvodája

„Kicsiny kunyhóban szeretet,
Szeressétek a gyermeket,
E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én”
(Karinthy Frigyes)

Drámajáték Reziben
December 12-én, a Zala Megyei Önkormányzat
Pedagógiai
Intézete
és
a
Zala
Megyei
Drámapedagógiai Munkaközösség
szervezésében
került sor: Műhelymunkák az Óvodában című
szakmai rendezvénysorozat 3. foglalkozására Reziben,
a Napközi Otthonos Tagóvodában.
A karácsonyi ünnepkörnek megfelelően, Lucázás
népszokásának
felelevenítésével
és
játékával
kedveskedtek a vendég óvónőknek az óvodás gyerekek.
Az óvoda néphagyományokra épülő programjának
megvalósítását, hitelesen tükrözte a gazdag tartalmú
bolondozós, csúfolkodós Lucázás, jó kívánságokat kántált
mondókák és énekek megjelenítése.

Sebestyénné Simon Valéria
Tel: 30/905-5074.
Forduljanak hozzá bizalommal!
A
Falugondnok
elérhetősége
személyesen: Alapszolgáltatási Központ
Rezi, Rákóczi u. 4., Polgármesteri
Hivatal Rezi, Kossuth u. 35. szám,
telefonon: 06-30/257-4541.

Márkus Katalin drámapedagógus tanítási
drámajátékát láthattuk a gyakorlati foglalkozáson:
Mentsük meg Szamócát címmel. Népmesei vázra épülő,
történetet feldolgozó, nagyrészt dramatikus játékokból
álló foglalkozáson vehettünk részt, jelzésszerű,
szimbolikus tárgyak felhasználásával. Alkalmazott
konvenciók: narráció, kép a falon, tablók, gyűlés, térkép,
egész csoportos improvizáció elindítása, dramatikus
játékok és gyakorlatok beépítése a drámai kontextusba,
tablósorozat. Az óvónő egyedül lévén ringatta a státuszát,
szerepekbe lépett, tárggyal jelezve helyzetét, végig
motiválta a
gyerekeket,
majd a felcsigázott
érdeklődésüket nagymozgásos játékokkal vezette le. A
végén felszabadultan, örömmel énekeltek-táncoltak és
kivezette a gyerekeket a játékból, egyéni beszélgetéssel,
pozitív, vagy negatív arckifejezés visszajelzésével.
Kun
Sándorné
Eszter
drámapedagógus
elemzésével segítette a foglalkozás módszertani
megoldásainak a drámapedagógia alapelveihez való
megfelelés megértését. Sor került a munkaformák,
konvenciók
helyes
értelmezésére,
alkalmazási

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.
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területeinek
megismerésére,
a
konvenciók
csoportosításának
lehetőségeire,
a
narratív
tevékenységi formák alkalmazására. Felhívta a
figyelmünket a reflektív jellegű tevékenységi
formák fontosságára, a távolítás eszközeire,
melyben utólag végiggondoljuk a történetet.
Lezárásként Eszter, a drámapedagógia,
mint módszer és a hagyományátadó magatartás
kapcsolatáról beszélt, mely napjainkban kiemelt
fontosságú, hiszen a természetes hagyományozódás
megszűnőben van.
Szép, természetes óvodai környezetben,
magas szintű szakmai elméleti és gyakorlati
délelőttön vehettünk részt, mely megláttatta a
mindennapi, minőségi óvodai nevelést a gyermekek
tevékenységében.
Sáringer-Kenyeres Tamásné
Óvodai tanácsadó

Helye: Római Katolikus templom
Koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél
Január 15. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
Ahonnan jöttem… Pálfalvy Nándor élete
Előadó: Kardos József ny.tanár
Január 18. Vasárnap15.00 órától Sakk-verse
(Művelődési Ház rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Január 22. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
Törökörszág egy kicsit másképp…
Előadó: Sinka Gábor Balaton-felvidéki NemzetiPark
munkatársa (Konyha, Klubhelyiség)
Január 24. szombat Vince napi pincejárás
(Hegyközségi rendezvény)
Helye: Rezi Szőlőhegy
Január 29. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
Előadó: Dr. Kiss Ferenc háziorvos
Február
Február 5. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
Előadó: Dr Fernecz Sándor TIT Egyesületi tag
Február 6. péntek iskolai farsang
Bál este 20.00-tól zene: Casino együttes
(Műv.ház, iskola és SZM. rendezvény)
Helye: Általános Iskola, Művelődési ház
Február 12. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
A zöldségek és gyümölcsök jótékony hatása
Előadó: Palkovics Zoltánné élelm.vezető
Február 15. Vasárnap 14.00 órától
IX. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa
(Művelődési Ház rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Február 19. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
Előadó: Cséby Géza ny.igazgató

„Csitt csak! Figyeld mit is suttog
szép fenyőfánk mos neked?
- Halló itt az erdő beszél!
Sürgős fontos üzenet:
Kívánunk ma mindenkinek
szép fenyőfa ünnepet!”
(B.Radó Lili: Mit üzen az erdő?)

Február 26. csütörtök TIT foglalkozás (klubhelyiség)

Farsang
Előadó: Petánovics Katalin
Március
Március 5. csütörtök 17.30 TIT foglalkozás (klubhelyiség)
Előadó: Bánfalvy Péter TIT egyesület tag
Március 12. csütörtök 17.30 TIT ZÁRÓ foglalkozás
Március 15. vasárnap 17.00 órai kezdettel
Ünnepi műsor koszorúzással
( Művelődési Ház rendezvénye)

Az óvoda gyermeki és dolgozói nevében kellemes
karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
évet kívánunk
Szalai Klára tagóvoda vezető

Helye: művelődési ház

Faluház
Hírei

Március 22. vasárnap 14.00 órai kezdettel
I. Térségi Ifjúsági Vers és Prózamondó Verseny
(Művelődési Ház és az Ifjúsági Egyesület
rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Április
Április Ki-mit-tud tehetségkutató verseny
(Iskola-Műv.Ház rendezvény)
Helye: művelődési ház
Április 26. Szent György napi ünnepség
(Hegyközségi rendezvény)
Helye: Kápolna

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

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak akik segítették 2008. évi
valamennyi programunk lebonyolítását
mellyel
hozzájárultak
rendezvényeink
sikeréhez.
Bízunk további segítő közreműködésükben!

Május
Május 9. Szombat – Vártúra
Rendező: Műv.ház, Ifjúsági Egyesület, Várbarátok
Köre Egyesület
Május 30. Szombat – Gyermeknap
Helye: Sportpálya, Iskola
Rendező: Laky Demeter Általános Iskola,
Szülői Munkaközösség és a Rezi Műv. Ház
Június
Június 21. Vasárnap – V. Kórustalálkozó
(Rezi Baráti Kör Kamarakórus rendezvénye)
Helye: Római Katolikus templom

A Faluház 2009. I. félévi programjai a következők:

Január
Január 11. Vasárnap 15.00 Hősök Napja
(Nyugdíjas Klub rendezvénye)
Emlékezés a II. világháború rezi hőseire

4

5
részt veszünk a helyi Művelődési Ház és a keszthelyi TIT
Egyesület által szervezett előadássorozaton.
Január 11-én vasárnap szentmisével és gyertyagyújtással
emlékezünk a Doni-áttörés évfordulójára.
Január 15-én ünnepeljük 2 éves évfordulónkat, Számos
programot tervezünk, melyet majd a foglalkozásokon
ismertetünk.

Tervezett szakkörök, programok:

Női torna – heti 1 alkalom (minden hétfőn 18.45 az
iskolában)

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

Gyógytorna – heti 1 alkalom (minden szerda 18.00
az iskolában)

A TIT foglalkozások a Művelődési Ház keretén
belül március 12-ig csütörtökönként 17.30-tól

Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökönként du.
17.00 órától az Önkormányzat konyhájának Klub
helyiségében

ALKOTÓHÁZ minden szombaton 15.00-18.00
órági, melyben helyet kap a festőszakkör, a népi
kismesterségek foglalkozása, helyszín: konyha,
klubhelyiség

MESEKUCKÓ ovisoknak, iskolásoknak kéthetente
szombaton du. 17.30-tól a Klubhelyiségben

Vasárnap délutánonként a téli időszakban
lehetőség van a Faluházban
asztalitenisz és sakkfoglalkozásra .

„A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a Karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék,
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen Karácsony.”
(Szilágyi Domonkos)

Békesség és szeretet vezéreljen minket, hogy a betlehemi
fényes csillag hozza el a szeretet minden ember szívébe a
közelgő karácsonyi ünnepekre.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Nyugdíjas klub
valamennyi tagja nevében Rezi község minden kedves
lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog
új esztendőt.
Lancz Ferencné
klubvezető

A művelődési ház jövő évi tervei között
szerepelnek még kiállítások, irodalmi estek,
színházlátogatások, zenei koncertek szervezése is.
A programokon való részvétel a női- és
gyógytorna kivételével ingyenes,
szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

Védőnői Szolgálat

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

Kedves Olvasó!
Közeledik az év vége, elindult az ünnepi készülődés,
várakozással tölt el bennünket, hogy szeretteink körében
tölthessünk el pár napot. Ilyenkor visszaemlékezünk,
zárszámadást készítünk.
A 2008-as esztendőben kedvezően alakult községünk
születésszáma. 13 gyermek született. 2009. első félévében
előreláthatólag öt gyermek fog születni. Reméljük, hogy
az Újév is sok gyermekkel örvendeztet meg bennünket.
Ez év májusáig havonta tartottunk baba-mama
összejövetelt, ahol az új ismeretek megszerzésén túl
egymás tapasztalatainak megismerésével gazdagodhattak
a kismamák. A jövő évtől ismét szeretnénk megszervezni
a baba-mama klubot, amennyiben a kismamák
érdeklődésére számíthatok.
Úton Jézuskához

Tafota Istvánné
műv.szervező

Nyugdíjas Klub hírei

Hát itt állok egészen egyedül,
A mély, süppedős hóban,
Közel s távol még a madár sem repül,
S nem világít ablak a távolban

A Rezi Nyugdíjas Klub idén is aktív évet zárt.
Számos rendezvényen vettünk részt, és segítettünk
azok lebonyolításában. Népdalkörünk is több vidéki
fesztivál és találkozó szereplője volt már. Voltunk
vers- és prózamondó versenyen Cserszegtomajon,
nyugdíjas találkozón Alsópáhokon.
Májusban
kirándulást szerveztünk, ellátogattunk Győrbe,
Pannonhalmára, majd a zirci apátsági templomban,
hazafelé
a
zalaszántói
Turul
étteremben
vacsoráztunk.
Jövő évi foglalkozásainkra is várunk minden
kedves rezi nyugdíjast, melyet január 13-tól
keddenként 17.00 órától az Önkormányzat
Konyhájának Klubhelyiségében folytatunk, ahol

Ó ég, küldj egy csillagot nekem,
Igazi aranyat, ragyogó rubint,
Amelyet követve Jézuskát meglelem,
S nem számít már a hideg idekint
Engedjék meg, hogy ezúton kívánjak a Védőnői Szolgálat
nevében békés, boldog ünnepeket és sikerekben gazdag
Boldog Újévet!
Zomboryné Kismihály Brigitta
területi védőnő
5

Idősek napja Reziben
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Polgárőrség
Szomorú tapasztalatunk az, hogy az utóbbi időben
Reziben is elszaporodtak a rongálások, és a kiskertekből
a terménylopások.
Engedéllyel nem rendelkező házaló árusok esetenként
erőszakosan lépnek fel, és a házakba, lakásokba bejutva,
vizet kérve meglopják a háziakat.

Idén novemberben is megemlékeztünk településünk 65 év
feletti lakóiról és vendégül láttuk őket a Faluházban, ahol
Dr. Kiss Ferenc vöröskereszt elnöke és Cserép Gábor
polgármester köszöntője után műsorral kedveskedtek az
óvodások, iskolások. Lancz Ferencné verset mondott, a
Nyugdíjas Klub tagjai és a Rezi Baráti Kör Kamarakórus
tagjai énekkel köszöntötték a vendégeket. Vacsora után a
gyenesdiási Férfi Dalárda tagjai gondoskodtak a jó
hangulatról.
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.

A polgárõrség hatékony éjszakai védelme miatt a bûnözés
egyre inkább áttevõdött a nappali idõszakra. Ezek a rossz
tapasztalatok késztetnek bennünket arra, hogy
kezdeményezzük a nappali védelem megszervezését a
községben.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom egy olyan
szervezet, ami nem akar mást, mint ami természetes:
szomszédokat, akik figyelnek egymásra. Egy szervezett
figyelem, a sajátmagunk, szomszédaink és természetesen
mások értékeire. Egy szervezetten, de nem katonai vagy
rendõri fegyelemmel szervezett figyelõ- szolgálatról van
szó.
A SZEM céljai:
Helyi szinten csökkenteni a bûnözési lehetõségeket
azáltal, hogy elriasztjuk a leendõ tolvajokat, garázdákat,
vandálokat. Kialakítani a közösségi szellemet, így
mindenki hozzájárulhat a saját tulajdonának védelméhez a
kölcsönös együttmûködésen és párbeszéden keresztül.
Tájékoztatni egymást a gyanús személyekrõl és
tevékenységekrõl, és értesíteni a rendõrséget, a
polgárőrséget
A SZEM aktivistái nem polgárõrök, nem járõröznek az
utcán, hanem kapcsolatot tartanak a lakókörnyezetükkel,
és a tõlük származó adatokat, vagy a saját
megfigyelésüket
eljuttatják a rendőrséghez, a
polgárőrökhöz.
Gyanús, bűnesetre utaló jelek, események észlelésekor
egymást személyesen, vagy telefonon figyelmeztetik,
vagy a bűnelkövetőket elriasztják, illetve értesítik a
rendőrséget.
Ennek gyakorlati megvalósításához mindössze csoportba
kell szerveződni.
Egy kimutatásba kell foglalni a résztvevők nevét,
lakcímét és a telefonszámokat, amelyen a nap bármely
szakában értesíthetik egymást. Ezt a kimutatást aztán
mindenki megkapja, a lakásában a telefon közelében
tartja, ami alapján a SZEM bármely tagját vagy a
rendőrséget gyorsan értesíteni tudja.
Hisszük és valljuk, hogy a bűnt ott lehet megelőzni, ahol
megvalósul, és azok előzhetik meg, akiket fenyeget
elsősorban.
Tehát megelőzni mindannyiunk közös érdeke, és erkölcsi
kötelessége is.

Békés, áldott Karácsonyt és egészségben gazdag
Újévet kíván!
Rénesné Borbás Andrea
Vöröskereszt titkára

MESEKUCKÓ

Szeretettel várja az óvodásokat, iskolásokat szüleikkel,
nagyszüleikkel december 27-én szombat délután 17.30tól, majd azt követően kéthetente az Önkormányzat
Konyhájának klubhelyiségében, ahol a gyermekek soksok mesét és verset hallgathatnak.
Barangoljunk együtt a mesék világában!

Weöres Sándor
Nől a dér, álom jár
Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.

Én is, ládd, én is ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

Kis ágat öntöznék
fönn a messze Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.

Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.

Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fia-lánya volnék.

Bármilyen észrevételük, javaslatuk van a
polgárőrség tevékenységével kapcsolatban, azt jelezzék a
30/621-5025-ös telefonszámon.

A mesekuckó hallgatói nevében Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Újévet kíván:
Cserépné Partics Anasztázia
mesélő
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A Rezi Községi Polgárőr Egyesület nevében
Községünk valamennyi lakójának kellemes
karácsony ünnepeket és biztonságos boldog
újévet kívánunk!
„Mert Karácsony este
Isten jár a földön,
hogy templomává váljék
palota és börtön.”
Héder Béla
elnök

Ifi rovat
Az idei év egyik kiemelkedő eseménye soproni
kirándulásunk, ahova ismét elkísért bennünket Kiss
László esperes úr. Barangoltunk a belvárosban,
felsétáltunk a Károly-kilátóhoz. Nagycenken a
Széchenyi Múzeumot és a Mauzóleumot tekintettük
meg. Hazafelé megálltunk Sárváron is. Utunkat a
hévízi La Montanara Pizzériában vacsorával zártuk.

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

A Rezi Baráti Kör
Kamarakórus

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újévet kíván!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újévet kívánunk:

Sport

Rezi Kikiáltó
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Rezi
Felelős kiadó: Cserép Gábor
polgármester
Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné
művelődésszervező

Illés Fanni köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik támogatták felkészülését a paralimpiára,
szurkoltak neki és fogadták őt megérkezésekor.
Jóleső volt bíztatásuk!
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