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Rezi Kikiáltó
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
2010. december havi szám

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kedves Rezi Polgárok!

Csodás ünnep a Karácsony,
A Földre eget varázsol.
Fenyőágon gyertya lángja,
Csillagot visz kis szobánkba.
Mindenkinek kívánom,
Legyen szívében boldog Karácsony!

Már csak pár nap és itt az év legszebb
ünnepe, a Karácsony. Az a nap, amely a
maga sajátos varázsával összegyűjti a
közeli és távoli rokonokat, hogy együtt
örüljenek, hogy egymásnak örüljenek.
Hogy felejtsék – ha egy kis időre is –
gondjaikat, fájdalmaikat, bánataikat. Ez az
ünnep az, amely a legkeményebb szíveket is
megenyhíti,
amely
az
elhidegült
szomszédokat szólásra bírja, amely a
bosszút, a kárörvendést, irigységet száműzi.
Falunk nagy családjának kívánom, hogy
ezen a napon ne csak külsőségekben, de
lélekben is váljon eggyé, hogy községünk
boldogulásának megvalósításáért mint
egyetlen igazi célért tudjon egyetértésben
küzdeni!
Úgy gondolom, hogy e nagy család
képzeletbeli karácsonyfája akkor lesz a
legszebb, a legcsillogóbb, ha sokak apróbb
és nagyobb faluszépítő tettei díszítik ezt a
Reziben
termett
örökzöld
fenyőt.
Csillagszórói pedig, mint okos gondolatok,
önzetlenül mutatják az egyetlen járható
utat
Képviselő-testületünk nevében kívánom,
hogy a Karácsony ünnepe valamennyiük
számára hozza el a szeretetet és a békét. Az
új év adjon megbékélést, sikert, örömöket.
Cserép Gábor
polgármester
1

2

Önkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Rezi Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
lakosság
életkörülményeire tekintettel a 2010. évi
adómértékeken nem emelt.
A magánszemélyek által fizetendő kommunális adó
továbbra is
- építményenként
12.000,- Ft.
- lakásbérleti jogonként 12.000,- Ft.
A telkekre vonatkozó kommunális adót hatályon kívül
helyezte, azonban 2011. január 1-től a beépítés ösztönzése
érdekében bevezette a telekadót.
A telekadó mértéke m2-ként: 30 Ft.
Az építményadó évi mértéke továbbra is az adóköteles
alapterület után a kedvezmények változatlanul hagyásával
- nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 700,- Ft/m2.

2011. évi
Programok, események

A Képviselő-testület a lakosság által fizetendő
szennyvízcsatorna díjához 3.000.000,- Ft támogatást
nyújt.
2011. január 1-től a lakosság által fizetendő
csatornaszolgáltatás díja köbméterenként: 810 Ft + áfa.

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a kiemelt közművelődési rendezvények
mellett 2011-ben a következő programok megrendezését
hagyta jóvá, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt:

A Képviselő-testület a VÜZ Kft-nek fizetendő települési
szilárd hulladék szállítási díjából 30 %-ot vállalt át,
önkormányzatunknak 2011. évben várhatóan ez 2.800.000,Ft kiadást jelent. Így a lakosság által fizetendő szállítási díj:
- 110 literes gyűjtőedény esetén:
319,- Ft + Áfa/alkalom
- 60 literes gyűjtőedény esetén:
254,- Ft + Áfa/alkalom
- 35 literes gyűjtőedény esetén:
218,- Ft + Áfa /alkalom
lesz a következő évben.

Január 8. szombat 15.00 Doni Hősök Napja
Emlékezés a II. világháború rezi hőseire
Rendező: Nyugdíjas klub
Helye: Római Katolikus templom
Koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél
Január 15. szombat 15.00 Hagyományos disznóvágás
(Várbarátok Köre a Baráti Kör Kamarakórus, Nyugdíjas klub
rendezvénye)
Helye: Paplak
Január 22. szombat 13.00 Vince-napi Pincejárás
Helye: Szőlőhegy
Rendező: Hegyközség
Célja: a rezi bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése
Január 30. vasárnap 15.00 Sakk-verseny
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület
Február 12. szombat 13.00 Iskolai farsang
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Iskolai Szülői Munkaközösség
Február 20. vasárnap 14.00 XI. Balatinecz Oszkár
Asztalitenisz Kupa
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület
Március 15. kedd 17.30 Ünnepi műsor
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Család Általános Iskola
Március 27. vasárnap 15.00 III. Vers- és Prózamondó
Verseny
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Általános Iskola
Április 30. szombat 18.00 Szent György napi ünnepség
Helye: Kápolna
Rendező: Rezi Hegyközség
Május 9. szombat Vártúra
Rendező: Művelődési Ház

A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díját
változatlanul hagyta.
A fizetendő térítési díj:
az óvodában
315,- Ft,
az iskolai napköziben
400,- Ft,
az iskolai menzán
315,- Ft tovább is.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a közterületen álló
fák tavaszi metszését az egységes utcakép kialakítása
érdekében
az önkormányzat alkalmazottai fogják elvégezni, ezért
kérjük, hogy a fák metszését senki ne végezze el.
Kérjük a segítséget a téli síkosság mentesítésében.
Kérjük továbbá a lakosságtól a pontos és határidőben történő
adófizetést, hogy a Képviselő-testület fentiekben ismertetett
kötelezettségeit teljesíteni tudja. Köszönjük megértésüket és
az egész éves együttműködést.
Köztisztviselőink nevében Boldog Karácsonyt és jó
egészséget kívánok az Új évben!
Cserép Csabáné
megbízott jegyző
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Segítő: Várbarátok Köre Egyesület
Május 28. szombat Gyermeknap
Helye: Sportpálya, Iskola
Rendező: Család Általános Iskola, Szülői Munkaközösség
és a Rezi Művelődési Ház
Július 1- 2. Rezi borok hétvégéje
Egyeztetés alatt
Július 17. vasárnap 9.00 Sportnap
Helye: Sportpálya
Rendező: Rezi Petőfi SE
Július 25-30. Hagyományos vártábor
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Augusztus 8-13. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola
Rendező: Várbarátok Köre Egyesület
Szeptember 18. vasárnap Szüreti rendezvény
Helyszín: Iskola udvar
Rendező: Rezi Művelődési Ház
Október 23. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház
Rendező: Család Általános Iskola
Október 23-24. vasárnap, hétfő Lukács napi búcsú
November 6. Vasárnap 15.00 Idősek napja
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Önkormányzat, és a Vöröskereszt Rezi Szervezete
December 6. Mikulás ünnepség
Rendező: Ifjúsági Egyesület
December 18. vasárnap Karácsonyi ünnepi műsor
Helye: Művelődési Ház

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítették 2010. évi valamennyi programunk
lebonyolítását, mellyel hozzájárultak rendezvényeink
sikeréhez.
Bízunk további segítő közreműködésükben!
Községünk valamennyi lakójának békés, karácsonyi
ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
műv.szervező

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

Tervezett szakkörök, programok:
 Jóga– heti 1 alkalom téli időszakban
 Gyógytorna heti 1 alkalom
 Táncoktatás – heti 1 alkalom (minden pénteken 16.0020.00 óráig)
 Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. 15.00
órától a Klubhelységben
 Kézimunka és Nőklub foglalkozások a téli időszakban
heti 1 alkalommal keddenként
 Rezi Baráti Kör Kamarakórus próbái a Művelődési
Házban csütörtökönként
 Aikido foglalkozások a téli időszakban heti 2
alkalommal
Vasárnap délutánonként asztalitenisz és sakkfoglalkozások a
téli időszakban

Idősek napja Reziben

A művelődési ház jövő évi tervei között szerepelnek még
kiállítások, irodalmi estek, színházlátogatások, zenei
koncertek szervezése is.
A programokon való részvétel ingyenes, kivéve a jóga-,
a gyógytorna és az aikido edzések.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is
megrendezésre került a helyi Vöröskereszt szervezésében az
idősek napja, melyre hivatalos volt minden 65 év felett Rezi
állampolgár.
Dr. Kiss Ferenc köszöntőjében megköszönte a Vöröskereszt
helyi önkénteseinek a munkáját és rendhagyó
megemlékezést tartott a Vörösiszap-katasztrófa áldozatairól
és egy nemes gesztusra,
szolidaritásra buzdította a
megjelenteket, hisz Rezi, Rizlingország neves szőlőtermelő
vidék, s anno – még a vörösiszap pusztítása előtt – élt egy
szőlőfaj a Kolontár szőlő, így kérte mindazokat, akik tehetik
szaporítsanak Kolontár szőlőt társadalmi szolidalításuk
szimbólumaként és a faj fennmaradása reményében.
Cserép Gábor polgármester az idősek társadalomban és a
falu közösségi életében való aktív szerepéről beszélt. Az idei
évben is köszöntésre került a község két legidősebb tagja, a
99 éves Somogyi Józsefné és a 94 éves Vass József.

Az ünnepi hét zárásaként Márton napi bált tartottak, mely
fáklyás felvonulással és misztériumjátékkal kezdődött a
templomban. Kiss László esperes Szent Márton életéről és
történetéről, kiemelkedő jelleméről osztotta meg gondolatait a
jelenlévőkkel. Az est a Faluházban folytatódott az iskolások
műsorával, majd libavacsora következett, mely az iskolai
szülői munkaközösség jóvoltából készült el. A bál a
Rezidance táncegyüttes és a Keszthelyi Musical Társulat
nagysikerű előadásával vette kezdetét.

A helyi óvodások műsorát követően az iskolások adta elő
egy népmese feldolgozást, majd az ünnepi vacsora
következet. Az est vidámságban, közös énekléssel és
beszélgetéssel zárult.

Márton napi vigasság Reziben
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész évben éhezik.”
Egy hetes rendezvénysorozat keretében emlékeztünk
meg Reziben a népi hagyományokat felelevenítve a
Márton napról és az ehhez kapcsolódó népi szokásokról.

Megkérdeztük
az önkormányzati, intézményi, egyesületi vezetőket,
ismert személyeket:

Milyen volt az elmúlt esztendő, és mit vár a
következő évtől?

A hét folyamán az iskolában rétest készítettek az óvódások
és az iskolások a Nyugdíjas Klub közreműködésével. A
tapasztalt, sütésben jeleskedő asszonyok megmutatták a
diákoknak a rétes készítés, nyújtás fortélyait és a tollfosztást.

A kérdésre a következő válaszokat kaptuk:

Márton napján mustrára került az idei évi újbor is a
Hegyközségi tagok által, melyet Kiss László esperes áldott
meg az Önkormányzat klubhelységében. Ezután Kardos
József ny. tanár beszélt a Márton napi népszokásokról. A
vacsora sült libacomb volt, melyhez a gazdák új boraikkal
koccintottak és az est további részében harmonika kísérettel
szólt a nóta.

Cserép Csabáné megbízott jegyző:
Eltelt egy örömökkel, tragédiákkal, sikerekkel, kudarcokkal,
és mindemellett rengeteg munkával teli év és várjuk az év
legszebb ünnepét, a karácsonyt.
Községünk
fejlődésének
segítése,
Önkormányzatunk
működtetése, a lakosság egyre gyarapodó államigazgatási
ügyeinek intézése, a mindenkin segíteni akarás miatt egy
kicsit elfáradtunk év végére. Reméljük, hogy többségében
elégedettek voltak Hivatalunk munkájával. Sajnos jó
szándékunk mellett néha nemet is kellett mondanunk, és nem
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színterei a nevelésnek, de a hagyományok, a múltbéli
tapasztalatok átörökítése, amit adhatunk, az értékrend,
amelyben élünk ez egy nagyon fontos lehetőség minden
faluban, amit a városokban már lehetetlen megélni. A
gyökerek megmutatása, a múlt értékeinek átadása. és az "egy
adott
közösség
részesei
vagyunk"
érzése.
A
néphagyományokban és szokásokban rejlő üzenet, ami
kötelezően átörökítendő, ez az egyik fontos feladat számunkra.
A Pünkösdi királyválasztás próbái, a Mihály napi vásár, a
Márton napi rétes nyújtás, tollfosztás és lúdtollal írás, Szent
Miklós megidézése úgy, hogy a kereskedelmi szempontok
kizárásával a lelki értékekre összpontosítsunk.
A legjobb útravaló, amit adhatunk, ha megmutatjuk
tanítványainknak, hogy mitől lesznek értékesebbek a világban.
Amikor a településnek sikerült megtartania az iskoláját,
képviselőink ennek tudatában hozták meg döntésüket, bízva a
jövőben abbéli hittel, hogy Rezinek van jövője, hogy itt
érdemes élni, tanulni. Akik elmennek felsőbb vagy másik
iskolába, arról beszélnek, hogy nem érzik azt, hogy olyan
fontosak lennének, mint itt voltak, nem érzik a gondoskodást
és odafigyelést olyan mértékben mint itt megszokták.
És hová mennek tovább?....az elmúlt tanév végén minden
végzős tanulónk szakközépiskolában vagy gimnáziumban
tanult tovább. Ez nem gyakori! A településen végzettek között,
arányaihoz képest elég jelentős a főiskolán, illetve egyetemen
tanulmányaikat folytatók száma....
És örömmel tölt el bennünket, amikor 2.-3. osztályos kis
focistáink megyei elismerésben részesülnek / Gelencsér
Ferenc, Honfi Zoltán, Andor Ferenc/,...az 5. osztályosaink
angol nyelvi megyei versenyen nyernek, ... a Zöld Zala megyei
környezetvédelmi versenyen 4.helyezést érnek el, /Cserép
Máté, Szabó Péter, Szloszjár Dávid/ ...a Szépművészeti
Múzeum országos versenyén 16. helyezés /a jelenlegi 6.
osztály tanulói/ ....

teljesíthettünk mindent kérést, bármennyire szerettünk
volna, hiszen a jogszabályok betartása és betartatása kötelez
bennünket.
Az egész éves feladatok, a mindennapok rohanását követően
azonban lassítani kell. Fel kell készíteni szívünket, lelkünket
a közelgő karácsonyra. Csodálkozzunk rá az esti utcán a
karácsonyi fényekre, mosolyogjunk a velünk szemben
sietőre. Figyeljünk egymásra, fedezzük fel a legkisebb
rezdülésüket is, melyek közelebb hoznak bennünket
egymáshoz. Gondoljunk gyermekeink örömére a
karácsonyfa alatt, és gondoljunk azokra, akik már nem
ülhetnek velünk a karácsonyfa köré, és gyújtsunk meg egy
gyertyát felidézve emléküket, szeretetüket. Karácsony
varázsa, ez a titkokkal övezett, szívhez szóló nap, érintse
meg szívünket, amely nem csak a kereszténység, hanem a
család, a békesség, a szeretet ünnepe is.
Az ünnep nyugalmát, meghittségét magunknak kell
kialakítani, családunkban, munkahelyünkön és a nagyobb
közösségben egyaránt. Vegyük észre, hogy karácsony nem
csak egy ünnep, sokkal inkább érzés. A szeretet, az
emlékezés, az együttlét élménye különbözteti meg a
hétköznapoktól. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból
morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy
azokból is egy kicsit ünnepit, egy kicsit méltóság teljeset és
a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk.
„Karácsony ünnepén, mindenhol kigyúl a fény,
Minden kéz láthatatlan összeér.
Karácsony ünnepén az egész Föld tekén
Még a könnycsepp is a szeretetről mesél.”
Boldog karácsonyt kívánok a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői nevében mindenkinek!

Ez a harmadik év, amikor Család Általános Iskolaként
közösen folytatjuk a színvonalat tovább növelő nevelő- oktató
tevékenységünket, művészetoktatás, közös rendezvények,
szereplések és erdei iskola keretében.
Az idén a karácsonyfa alá kerül a teljesen felújított
számítógéppark, ami az informatika oktatását nagyban segíti.
Igazán szép ajándék!

Zubai Etelka a Család Általános Iskola igazgatója
A Szeretet fényei gyúlnak ilyenkor mindenfelé a szívekben. A
téli napéjegyenlőség után Jézus, születésével elhozza közénk
azt a fényt, amire az embereknek és a természetnek egyaránt
szüksége van. Az elmélkedés és visszatekintés, a befelé
fordulás, a számvetés ideje ez mindenkinél. Nincs ez másként
az iskoláknál sem: megtettünk-e mindent, szerettük-e a
gyermekeket annyira, hogy hibáikra emlékeztetve őket,
segítsünk nekik azok
kijavításában,
hogy jobbá
válhassanak, így ne csak okosabbak, de értékesebbek
legyenek.
A felmérések, a továbbtanulások megmutatják, hogy egy
gyermek meddig jutott el az ismeretek elsajátításában, de
meddig jutott az emberségben, azt nem itt mérik le. Ez azon
látszik, hogyan tud viselkedni, hogyan viszonyul a társaihoz,
a felnőttekhez, boldogul-e az életben és tud-e boldogan,
tiszta szívvel élni. Mindez nevelés eredménye, amit a család
és az iskola már közösen hoz létre. Szorosan kell
együttműködni, ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják azt a
viselkedést, ami a lelki fejlődésüket leginkább segíti.
Ezeknek a feladatoknak a megoldásán munkálkodunk
folyamatosan. Hatékonyság tekintetében a kis létszámú
osztályokban több lehetőség nyílik arra, hogy az egyéni
képességek és tulajdonságok, a pozitív és negatív dolgok
egyaránt előkerüljenek,. A művészeti oktatás, a szakkörök,
korrepetálások,
fejlesztő
foglalkozások
segítik
a
tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Ezek is fontos

A Család Általános Iskola minden tanulója és dolgozója
nevében kívánom Önöknek, hogy a szeretet áldásának Isteni
fénye töltse el a szívüket és így váljék minden nap ünneppé!
Áldott ünnepeket!

(Szent Miklós püspök az iskolában)

Szalai Klára a Szabó István Általános Iskola és
Óvoda rezi tagóvodájának vezetője:
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A 2009/2010-es esztendő nem volt az óvoda fennállásának
történetében egy pozitívnak mondható év.
A 2 csoportos óvodából 1 csoportos óvodává alakultunk át, a
gyermeklétszám csökkenése miatt, amit az országos demográfiai
hullámvölgy is alátámasztott. Sajnos megint elveszítettünk egy
óvónőnket! Az 1 csoportos óvodában most 4 felnőtt dolgozik: 2
óvodapedagógus és 2 dajka. A csoportlétszám: 28 fő.
Hogy mit várunk a következő évtől?
A gyermeklétszám növekedését, ez lenne a legfontosabb
számunkra!
Aztán önállóságot! Jó lenne újból a Rezi Önkormányzathoz
tartozni, mert minden egyszerűbb és gördülékenyebb volt úgy.
Ettől függetlenül egy szóval sem panaszkodhatunk a felsőbb
vezetőnkre, ez távol áll tőlünk, csak az eredeti felállás
mindenképpen jobb volt. Csakis erről van szó.
Aztán jó lenne befejezni az óvodai mosdót és akkor,
elmondhatnánk, hogy teljes mértékben megújult az óvodánk: belül
is, meg kívül is.
Aztán kevesebb verekedős gyermeket! Pályafutásom során, pedig
már jó pár éve dolgozom a szakmában, nem találkoztam ennyi
verekedős gyermekkel, mint az idei évben. 3 éves beszoktatós
gyermek és simán nekimegy a nagycsoportos, meglehetősen erős
nagyfiúnak, nagylánynak. Mint a kiskakasok!
És végül: erőt, egészséget, kitartást, szeretetet, békességet és
összefogást mind az óvoda és mind az egész falu életében.

„ A karácsony minden fénye
Adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen ünnep,
Melengesse a szívünket.”

Kívánok kellemes ünnepeket és szép év végi
napokat minden kedves rezi lakosnak.
Lancz Ferencné a Nyugdíjas Klub vezetője:
Nyugdíjas klubunk a 2010-es esztendőben is nagyon sok és
változatos programban vett részt, jelentős szerepet vállalva a
faluközösségi életében. Községünk rendezvényeinek is
rendszeresen szereplői vagyunk. Kezdeményesünkre jött létre
minden év januárjában a Doni áttörés során meghalt rezi
áldozatok emlékünnepe, melynek megrendezésében aktív
szerepet vállalunk. A Szüreti mulatságon újdonságként rétest
sütöttünk, melynek nagy sikere volt, mert pillanatok alatt
elfogyott, pedig nem kis mennyiséget nyújtottunk és sütöttünk
meg. A rétes eladásából befolyt összeget klubunk működésére
fordítottuk. Ezt tagjaink nevében ezúton szeretném
megköszönni minden rétesvásárlónak! Az ősz folyamán
nagyon jól sikerült, zarándoklattal egybekötött kiállítást
szerveztünk Máriagyűdre, mely a rossz időjárás ellenére is
kiváló hangulatban zajlott. A kirándulásra, mint mindig,
elkísért bennünket Kiss László esperes úr is, akinek szintén itt
szeretném megköszönni klubunk nevében önzetlen szeretetét
és segítségét.
Több vidéki meghívásnak is eleget tettünk. Népdalkörünkkel
szerepeltünk többek között Zalaapátiban a Katonadal
fesztiválon, a cserszegtomaji Vers-és Prózamondó Versenyen,
az Adventi Kórustalálkozón, örömmel tettünk eleget a hévízi
Szent Lukács Idősek Otthona meghívásának, ahol kedves kis
műsorral köszöntöttük az Otthon lakóit. A kulturális
programokon túl a társadalmi munkákból is kivesszük
részünket.
Az
ősz
folyamán
az
Önkormányzat
közfoglalkoztatásában dolgozó alkalmazottaknak mutattuk be
a „bicskelekvár” készítésének fortélyait a paplak épületében,
ahol irányításunkkal és segítségünkkel több napon keresztül
főztük közösen a lekvárt. A december 15-i Szent Család-járást
is ünnepélyesebbé szerettük volna tenni, ezért megkértük Kiss
László esperes urat, adjon erre ünnepi áldást. A jövő évben is
szeretnénk ugyanezeket a programokat megvalósítani, a falu
közösségi életében részt venni.
„Szent karácsony ünnepén az a kívánságom, szeretet és
békesség legyen minden családban!”
Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy a közelgő karácsony
hozza el a szívekbe a megbékélést és szeretetet. A Nyugdíjas
klub valamennyi tagja nevében kívánok Rezi község minden
kedves lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés
boldog újesztendőt!

Sebestyénné Simon Valéria családsegítő
A karácsony közeledtével egy végigdolgozott év után nem
marad más hátra, mint hogy igyekezzünk felejteni a
problémákat és békét teremteni magunkban és
környezetünkben.
A Családsegítő Szolgálat munkatársaként miről is írhatnék a
szeretet ünnepéhez közeledve, mint a család szerepéről,
fontosságáról. Napjainkban a családok nagy része súlyos
válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni
rendeltetését, hivatását. Évtizedekkel ezelőtt a családokban a
gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát
adott a több generáció együttélése is. A mai családok tagjait
a napi tevékenységeik, a plusz feladatok végzése inkább
elválasztja egymástól, mintsem összekötné. A mai világban
a tévében, az újságokban, a hétköznapjainkban az életről
mindig úgy esik szó, hogy erőszak, halál, baleset, valakit
megöltek vagyis az életnek mindig a negatív oldalát
mutatják, illetve a mindennapi életben is azt hallani, hogy
milyen nehézség a gyerekeket felnevelni. Tehát amikor
mindenhol csak negatívumként jelenik meg az élet, akkor a
segítő szervezeteknek együttes vagy egymást segítő
kezdeményezésekkel erősíteniük kell a meglévő családok
életét és támogatni a jövő nemzedékeit abban, hogy
boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak, mint az
előttük járók. Legyen megvalósítható számukra, hogy
magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket és
boldogabbá, teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket és
ezáltal
saját
gyermekeik
életét
is.
A szeretet ünnepéhez közeledve törekedjünk arra, hogy a
gyerekeink számára az legyen a legnagyobb ajándék, hogy
beszélgetünk, együtt vagyunk és közösen készülünk az
ünnepekre. A legértékesebb ajándék a szeretet, de figyeljünk
oda azokra is akiknek nincs aki szeretetet adjon.
Ajándékozzuk meg őket egy-egy kedves szóval vagy valami
kis aprósággal, hiszen akinek nincs annak a kevés is kincs.

C.Tóth Zoltán a Rezi Baráti Kör Kamarakórus
karnagya:
Az elmúlt évben elmondhatom, hogy szakmailag igen sokat
fejlődött a kórus, hisz a környékbeli települések karnagyai,
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akik az elmúlt időszakban hallgatták a csoportot, mind
elismerően nyilatkoztak róla és örültek a taglétszám
növekedésének is. Kicsit kívülállónak érezvén magam, azt
látom, hogy ez a közösség élni akar, és látva a saját
programjaikat, törekvéseiket, összetartásukat élni is fog.
Örülök annak, hogy a csapat tagjai szeretettel figyelnek
egymásra, és hogy az időnkénti nézetkülönbségek is azt
mutatják, hogy egymásért vannak. Viszont örömmel
venném, ha ebbe a csapatba többen is eljönnének reziek
énekelni. Ebben a rohanó és szégyenlős világban le tudnák
vetkőzni azokat az érzéseket, amelyek gátolják az ember
igazi ön mivoltát megmutatni. Hisz sokan csak azért nem
jönnek énekelni, mert szégyellik. Kaptunk kritikákat is,
szakmai zsűritől de mindezt építő jelleggel vesszük, és
örülünk, ha megmondják a véleményüket, mert akkor
tudjuk, mit gondolnak rólunk, hisz csak ez segíthet
fejlődésünkben. A 2011-es esztendőben vannak terveink a
rezi várral kapcsolatban, bízom benne, hogy a most
kialakuló elképzeléseink nemcsak álommá, hanem
valósággá is válhatnak.

Héder Béla a Rezi Községi Polgárőr Egyesület elnöke:
Egy kis megtorpanás után, úgy érzem az év második felére
rendeződött a szolgálatadással kapcsolatos problémánk.
Tagjaink, akik az Egyesületben maradtak, társadalmi
munkában havonta általában kétszer, saját autóikkal védik
településünk biztonságát. Tudni kell, hogy a polgárőröknek
bűnmegelőző feladatuk van, intézkedési jogkörük pedig
nincs. Sajnos ezt lakóink közül nagyon sokan félreértelmezik
és elvárják tőlünk, hogy egy adott esetben intézkedjük. Ez
nem a mi feladatunk, hanem a rendőrségé. Mi megtesszük azt,
hogy a szolgálatadások alkalmával kijárunk a külterületre,
járjuk a falu utcáit, figyelünk és figyelmeztetünk, jelentjük, ha
gyanús körülményeket észlelünk. Taglétszámunk 45 fő. Ebből
6 fő külföldi állampolgár, akik a külterületen laknak és
általában ott járőröznek. A faluban szinte minden
rendezvényen, Mindenszentekkor biztosítottuk a helyszínt,
amikor arra felkértek bennünket. Igyekeztünk helyt állni a
számunkra
megengedett
lehetőségekkel
élve.
Közlekedésbiztonsági tábort rendeztünk a nyár folyamán,
melyet az Országos Polgárőr Szövetség támogatott immár
másod ízben az általa delegált vidéki (az ország különböző
részéből) gyerekek részére, melynek programjain a rezi
gyerekek térítésmentesen vehettek részt. A táborban a
keszthelyi
Rendőrkapitányság
munkatársai
közlekedésbiztonsági előadásokat tartottak, kiépített KRESZparkban folyt a gyakorlati oktatás. A szabadidőben pedig soksok túrán és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A
tavasz folyamán az NCA-hoz pályázatot nyújtottunk be
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, melyre 167.000,- Ft-ot
nyertünk. Ez az összeg egy komolyabb kiépítésre nagyon
kevés, ezért az Önkormányzat közösen valósítjuk meg ezt a
programot, aki jelentős részt vállal a telepítéssel kapcsolatban.
Jövő évi terveink között szerepel a pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése a kamerarendszer bővítésével
kapcsolatban, hisz ha a faluban működik a rendszer,
fokozottabb
figyelmet
fordíthatunk
a
külterületek
biztonságára. A Közlekedésbiztonsági tábort jövőre is
szeretnénk megrendezni, valamint a járőrszolgálatot
biztosítani. Itt szeretném megköszönni tagjainknak azt az
önzetlen segítséget, hogy szabadidejüket, saját autóikat
mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül biztosították a falu
közbiztonsága érdekében.
Egyesületünk nevében békés karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánok a falu valamennyi lakójának!

Czimondor István a Hegyközség elnöke:
Az év vége közeledtével a 2010-es évre visszatekintve
sokszínű emlékek elevenednek fel bennem. Az év elején
még bizakodva jártuk végig a pincéket Vince-nap
alkalmából. Bizakodtunk a jó termésben, megkóstoltuk a
gazdatársaink borát, akikkel a Rezi szőlőhegy egy kis részét
bejártuk a nap tiszteletére. Korán kitavaszodott, így a gazdák
előbb kezdhették meg a metszést. A tavaszi munkák során
szakítottunk időt kikapcsolódásra és ünneplésre. Ezért
rendezzük meg 1992 óta évről-évre a szőlősgazdáink
borversenyét. Idén is az átlagnak megfelelő nevezés
érkezett, amelyek közül a bíráló bizottság a legjobbnak járó
serleget Decsics Györgynek adta 2009-es évjáratú Cserszegi
Fűszeres boráért. Az eredményhirdetésre a Szent Donát
kápolnánál került sor a Szent György-napi szentmise után. A
szőlőhegyen járva szomorúan tapasztalom, hogy egyre
kisebb a megművelt szőlőterületek nagysága, így a táj kezdi
elveszíteni a jellegzetességét. Hegyközségünk vezetősége
ezért azon dolgozik, hogy a mezőgazdaság ezen ágának
helyzete javuljon. Ennek érdekében megpróbáljuk elérni,
hogy a Balaton-felvidék és ezen belül Rezi minél nagyobb
ismeretségre tegyen szert. A szőlő és a bor, amikből jó
minőséget termelnek és állítanak elő a gazdák, ezeket
kihasználva nagyobb ismertséget szerezhetnénk a falu
számára. Ennek érdekében próbáljuk az adminisztrációs
terheket csökkenteni és rendszeres friss információval látjuk
el a gazdákat például pályázati lehetőségekkel és
eredetvédelemmel kívánjuk segíteni munkájukat. Az esős
nyári évszak ellenére Szent Donát ünnepén ragyogó
napsütésben ünnepelhettük meg szőlőhegyünk védőszentjét
felelevenítve egy régi hagyományt. A csapadékos időjárás
miatt a szőlő- növényvédelem különös fontosságú feladat
volt ebben az évben. Az idén korán kezdődött a szüret
melyre az engedélyt a szeptember elején tartott szüreti
felvonuláson a kisbíró adott meg. A gazdák ez évi munkájuk
gyümölcsét első alkalommal Márton napján kóstolhattuk
meg. Az időjárási viszonyokhoz képest kellemes illattal és
zamatanyaggal rendelkező borokkal találkoztunk és
megállapítottuk, hogy még szép jövő vár ezekre a borokra.
Az elkövetkezendő évben is szeretnénk hagyományainkat
ápolni és boraink hírnevét öregbíteni. Hegyközségünk
vezetősége nevében szeretnék önöknek áldott, békés
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánni.

Varga Lászlóné a Rezidance tánccsoport vezetője:
Lassan véget ér az év. Itt a számvetés ideje. A Rezidance
tánccsoport nagyon mozgalmas, eredményes évet tudhat maga
mögött. A lelkes és kitartó munka eredményeként számos
elismerésben részesült a csoport. Tavasszal a Zala Megyei
Művészeti Bemutatón a Hévízi Kistérséget képviselték, mind
gyermek, mind ifjúsági kategóriában. Csabrendeken az
Amatőr Táncfesztiválon 3 koreográfia első, egy pedig
második díjat kapott. Zalaszentgróton az VI. Moderntánc és
Mozgásfesztiválon 2. helyezést, Sümegen a II. Dunántúli
Táncversenyen egy arany és egy ezüst minősítést szereztek.
Nyáron sem pihentek. Két hét tánctábor után a kibővült
műsorral örvendeztették meg szüleiket és minden érdeklődőt.
Végigtáncolták a nyarat. A falu rendezvényein kívül
meghívást kaptak a környék több programjára is. Szerepeltek
több alkalommal Keszthelyen, Hévízen, Balatonedericsen,
Cserszegtomajon,
Gyenesdiáson,
Zalaszántón,
Vindornyalakon, Vindornyaszőlősön, Vonyarcvashegyen.
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Közreműködtek a Keszthelyi Musical Társulat által
bemutatott Rómeó és Júlia című előadásban, mellyel nagy
sikert arattak a Balaton Színházban és Sümegen egyaránt.
Keszthelyen előreláthatólag január 15-én lesz újra látható a
musical. Jelenleg készülnek az új koreográfiák a tavaszi
versenyekre, ahol már a legkisebbek is bemutatkozhatnak.
Emellett a nagyok elkezdtek készülni a következő musical
bemutatójára is, aminek a címe: Mozart. A közös munka, az
együtt átélt élmények, sikerek összetartó kis csapatot
kovácsoltak a gyermekekből. A gyerekek fáradhatatlan
lelkesedése és szorgalma, valamint a szülők és Tafotáné
Gabi segítsége, támogatása reméljük, még sokáig kitart,
hogy a jövőben is büszkeséggel tölthessen el mindenkit,
hogy egy kis falu táncolni szerető gyermekei ilyen
eredményes évet zárhatnak.

Eljött az ideje, hogy az elmúlt évek szégyenteljes szereplése
után valami változás álljon be a falu labdarúgásában! Sajnos
30 év után először fordult elő az, hogy a falunak nem volt
csapata semmilyen osztályban sem! Ennek több oka van,
amiről órákon át lehetne beszélni, de a legnagyobb probléma
az összefogás hiánya volt!
Ennyit a múltról inkább nézzünk a jövőbe!
Mint láthatták, láthattátok az idei rezi búcsú sem maradt azért
futball nélkül! Örömmel vettük, hogy elnyerte tetszését a
kilátogatóknak! Egyszóval egy ÚJ CSAPATOT építünk
melynek szinte 100%-a rezi fiatal, kiegészítve pár külsőssel!
Szerencsére sportot szerető polgármesterünk és képviselőtestületünk van! Éppen ezért már el is kezdődtek a háttérben a
munkák! Első lépésben megvalósul a pálya világítása mely az
edzéseket fogja segíteni, ugyanis január végétől eleinte egy
majd heti két edzéssel elkezdünk felkészülni a következő
bajnokságra! Az edzéseket nem kisebb név mint Varsányi
Sándor fogja irányítani! Reményeink szerint a kialakuló
csapat sikerre van ítélve és egy két éven belül legalább egy
osztállyal feljebb veheti fel a harcot a megye csapatai ellen!
Szeretnénk, ha a vasárnap délutáni meccsek újra egy kellemes
időtöltést szereznének Önöknek, nektek mely méltó a falu
múltjához! Ahhoz hogy ez mind megvalósulhasson, számítunk
minden fajta segítségre!
Ezúton is szeretnénk békés boldog karácsonyt és sikerekben
gazdag boldog új évet kívánni a falu valamennyi lakosának!
Hajrá REZI

„Karácsonyfán ajándék,
A szívekben béke,
De jó lenne, ha ebből
Jutna egész évre”

Tafota Istvánné elnök Várbarátok Köre Egyesület
Az Egyesület 2010. évi feladatait a rezi várral kapcsolatos
események figyelésén túl, a vár értékeinek további
feltérképezése, kulturális rendezvények szervezése és a
leendő turistaház építésével kapcsolatos teendők határozták
meg. A rezi vár az egész település életében jelentős
turisztikai attrakció, ahova évente több tízezer ember
érkezik, többnyire szervezetlen módon egyéni kirándulás
keretében. Sajnos már négy éve szünetel a vár felújítása,
illetve állagmegóvása, ugyanis az állam nem biztosít rá
pályázati forrásokat, így a pár éve elvégzett felújítást is
hamarosan felújítani kell, hisz az időjárás kikezdte az
erődítmény falait. Egyesületünk komoly feladatának,
szívügyének tartja, hogy rendszeresen felügyelje a
létesítményt, elszállítsa a turisták által hátrahagyott
szemetet.
Rendszeresen
szervezünk
kulturális
rendezvényeket az Önkormányzattal közösen. Ezek a
Vártúra és a Vártábor, mely évről évre szaporodó
létszámmal nagyon népszerű nemcsak a rezi, de a vidéki
gyermekek, fiatalok körében is, akik tartalmas programok
keretében ismerhetik meg a vár múltját, történelmét.
Rendeztünk egy nagysikerű éjszakai Holdfénytúrát is,
melyre meglepetésünkre nagyon sokan érkeztek a
környékből, bíztatva bennünket arra, hogy hasonló
programokra, táborokra a jövőben is lesz kereslet. Fontos ez
azért is, mert a tavasszal beinduló építési beruházás
megvalósulása után a paplak épületében ifjúsági szálláshely
létesül, amit a támogatás odaítélésének feltételeként
üzemeltetni kell öt éven keresztül. Tehát 2011-ben nagyon
komoly feladatok várnak ránk.
A hagyományosan
megrendezett programok, táborok szervezésén túl, mely az
ifjúsági turizmus fejlesztése és az idegenforgalom
fellendítése érdekében történik, a támogatott beruházás
megkezdése a különböző eljárások után, amit a feladat
nagyságára való tekintettel csak az Önkormányzat
segítségével fogunk tudni megvalósítani.
Egyesületünk valamennyi tagja nevében áldott békés
karácsonyt, és eredményekben gazdag boldog újévet
kívánok a falu minden lakójának!

Vajda Viktória titkár, Rezi Ifjúsági Egyesület
Az előző években meghiúsult az Egyesület összetartó ereje.
Nem lehetett összefogni a fiatalokat, szinte szétszéledtünk.
Ezért a 2010-es év végén a csapat újraszervezésére volt
szükség. Örömmel láttuk, hogy a tagság kibővült és mindenre
elszánt, lelkes fiatalokkal lettünk körülvéve. Elnökünk Kollár
Krisztán, a titkárnak pedig engem választottak. Arra
törekszünk az új tagokkal, hogy a jó hangulatú társaságot
hozzunk létre, és aktívan kívánunk részt venni a falu életében.
A tagokon kívül szívesen fogadjuk a társaságunkba
becsatlakozó fiatalokat, akik fontosnak tartják a falun belüli
összetartást. Az első programunk a Mikulás ünnepség volt,
melyet elmondhatjuk, hogy sikerrel rendeztünk meg. A
Faluházban sült gesztenye kürtöskalács, meleg tea és forralt
bor várta az érdeklődőket, valamint a szülőket és
gyermekeiket. A Mikulás fogattal hívásra házakhoz is
kimentünk a gyerekek nagy örömére. Ezután kirándulást
szerveztünk a Bécsbe, ahol a belvároson kívül a schönbrunni
kastélyt tekintettük meg kis csapatunkkal. A hideg ellenére
nagyon barátságos és meleg hangulatban töltöttük el a napot.
További cél olyan programok szervezése, melyre a falu apraját
és nagyját szívesen várjuk! Többek között betlehemezés, a
szilveszteri batyus bál, kabaré est a Faluházban. De a
legeslegfőbb cél, a fiatalság összetartása kis falunkban!

Ács Norbert titkár, Rezi Petőfi SE
Tisztelt Sportbarátok!
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de úgy vélem, így is becsülettel sikerül helyt állnunk a
mezőnyben.
Összegezve az elmúlt több mint két évet elmondhatom,
hatalmas fejlődésen ment keresztül a csapat. Legfőbb célunk a
csapatszellem formálása önzetlen focistákkal, akik nem csak
egyéni szinten képesek bármire, hanem társaikért is. Nem csak
másban, hanem magukban is észre kell venni a hibákat és
erényeket.
Úgy vélem, jó úton haladunk és elérhető célokat tűzünk ki
magunk elé.

Illés Fanni paralimpikon
Egy nagyon kemény év áll mögöttem. Versenyek és
edzőtáborok váltották egymást tavasztól novemberig. A
nyári szünetben alig voltam itthon Két hetet töltöttem
összesen Reziben a családommal.
Május közepén voltam egy manchesteri világkupán ahol
100m háton 7. lettem. Egyből Manchester után, ahogy
leszálltam a gépről Hajdúszoboszlóra utaztam egy 2 hetes
edzőtáborra. Utána Berlinben egy rangos nemzetközi
versenyen úsztam, ahol jó eredményeket értem el. Összesen
5 éremmel tértem haza. Berlin után Zalaegerszegen úsztam
egy hétig, majd utána megint két hétre Szoboszlóra mentem.
Így ment ez egész nyáron, Ingáztam Rezi, Hévíz, Eger és
Hajdúszoboszló között, míg el nem jött a világbajnokság,
melyet Eindhoven városában rendeztek meg és mindenidők
legnagyobb és legszínvonalasabb paraúszó VB-je volt.
Rengeteg versenyző vett részt rajta frenetikus hangulatban.
Én a repülővel utaztam ki a csapattal és másnap megjelent
váratlanul a családom,. Nagybátyám Lali , a húgom Réka és
a szüleim. Leírhatatlanul boldog voltam és még nagyobb
izgalommal indultam neki a másnapi 400m gyorsomnak,
ahol bejutottam a döntőbe és 7. lettem egy új országos
csúccsal. Másnap 100m mellet úsztam ahol 5. lettem egyéni
csúccsal, és ezután már nagyon felszabadultan versenyeztem
ugyanis a 100m mell az úgymond "főszámom", tehát amiben
a legjobb teljesítményt nyújtom. Nagyon boldog és teljesen
elégedett voltam ezzel az 5. hellyel. Következő napon 100m
háton nagyon nagy meglepetésemre 6. lettem a döntőbe
országos csúccsal szintén. Ezenkívül úsztam még 200m
vegyest, 100m gyorsot, ahol mindkét számban országos
csúcsokat döntöttem meg.
Hogy a családom kint volt, nemcsak engem de az egész
csapatot motiválta a jobb és jobb eredményekre. Hálás
vagyok Nekik ezért, nagyon!
A vb után pihentem egy kicsit, majd elkezdődött közben az
iskola is. Ezután részt vettem egy hazai versenyen
Hajdúszoboszlón, ahol három számban úsztam és három
aranyéremmel tértem haza.
Jövőbeli céljaim közt szerepel mindenekelőtt az érettségi és
az úszás. Érettségi után júliusban lesz a berlini Európabajnokság, ahol szeretnék minél jobb eredményt elérni. Ez
lesz mindenidők legeslegnagyobb paraúszó EB-je.

Ikonkiállítás és karácsonyi vásár a Faluházban

2010. december 14-én a Család Általános Iskola
képzőművészeti szakkörének tárlata nyílott a Faluházban, ahol
a gyerekek ikonképeket állítottak ki nagyon magas
színvonalon.
Munkájukat
Zubai
Etelka
igazgatószakkörvezető méltatta és ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Ezután forgatagos karácsonyi vásár vette kezdetét, ahol kézzel
készített ajándék- és használati tárgyakat vásárolhattak az
odalátogatók. A vásárt Mörk László Endre nyitotta meg ismét,
aki szívügyének tekinti a helyi termékek előállítását és
helyben árusítását. Beszédében kitért a karácsonyi ünnepkör
fontos állomásaira. A gyerekek és felnőttek nagy élvezettel
árusítottak és vásároltak, közben forró teát, a felnőttek forralt
bort kortyolhattak. A kiállítás 2011. január 13-ig lesz látható,
utána Gulyás Zsolt versenyíjász és búvárfotós munkáit
csodálhatjuk meg. A kiállításra minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Rajkai András a Rezi Labdarúgó Utánpótlás edzője
Idén már a harmadik szezont kezdi el a Rezi Labdarúgó
Utánpótlás, mely vezetésemmel két és fél évvel ezelőtt
alakult.
Az iskola alsós lurkóiból toborzott csapat a mai napig nagy
lelkesedéssel jár edzésekre és tornákra. Elmondhatom, hogy
az elmúlt időszak alatt rengeteget fejlődtünk, mint fejben és
technikában. Azok a kis elsős, második osztályos
csöppségek, akik az első edzéseken azt sem tudták mi az a
szöglet, ma már kisebb nagyobb helyközzel tudatosan
játszanak 1:3:1-es felállásban.
Idén a legjobb eredményünket Türjén értük el, mely tornán
az U9-es korosztállyal másodikak, míg az U11-el harmadik
helyen végeztünk! Nagy büszkeséggel mondhatom, idén
három labdarúgónkat is beválogatták a körzeti válogatottba,
név szerint Andor Ferencet, Gelencsér Ferencet és
Thompson Rubin Jamest, akik a két korosztályban első
illetve második helyen végeztek a megyei labdarúgó tornán.
Sajnos telente be vagyunk szorítva az iskolai tornafolyosóra,
mely a körzeti csapatokkal szemben rendkívül nagy hátrány,

Rezi kisművészek kiállítása Zalaszántón
A nyáron Reziben szervezett kézműves tábor anyagából már
több településen nyílt kiállítás, legutóbb Sármelléken. Ez
alkalommal, 2010. 12. 09-én Zalaszántón. A szomszéd
település különösképp érdekelt volt ebben, mivel az alkotó
táborban több zalaszántói gyermek is részt vett, nagy
lelkesedéssel.
A zalaszántói kiállítás megnyitója az adventi hangversennyel
egybekötve zajlott, a koncertet megelőzve. A gyermekek
munkáit többen megcsodálták, a kiállítás nagy sikert aratott. A
táborban résztvevő gyermekek röviden beszámoltak arról,
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hogy zajlottak nyári napjaik Reziben, illetve, hogy milyen
kézműves technikákkal ismerkedtek meg.
Rajz órák alkalmával a szaktanár javaslatára az iskolából
terveznek látogatást, hogy a diákok láthassák társaik és a
Rezi településen élő gyermekek milyen nagyszerű dolgokkal
foglalkoztak a szünidőben.
A kiállítás 2011. január 08-ig tekinthető meg a zalaszántói
Pethő kúriában.
(Bor Zsuzsanna műv.szervező Zalaszántó)

A szeretet mindennél nagyobb. Ha nincs szeretet, nincs élet.
Erre egy példa:
Szegény ember megy az úton. Betér a kicsike ódon házába,
majd leül a földre. Elkezd gondolkodni.
- Én biz nem fogok ily szegénységben élni! Hát elindulok
lopni, csalni!
Meghallotta ezt az Úristen, leküldte Mihály arkangyalát – a
Mennyország kapuját kulcsával bezárván – pénzeket szór
eléje. Gondolja az ember, ez lehetetlen , csak álmodom!
Mihály ezt dalolta:
- Ördög szívedre ne szálljon! Szívedbe szeretet lakozzon!
Halálodban Isten az Országába nem enged be!
- Igazad van, és a szeretet Istentől a legnagyobb.
Nekem a szeretet azért fontos, mert a szülői, testvéri,
felebaráti, rokoni, Isteni – az élet.
(Bokor Marcell Ádám 4. o.tanuló)

Gyermeki gondolatok a szeretetről
A gyerekeket kérdeztük: Mit jelent nekem a szeretet?
Nekem a szeretet azt jelenti, hogy boldog legyek. A szeretet
szívből jön és mindennél erősebb, legyőzi a rosszat. Egyszer
az történt velem, amint megyek az úton, egyszer csak ott
terem egy angyal és ezt kérdezi:
- Mit tudsz a szeretetről?
- Hogy mindent legyőz, válaszoltam.
- És azt tudod, hogy honnan jön?
- A szívből, mondtam.
- Tudod mit jelent a szeretet?
- A szeretet azt jelenti, hogy a rosszat legyőzted és jó vagy.
- Erre törekedj!
Ezentúl mindig erre törekszek. Kívánom, hogy ti is átéljétek
ezt a nagy csodát!
(Bakics Martin 4.o. tanuló)

„Bóbitás virágra leszállott a hó,
Hú!Ha! Ez csoda jó!
Mindent beborító,
Fénylő, csillogó,
Égből hulló, szállingózó”
(részlet: Bontó Marcell Ádám: Téli csodát láttam….c. verséből)
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Öntsük fel a borral, 1-2 dl vízzel, a maradék páclével, mézzel.
Tegyük sütőbe, és 50-60 perc alatt süssük készre fedő alatt.
Ha szükséges, a sütés során pótoljuk az elpárolgó folyadékot
kevés
vízzel,
vagy
ha
maradt,
borral.
Ez az étel úgy jó, ha krémes, vékony mártása lesz.
A
kész
húst
mézzel
kenjük
át.
TIPP: A sütési idő letelte után már nem grillezzük a húst fedő
nélkül, mert akkor kiszáradhat könnyen. Burgonyapürével,
zöld salátával tálaljuk.

Ünnepi finomságok
Gyömbéres-mázas pulyka gesztenyével
recept
Fenséges, ünnepi fogás. Aki kedveli a gyümölcs és
húspárosítást, az mindenképp próbálja ki egyszer. A pikáns
pácban érlelt pulykahúst gesztenyével van töltve és a
gyümölcsös raguba is került egészben főtt gesztenye.

Kapros-tejszínes halfilé
Hozzávalók 2 személyre:
2 nagy szelet fehér húsú halfilé
1 doboz főzőtejszín
1 gerezd fokhagyma
fél csokor kapor
néhány szél friss petrezselyem
2-3 ek. vaj
1 ek. liszt
só, bors
citrom

Hozzávalók 4 főre: 1-1,2 kg pulykamell filé, 25 dkg
gesztenyemassza,só.
A
páchoz:
2
csapott
ek
paradicsompüré, 3 ek szójaszósz, 3 ek almaecet, 3 gerezd
reszelt fokhagyma, 2 ek reszelt, friss gyömbér, 0,5 dl olíva
olaj, 1 mk cayenne bors, 2ek méz.
A raguhoz: 15-15 dkg aszalt sárgabarack és szilva, 30 dkg
hámozott gesztenye, 2,5 dl száraz fehérbor, 2-3 ek méz, víz

TIPP: A rolóhoz válasszunk, illetve a hentestől kérjünk egy
szép
darab,
formás
pulykamell
darabot.
Otthon tisztítsuk meg, majd hosszanti irányban vágjuk úgy
fel, mintha egy szőnyeg tekercset szeretnénk kihengergetni.
A
páchoz
valókat
keverjük
össze.
A húst tegyük egy dobozba, öntsük rá a mázat, és tegyük
legalább
egy
éjszakára
a
hűtőbe.
Ennek köszönhetően a húsunk nagyon aromás és puha lesz a
sütést
követően.
Másnap: A gesztenyéket (legalább 50 dkg szükséges)
vékonyan vágjuk be, majd forrásban lévő vízben 10 percig
főzzük. Ezt követően vegyük ki, és még forrón hámozzuk
meg. Ha ügyesek vagyunk, akkor ezzel a módszerrel
viszonylag egyben maradnak a gesztenye szemek és a belső
hártyájukat
is
le
lehet
venni.
A húsba töltsük, illetve nyomkodjuk bele a gesztenyét, majd
tekerjük
fel.
Sózzuk
kívülről.
Több helyen hústűvel vagy fogpiszkálóval fogjuk össze,
nehogy
szétessen
a
sütés
során.
Tegyük egy sütőtálba (fém vagy kerámia pataki tálba),
szórjuk köré a gyümölcsöket, a gesztenyét.

Ha fagyasztott hallal dolgozunk először zsiradék nélkül,
serpenyőben többször megforgatva olvasszuk ki. A levet, amit
ereszt, öntsük le róla. Én jobb szeretem ezt a módszert, mint a
mikrós kiolvasztást.
.
Egy serpenyőben olvasszunk vajat, tegyük bele a
halszeleteket, sózzuk-borsozzuk, citromlével ízesítsük.
Néhány percnyi sütés után fordítsuk meg, szintén fűszerezzük.
Ha kész, szedjük tálra a halat.
A visszamaradt vajban dinszteljük meg a fokhagymát,
keverjük el a lisztet és néhány percnyi pirítás után öntsük fel a
tejszínnel. Megint mehet bele só és bors ízlés szerint, az
apróra vágott zöldfűszerek és néhány csepp citromlé. Melegen
öntsük a halra és azonnal tálalható. Én sajtos-hagymás rizst
készítettem mellé.
További variációk:☼ Kapor helyett keverhetünk a tejszínhez
apróra vágott fekete olajbogyót és paradicsomot, így igazi
mediterrános ízvilágot kapunk.
☼ A hal gombával is finom. Külön pirítsuk meg a gombát,
esetleg egy kevés bacont, és azt keverjük bele a tejszínbe. Ez
így laktató, nehezebb, téliesebb fogás lesz.
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A mázat kihűlve
Másnap szeletelhető.

simítjuk

el

a

tetején.

Babapiskótás diós sütemény recept
Az ünnepek jellegzetes íz világához hozzátartozik
a dió is. Ebben a receptben egy főzött diókrémmel
és rumos babapiskótával lett megtöltve a
karácsonyi sütemény, és fényes kakaómázzal lett
befedve.

Hozzávalók a tésztához: 8 dkg cukor, 2 tojás
sárgája, 2 evőkanál méz, 3 evőkanál tej, 2 dkg
zsír, 25 dkg liszt, 2 kávéskanál szódapor.
Hozzávalók a krémhez: 50 dkg darált dió, 24
evőkanál tej, 35 dkg margarin, 35 dkg cukor.
Hozzávalók a mázhoz: 3 evőkanál porcukor, 2
evőkanál cukrozatlan kakaópor, 3 evőkanál víz, 2
dkg
margarin
(vagy
vaj).
Továbbá: 1 csomag babapiskóta, rum, vagy rum
aroma.

……………………………………….

A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk, 2 lapot
nyújtunk belőle, és mindegyiket kb. 15-20 perc
alatt, előmelegített sütőben, 180 fokon megsütjük.
A krémhez a diót a tejjel felfőzzük.
A margarint a cukorral kikeverjük, és a diós
masszához
adjuk.
A mázhoz a porcukrot, a kakaót a vízzel
felfőzzük,
tűzről levéve,
még
melegen
belekeverjük
a
margarint.
Az egyik lapot megkenjük a krém felével.
Kirakjuk babapiskótával, meglocsoljuk a rummal
vagy
az
aromával.
Rákenjük a krém másik felét, rátesszük a lapot.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánunk:
Rezi Kikiáltó
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Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Rezi
Felelős kiadó: Cserép Gábor
polgármester
Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné
művelődésszervező

