Rezi Kikiáltó
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
2011. december havi szám

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog újévet kíván
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kedves Rezi Lakosok!
Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, egy-egy pillanatra
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről.
Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot
elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező
újév nehéz napjaira.
Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak
számunkra. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy
önmagunkból mit adhatunk. Az az „igaz ember”, aki nem csak saját
magáért él, aki harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében
és a maga környezetében, elsősorban családjában. Ahol harmónia, béke,
szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet
teremteni, amely érzelmi, lelki közösséget, élményt nyújt.

„Ó emberek, gondoljatok ma rá
Ki Betlehemben született ez este,
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, édes bambino,
Kit csordapásztoroknak éneke
Köszöntött angyaloknak énekével…
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap és minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!”
(Juhász Ferenc)

E zavaros és bizonytalan világban minden eddiginél fontosabb
családunkat tenni életünk középpontjává és fontossági sorrendünk élére.
Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék
egymást és törődjenek egymással, valamint gyermekeikkel.
A szülõk szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és
igazságban
neveljék,
gondoskodjanak
fizikai
és
szellemi
szükségleteikről. Arra tanítsák őket, hogy szeressék és segítsék
egymást, legyen erejük megküzdeni az élet kihívásaival.
A gyermekek tisztelettel és szeretettel bánjanak idős szüleikkel.
Gondoskodjanak róluk betegségükben.
Figyeljünk barátainkra, egyedül élő lakótársainkra.
A szeretetben élő emberek, a biztonságot nyújtó családok, az elfogadó
közösségek a jövőnk és községünk pillérei. Kívánok ehhez Önöknek
boldog, békés Karácsonyt, egészséget és szeretetet a jövő évre!
Cserép Gábor
polgármester

Önkormányzati hírek
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Közérdekű telefonszámok:

Tisztelt Rezi Lakosok!
Tájékoztatom tisztelt lakosságot, hogy Képviselőtestületünk 2012. évben havonta ülésezett a
törvényekben előírt kötelezettségek, valamint
községünk működésének megfelelő irányítása
érdekében. Ebben az évben a fontosabb döntések
közül is kiemelkedik óvodánk 2012. szeptember
1-től történő fenntartásának és irányításának
hazahozatala.

Helyi szociális gondozó:
Szmolnik Ibolya Tel: 0630/867-6054

Rendkívül fontosnak érezzük, hogy községünket
ezekben a válságos években is a takarékos
gazdálkodásra figyelve hitelfelvétel nélkül tudtuk
működtetni, ezért tájékoztatom Önöket a
következőkről:

KMB iroda:
Bujtor András r. ftörm.: 0630/650-7557
Beke Tamás r. ftörm.: 0630/650-7552
Rezi Községi Polgárőr Egyesület:
06-30/474-8026, 06-30/621-5025

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Simon Valéria Tel: 0630/905-5074
Falugondnok:
Zsohár János 0630/257-4541
Mezőőr: 0630/257-3564

Rezi Község Önkormányzata költségvetésében, a
működési bevételek között kiemelkedő szerepet
töltenek be az adóbevételek, amelyek magukban
foglalják a helyi adó (iparűzési adó, építményadó,
magánszemélyek kommunális adója, telekadó,
valamint a gépjárműadó, bírság, pótlék)
bevételeket.
Rezi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 12-én tárgyalta az egyes
adórendeleteinek felülvizsgálatát. A rendeletek
kisebb, törvényességnek megfelelő korrekciójától
eltekintve - figyelemmel a lakosság teherbíró
képességére - az előző évi adómértékeken nem
változtatott, figyelemmel arra, hogy a Képviselőtestület döntésétől függetlenül a hulladékszállítási
és a csatornaszolgáltatás díja 2012. évben
emelkedni fog.
A csatornaszolgáltatás díja 2012. évben bruttó
935,- Ft/m3-re emelkedik.
A hulladékszállítási díj emelésével kapcsolatban
született döntést követően a Keszthelyi
Városüzemeltető Kft. új magasabb összegű
ajánlatot küldött, a jelenleg folyó tárgyalások
miatt a következő évi árról még nem tudom
tájékoztatni a tisztelt Lakosságot.

Gyógyszertár nyitvatartási ideje:
Hétfő:
08.30-11.00
Kedd:
08.30-11.00
Szerda:
ZÁRVA
Csütörtök: 08.30-11.00
Péntek:
08.30-11.00
Háziorvos rendelési ideje:
Hétfő:
08.00-11.00
Kedd:
08.00-10.00
Szerda:
15.30-17.00
Csütörtök: 08.00-10.00 16.00-18.00
Péntek:
08.00-11.00
Rendelő telefonszáma: 83/531-020
Orvos telefonszáma
rendelési időn kívül: 30/339-8308
Védőnői fogadóóraíMinden héten csütörtökön délelőtt
08.30-11.30-ig a Védőnői Tanácsadóban.
A védőnő elérhetősége:
06-30/438-5719.
Körzeti állatorvos:
Dr. Babócsay László
Elérhetősége:
06-30/9167-598
Reziben minden héten kedden reggel 07.00-tól áll
az ügyfelek rendelkezésére.

Kérem Önöket, hogy a fentiekben említett helyi
adókat községünk működésének zavartalan
biztosítása érdekében pontos határidőben fizessék
meg, valamint szíveskedjenek betartani az
állattartási rendeletünkben foglaltakat, különösen
figyeljenek oda az ebtartás szabályainak
maradéktalan érvényesülésére.
Takács Ádám
jegyző
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Programok, események
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Rizlingország ünnepe
Július 2-án került megrendezésre a rezi szőlőhegyen, mely az
Önkormányzat, a borosgazdák és szőlőhegy tulajdonosok
összefogásával valósult meg. Az ünnepség szentmisével
kezdődött a hegyi kápolnában, ahol annak védőszentjére,
Szent Donátra emlékeztünk.
Ezzel egy régi hagyományt elevenítettünk fel, hisz régen
mindig megünnepelték a védőszent névnapját. A rendezvény a
Kápolna-sori hegykapunál folytatódott, ahol az eseményen
részt vettek a Da Bibere Borlovagrend és a Balatoni Borbarát
Hölgyek
képviselői,
akik
színpadra
vonulásukkal
ünnepélyessé tették a rendezvényt. A jelenlévőket Czimondor
István a Nyugat-balatoni Hegyközség elnöke köszöntötte.
Ezután színpadra léptek helyi és vidéki előadók, kitáncoltuk a
Május-fát, mely közel három hónapig őrizte az ágaira
kötözött borosüveget, ami a földre érkezése után árverezésre
került. Az este főszereplői voltak Kalocsai Zsuzsa a budapesti
Operettszínház primadonnája és Bálint Csaba előadó művész,
akik musical és operett előadásukkal nagy tetszést arattak a
nézők körében. Közben pedig fogytak a jó borok a boros
gazdák által felsorakoztatott kínálatból, a Nyugdíjas klub
finom réteseséért és a cukorperecért is hosszú sorban
várakoztak az ínyencségre vágyók. A fiatal háziasszonyok a
helyszínen kürtőskalácsot sütöttek, a szakácsok pedig finom
vadpörköltet készítettek gulyáságyúban. Az este kiváló
hangulatban telt és hajnalig tartó bállal zárult.
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy az ünnepséget
megrendeztük, hisz nyáron, az idegenforgalmi szezonban
nincs a településen hasonló rendezvény, melynek célja a
kulturált borfogyasztás, a borhoz, borfogyasztáshoz, a
szőlőműveléshez
kötődő
hagyományok
ápolása,
felelevenítése, a kistermelők bemutatása.
E rendezvénnyel a jövőben csatlakozni kívánunk a Balatonparti települések nyári rendezvénysorozatához, az évek óta
megrendezett borfesztiválokhoz, hisz boraink minőségét az
évente megrendezésre kerülő borversenyeken a hegyközségi
és borrendek képviselői is dicsérik és alkalmasnak tartják arra,
hogy azokat mások is megismerjék, népszerűsítsék, már csak
azért is, mert a borkészítés községünkben évszázadokra
visszanyúló tevékenység. Hagyományai apáról fiúra szálltak.
Mára sajnos egyre kevesebben tudnak ebből megélni, de a
szőlőművel és, borkészítés a hagyományőrzésében ma is
fontos helyet tölt be.

Most ünnepeltük az új év kezdetét és már itt is van
annak befejezése. Hihetetlen gyorsasággal ért véget az
év. Ennek ellenére jó visszagondolni a közösen átélt
programokra,
melyet együtt, lakóink segítségével
sikerült megvalósítani. Az idő múlik, de az élmények,
melyek egy-egy rendezvény alkalmával értek bennünket,
remélhetőleg kellemes élményt nyújtanak, nyújtottak és
sokáig megmaradnak emlékeink közt, erősebbé teszik
közösségünket.
Számos programban vehettünk részt az egyesületek és
szervezetek, segítők rendezésében és közreműködésével.
Nem lehet elégszer megköszönni munkájukat.
Lelkesedésük, aktivitásuk
óriási erőt ad a jövő
tervezésében.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítették
2011.
évi
valamennyi
programunk
lebonyolítását, mellyel hozzájárultak rendezvényeink
sikeréhez. Bízunk további segítségükben!
Ízelítőül néhány nagyobb rendezvény, mely társadalmi
segítséggel valósult meg:

Vártúra
Május 7-én került megrendezésre, az önkormányzati
alkalmazottak mellett jelentős társadalmi segítséggel. Hat
ellenőrző ponton különféle ügyességi feladatok és szellemi
kérdések várták a túrázókat, akik évről évre többen vesznek
részt a feladatok megoldásában. Az ellenőrző pontokon
pedagógusok, várbarátok, és lelkes segítők állták a sarat és
pontozták a résztvevőket, akik a célhoz érve ünnepélyes
megnyitón és íjászbemutatón vehettek részt. Az idő nagyon
jó volt, kedvezett a sütés-főzéshez, kikapcsolódáshoz. A jó
borok mellé kiváló ételek kerültek, melyek bográcsban,
gulyáságyúban készültek. Ez a rendezvény egy kicsit
rendhagyó volt, mivel vendégeink érkeztek Lukácsházáról,
akiket nemcsak vendégül láttunk, de jól meg is túráztattunk.
A lukácsházi Borbarát Hölgyek társasága rendkívül nagyra
értékelte ezt a sportos napot annak ellenére, hogy
túravezetőink a Sikalikja-barlanghoz és a Kecskeháti
sziklákhoz is megtúráztatták őket. Ez nem volt kis
teljesítmény, főleg az éltesebb korúaktól, akik az esti
szőlőhegyi vacsoránál hősies tettükért jelvényt kaptak
cserébe és jókedvűen búcsúztak el vendéglátóiktól, a
nyugdíjas klub tagjaitól és a szőlősgazdáktól.

Szüreti mulatság
Szeptember 18-án csodálatos őszi időben került
megrendezésre a hagyományok szerint. Megmozdult szinte a
falu apraja-nagyja. A felvonulás nagyon hangulatosra és
színesre
sikeredett
az
iskolások
és
a
fiatalok
közreműködésével. Az iskola udvarán, ahogy már
megszokhattuk és amibe a vidékről jövők állandóan
gyönyörködnek, szépen díszített színpad várta a felvonulókat
és a mulatságra érkezőket. A jó hangulathoz meg volt minden.
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Csodaszép idő, a szőlősgazdák által felajánlott jó borok, a
nyugdíjasok és fiatal segítők által sütött keltrétes, a szőlői
munkaközösség lelkes kiszolgálása, az előadók színvonalas
előadása, na és persze Kaczor Feri, az est fénypontja. Betelt
az udvar teljesen, mire színpadra lépett. A mulatság tánccal,
báli zenével ért véget.

Ezzel párhuzamosan, szintén társadalmi munkában Torma
Béla helyi nyugdíjas emlékkönyvet készített az első és
második világháborúban elesett rezi hősökről.
E két önzetlen szándék találkozásából született meg a Hősök
Könyve c. film, melyet Dencs Ferenc szerkesztett a
rendelkezésre álló adatok alapján művészi minőségűvé.
Nemzeti Ünnepünk alkalmából ez év október 23-án a Magyar
Köztársaság Honvédelmi Minisztere, a honvédelem ügye
érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréséül Torma Béla úrnak II. osztályú Honvédelemért
Kitüntető Címet adományozott.
Munkájukat Rezi Község Önkormányzata mindvégig
támogatta.

Idősek napja Reziben
Valamennyi rendezvényen a helyszínt a rezi polgárőrök
biztosították, az autók, parkolók biztonságát ők vigyázták.

„Szép Zalában születtem …”
Zalai Hagyományok napja Letenye
A Zala Megyei Közgyűlés Hivatala Kulturális és Határon
Túli Kapcsolatok Osztálya, a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Zala
Megyei Levéltár, a Hevesi Sándor Színház és a Zala Megyei
Közművelődési Intézmény szervezésében került sor a VII.
„Szép Zalában születtem…” hagyományőrző pályázat
gálaműsorára, mely Hagyományok napja néven, 2011.
november 19-én, Letenyén került megrendezésre.
A pályázaton 17 hagyományőrző csoport mellett részt vett a
Rezi TV és a Rezi Hősök Könyve kutatócsoportja, mely a
Hősök Könyve c. filmért a neves szakmai zsűri döntése
alapján "A település, vagy az adott közösség történetében
jelentős helyi személyiségek, névadók életútjának
feldolgozása" kategóriában I. díjat kapott.
Az
eredményhirdetés alkalmával a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója a zsűri nevében elismerő szavakkal
méltatta a Hősök Könyve és a film készítőit.

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.
A megjelenteket Dr Kiss Ferenc háziorvos a helyi
Vöröskereszt szervezet elnöke és Cserép Gábor polgármester
köszöntötte. Az ünnepségen részt vettek a község legidősebb
lakói is, a 99 éves Somogyi Józsefné és a 92 éves Vass
József, akiket a polgármester külön köszöntött.
Műsort adtak az óvodások, a cserszegtomaji Lánárd Gábortól
pedig citerajátékot hallgathattak. A vacsora mellet nagy sikert
aratott a cserszegtomaji Tátika népdalkör, aki operett
slágereket énekelt. Az est vidámságban, közös énekléssel és
beszélgetéssel zárult.

Márton-napi mulatságok
A boros gazdák szervezésében november 11-én, Márton
napján ismét mustrára kerültek az idei évi újborok, melyek a
jó évjáratnak köszönhetően bíztató jövőt kecsegtetnek. Az új
borokat megáldotta Kiss László esperes, aki elmondta Szent
Márton legendáját. A vacsora sült libacomb volt, melyhez a
gazdák új boraikkal koccintottak. Az est meglepetésvendége
volt a cserszegtomaji Tátika népdalkör, melynek tagjai operett
előadásukkal nagy sikert arattak a résztvevők körében. Az est
közös énekléssel zárult.

Mint ismeretes, a faluban három éve működik televízió
Képújság formájában. A helyi hírek, események
feldolgozására összeállt
kis stáb feladatát társadalmi
munkában végzi.
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Márton-napi bál

Adventi hangverseny,
Ikonkiállítás és karácsonyi vásár
December 14-én a római katolikus templom adott otthont
a már harmadszor megrendezett Adventi hangversenynek,
majd a Faluházban Ikon kiállításon és vásári forgatagban
vehettek részt az érdeklődők.

November 12-én szombaton este a Család Általános Iskola
és Szülői Munkaközössége Márton napi bált tartott, mely
fáklyás felvonulással és misztériumjátékkal kezdődött a
templomban. Az est a Faluházban folytatódott az iskolások
műsorával, majd finom libavacsora következett, mely a
szülői munkaközösség jóvoltából készült el. Az est jó
hangulatú bállal zárult.

Az Adventi hangversenyt C. Tóth Zoltán nyitotta meg, aki
kiemelte, hogy a várakozás időszakában a koncert immár
harmadszor került megrendezésre. A nézők figyelmébe
ajánlotta az
óvoda kis énekeseit , az iskola Kikelet
népdalkörét, a Rezi Baráti Kör Kamarakórust, a Nyugdíjasok
népdalkörét és a keszthelyi Család Általános Iskola
betlehemes táncjátékát.
A szereplők nagyon szép és
hangulatos zenei élményt nyújtottak a résztvevőknek.
Az Ikon kiállítást Zubai Etelka a Család Általános Iskola
vezetője nyitotta meg. Elmondta, hogy az ikonfestés nagyon
nehéz, melynek szigorú szabályai vannak. A képek kettős
lelkületűek. Az egyiket a festő személyisége adja, a másikat a
képen megjelenő alakzat. Az ikonból áradó figyelem
megfogó, szinte párbeszéd keletkezik a kép és a szemlélő
között.
A Karácsonyi vásárt Dr. Udvariné Szablics Mária a Zala
megyei Agrárkamara tanácsadója nyitotta meg, aki a
következőket mondta:
Advent a várakozást a felkészülést jelenti a római katolikus
liturgiában. Várni a páratlan csodát, a betlehemi Kisjézus
eljövetelét. Erre a nagyszerű eseményre fel kell készülni
elsősorban lélekben, de gondolni kell a nagyszerű ünneppel
járó ajándékozásra is. A lelkünket kellően átjárta a templomi
hangulat és a koncert megbékélést hozott el magunkkal és
embertársainkkal szemben is. Próbáljuk megőrizni ezt a érzést
nagyon sokáig.
A karácsonyi vásár segít enyhíteni a karácsonyi ajándékozás
gondjain is. Segít, mert a sok nagyszerű apróság, szép
dísztárgy, gyertya és népművészeti alkotás mögött ott az
ember, aki közülünk való. Ismerjük őket és büszkék vagyunk
rá. Ezért meleg szívvel tudjuk elfogadni az ő kiteljesedésének
tárgyait.
Kiemelte Szalai Imre népi iparművész lenyűgöző kerámiáit, a
faragott tárgyakat, melyek visszahozzák a gyermekkor világát,
amikor iskolásként technika órán virágkarót faragtak még a
lányok is, és ezt adták karácsonyi ajándékként szüleiknek.
Szólt még a szép gyertyákról is, melyek bensőséges
hangulatot nyújtanak.
Rátért a nyugdíjasok által termelt és a vásárban kínált
sütőtökre és az Önkormányzat közfoglalkoztatottai valamint
szintén a nyugdíjasok által elkészített bicskelekvárra is. Mint

Mikulás ünnepség
December 4-én vasárnap délután a rezi Faluházba is
megérkezett a Télapó, melyet a gyerekek mellett a még
mindig gyermeklelkű fiatalok is nagyon vártak már.
Segítségükkel egy nagyon hangulatos délután részesei
lehettünk. Délelőtt sátrat állítottak, díszítettek, délután
krampuszoknak, angyaloknak öltöztek és még egy szép
bábjelenettel is megajándékozták az ünnepségre érkező
gyerekeket, szülőket és a Télapót. Közben kint a kályhán
sült a gesztenye. Bent a sült tök, forró tea, forralt bor
ínycsiklandó illata lengte be a Faluházat. Aki akart
kürtőskalácsot is süthetett magának. Az ünnepségre eljöttek
az óvodások is, akik énekekkel, versekkel várták és
köszöntötték a Télapót. A rövid kis műsor után Télapó még
beszélgetett egy kicsit a gyerekekkel, majd lovas hintóra
szállt és csilingelve, zeneszóval végigjárta krampuszaival a
falu utcáit.
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mondta, „Egy közösség erejét, hitét nagyban meghatározza a
múlt emlékeinek ápolása, a hagyományok megőrzése. Az
ilyen közösségnek összetartó ereje van. A helyi Nyugdíjas
klub is ilyen közösség. A bicskelekvár elkészítése igényli a
tradíciók ismeretét, a recept titkának tudását és nem utolsó
sorban az apró gyümölcsök begyűjtését. A jó Isten áldja
meg kezük munkáját és még hosszú ideig, lehetőleg jó
egészségben ténykedjenek a falu örömére!”
Végül kiemelte a fiatalak munkáját. A gyerekek nagyon sok
szép értékes, saját kezükkel készített ajándéktárgyakat
kínáltak a vásárlóknak. Mint mondta: „Nincs jelen jövőkép
nélkül! A jövőhöz mindig a ma ifjúságára van szükség.
Segítsük őket, mert valami olyanhoz van érzékük, mely
kevesek sajátja. Felelősséggel tartozunk nekik, hogy később
felnőve ők is felelősséget érezzenek szüleikkel,
nagyszüleikkel szemben.”
Az este bizonyosság volt arra, hogy az örömhöz a
pillanatnyi boldogsághoz nem kell a fényes csillogás, a
„művilág”, a tudatmódosító csecse-becse. Egyszerű
dolgokkal is lehet nagyszerűen várni az ünnepet.

Helye: Szőlőhegy
Célcsoport: boros gazdák, helyi és vidéki borkultúra kedvelők
Célja: a rezi bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése
Január 28. szombat 13.00 Iskolai farsang
(Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség rendezvénye)
Helye: Művelődési ház
Célja: Hagyományok ápolása
Célcsoport: Család Általános Iskola tanulói, illetve szüleik.
Február 5. vasárnap 13.00 Sakk-verseny
(Ifjúsági Egyesület rendezvénye)
Helye: Művelődési ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület
Célcsoport: Mindazok, akik kedvelik a sportágat
Február 19. vasárnap 14.00
XII. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa
(Ifjúsági Egyesület rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület
Célcsoport: A település 12 év feletti lakosai
Február 24. péntek
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozataira.
(Család Általános Iskola rendezvénye)
Helyszín: Család Általános Iskola
Március 15. kedd 18.00 Nemzeti Ünnep
(Rezi Község Önkormányzat és a Család Általános Iskola
rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Célcsoport: Rezi község lakossága
Április 15. vasárnap 15.00
IV. Vers- és Prózamondó Verseny
a
Költészet
Napja alkalmából
(Általános Iskola rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Célcsoport: a település és a térség 12 év feletti lakosai
Célja: a vers- és prózamondás népszerűsítése
Április 24. Kedd 18.00 Szent György napi ünnepség
(Hegyközség rendezvénye)
Helye: Kápolna
Május 5. szombat Vártúra
(Önkormányzat rendezvénye)
Célcsoport: Helyi és vidéki túra- és természetkedvelők
Célja: a természet, a sport és a rezi vár népszerűsítése
Május 6. vasárnap 17.00 Anyák napja
(Önkormányzat rendezvénye)
Rendező: Művelődési Ház
Helyi fellépők műsorral köszöntik az édesanyákat.
Május 25. péntek Pünkösdölés
(Óvoda rendezvénye)
Helyszín: Óvoda és a falu intézményei

2012 évi programok
Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a kiemelt közművelődési rendezvények
mellett 2012-ben a következő programok megrendezését
hagyta jóvá, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A
programok között szerepelnek az intézmények és
szervezetek rendezvényei is.
Január 7. szombat
Hagyományos disznóvágás
(Várbarátok Köre és a Baráti Kör Kamarakórus rendezvénye)

Helye: Paplak
Célja: hagyományok ápolása, a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének aktivizálása.
Január 14. szombat 15.00 Doni Hősök Napja
(Nyugdíjas Klub rendezvénye)
Emlékezés a II. világháború rezi hőseire
Helye: Római Katolikus templom
Célja: Hőseink emlékének felidézése, megőrzése,
megismertetése a fiatalabb korosztályokka)
Január 20. péntek A Magyar Kultúra Napja
(Család Általános Iskola rendezvénye)
Helyszín: Faluház
Január 21. szombat 13.00 Vince-napi Pincejárás

Május 26. szombat
(Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség rendezvénye)
Gyermeknap és Pünkösdi király választás
Helye: Sportpálya, Iskola
Május 27. vasárnap Hősök Napja
(Rendező: Rezi Község Önkormányzata)
Helyszín: római katolikus templom
Június 16. szombat
Ballagás és tanévzáró
(Család Általános Iskola rendezvénye)
Helyszín: Általános Iskola
Június 24. vasárnap Szent Iván éji tűzugrás
(Család Általános Iskola rendezvénye)
Helyszín: Rezi vár
Június 29-30. Rizlingország Ünnepe
(Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák rendezvénye)

(Hegyközség rendezvénye)
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Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu
Célcsoport: Rezi község lakossága, valamint a környező
települések, városok turistái, külföldi vendégei.
Július egyik hétvégje Sportnap
(Petőfi Sportkör rendezvénye)
Helye: Sportpálya
Célcsoport: Rezi, valamint a környező települések
sportegyesületei, lakossága
Július 23-28. Hagyományos vártábor
(Várbarátok Köre rendezvénye)
Célcsoport: az iskola tanulói, valamint korlátozott számban
a környező települések tanulói.
Augusztus 6-10. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
(Várbarátok Köre rendezvénye )
Célcsoport: művészetet kedvelő fiatalok
Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése
Szeptember 15. vasárnap Szüreti rendezvény
(Rezi Község Önkormányzatának rendezvénye)
Célcsoport: Rezi község lakossága
Október 21. péntek
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepi műsor
(Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola
rendezvénye)
Helye: művelődési ház
Október 23-24. vasárnap, hétfő Lukács napi búcsú
Október 27. szombat Holdfénytúra teliholdkor a Rezi
várhoz.
(Várbarátok Köre Egyesület rendezvénye)
November 4. Vasárnap 15.00 Idősek napja
(Rezi Község Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt
rendezvénye)
Helye: Művelődési Ház
December 6. Mikulás ünnepség
(Ifjúsági Egyesület rendezvénye)
Helyszín: Faluház
December 13. csütörtök Lucázás
(Óvoda rendezvénye)
Helyszín: az Óvoda és a falu intézményei
December 15. szombat
Adventi hangverseny a templomban
Ikon kiállítás és karácsonyi vásár a Faluházban.
Kiállítás: az általános iskolások által készített ikon képekből.
Vásár: az általános iskolások, helyi és vidéki alkotók,
készítők munkáiból
December 23. vasárnap Karácsonyi ünnepi műsor
Helye: Művelődési Ház
Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.
Tervezett szakkörök, programok:
 Táncoktatás – heti 1 alkalom (minden pénteken 16.0020.00 óráig, oktató: Varga Enikő)
 Női torna – heti 1 alkalom minden héten pénteken este
20.00-tól a Faluházban
 Biblia óra minden héten csütörtökön du. a
Klubhelyiségben
 Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön délután a
Klubhelységben
 Alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1
alkalommal keddenként
 Rezi Baráti Kör Kamarakórus próbái a Művelődési
Házban csütörtökönként
 Vasárnap
délutánonként
asztalitenisz
és
sakkfoglalkozások a téli időszakban. (Ifjúsági Egy)

Baba-mama klub minden hónap első péntekjén az Óvoda
csoportszobájában ( szervező: Védőnő)
A művelődési ház jövő évi tervei között szerepelnek még
kiállítások, irodalmi estek, színházlátogatások, zenei
koncertek szervezése is.
A programokon való részvétel ingyenes, kivéve a tánc és a
női torna foglalkozásokat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Községünk valamennyi lakójának békés, karácsonyi
ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
műv.szervező

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
nevében a Karácsony melege és meghittsége mellett kívánok
minden Rezi lakosnak jó egészséget, az elkövetkező
ünnepekre áldott, békés Karácsonyt és sikeres új esztendőt!
„Csodás ünnep a Karácsony
a Földre eget varázsol.
Fenyőágon gyertya lángja,
csillagot visz kis szobákba.
Mindenkinek kívánom:
Legyen szívében Karácsony!
Simon Valéria
családgondozó

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

Milyen volt az elmúlt esztendő, és mit vár a
következő évtől?
A kérdésre a következő válaszokat kaptuk:
Zubai Etelka a Család Általános Iskola vezetője:
A gyorsuló időben úgy érezzük ismét sokkal hamarébb jött el
a karácsony, mint gondoltuk. Az egyre sötétebb napokban
mindannyian várjuk már a születő fényt és vele együtt a
fényben elérkező megváltót.
Ilyenkor mindenki próbál számot vetni önmagával,
eredményeivel, lehetőségeivel és jövőbeni tennivalói is
előkerülnek.
Az iskola számvetésében szerepel a nyertes pályázatok sora, a
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gyermekek mosolya, a közös programokon, versenyeken
elért sikerek ajándékkosara, amit akár a három királyok, a
kis Jézus jászla elé helyezünk:

A jövőre útravalóul legyenek mindannyiunkkal Wass Albert
szavai:
„Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be
oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget
ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből
változzatok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a
pillanattól kezdve veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak,
megmaradásotoknak, a magyar sors jobbra fordulásának ez
az egyetlen lehetősége. Adjon az Úristen boldog, áldott
karácsonyt,
és
szeretetben
gazdag
újesztendőt
mindnyájatoknak!”

Megyei népdaléneklési verseny területi selejtezője :
1. hely Owaimer Salwa
1.
hely Kikelet népdalkör
2.
hely Kiss Noémi
( felkészítők: Soós Réka népzenei előadó Budapestről és
Simon Georgina)
Veszprém Padányi rajzverseny:
2.
hely Gerencsér Orsolya
5.hely Cserép Máté
10. hely Vitéz Noémi

Békés Karácsonyt és örömteli Új esztendőt kívánok
mindenkinek az iskola tanulói és minden dolgozója nevében:
Zubai Etelka

Hévíz Bozsik intézményi labdarúgó bajnokság 4.hely

Szalai Klára a Szabó István Általános Iskola és
Óvoda rezi tagóvodájának vezetője:

Az oszágos véradás-szervezés második helyezésével,
nemcsak egy digitális fényképezőgépet nyertünk, hanem
Zamárdiba egy kalandparki kirándulásra is elvihettük
vöröskeresztes szakkörünk tanulóit. Ugyancsak a
vöröskereszt pályázatával nyertünk laptopokat és cseréltük
le régi fénycsőveinket energiatakarékosakra.
Novemberben a Zala Megyei Közgyűlés múzeumpedagógiai
pályázatán a Balatoni -és a Festetics György Múzeumba
vittük el iskolánk tanulóit, ahol tárlatvezetőkkel tarthattunk
múzeumi órákat.

„ A gyökerek persze
nem látszanak,
de tudod azok tartják a fát!”
Óvodánkban családias, szeretetteljes légkörben, biztonságot
nyújtó feltételrendszerben, vegyes életkorú csoportban,
folyamatos napirend keretén belül töltik napjaikat a
gyermekek. 2 óvodapedagógus és 2 dajka foglalkozik velük.
Külső és belső óvodaképünkre a természetes anyagok
harmóniája jellemző. Az épülethez tágas, füves, jól felszerelt
udvar tartozik fákkal, bokrokkal ellátva.
Nevelési programunkban a fő hangsúlyt a természetszeretet és
természetvédelem, az egészséges életmódra nevelés és a
néphagyomány-ápolás
kapja.
Az
ősi
kultúra
hagyományrendszere beépült és nagy hangsúlyt kapott
óvodánk életében, s ezt szeretnénk folytatni a jövőben is.

Immár második évéhez ért a TÁMOP 3.1.5.” A korszerű
szemlélet, eredményes oktatás” elnevezésű pályázatunk
kivitelezése, aminek keretében két kollégánk tanul tovább és
szerzi meg további szakképesítését.
Az informatika nyertes pályázatával, nemcsak a
számítógépeink újultak meg, hanem bevezetésre került az
elektronikus napló is.
A másik kiemelkedő és az országban jelenleg 10 iskola által
használt a komplex instrukciós program pályázata.
Ennek köszönhetően, kicsit átalakult a hagyományos oktatás
egy része, ahová beléptek a KIP-es órák, ahol személyre
szabottan egyéni és közös feladatok megoldásával,
differenciált képességek kibontakoztatása történik. A
program keretében működik a táblajáték szakkör, melynek
játékai a tanítási órákon is nagyon hatékonyan használhatók.
Szerepet kapnak az oktatási folyamatban a családban tanult
szakmák, amik bemutatásra kerülnek az iskolai élet során .
Az egyéni képességek fejlődésének mérését és fejlesztését
segíti a Magyar Tudományos Akadémia professzorasszonya
által összeállított fejlődésvizsgálati teszt, ami pontosan
mutatja, hogy a gyermekeknek mely területeken, milyen
eredményeket sikerült elérniük és melyeket kell még jobban
erősíteni . Karácsonyra megkaptuk a hozzáférést a Tabello
nyelvoktató programhoz, ami hatékonyabbá és sokkal
érdekesebbé teszi a nyelvtanulást. Ezzel együtt az ünnepi fa
alá helyezték a program szponzorai a logikai játékcsomagot
is.
De a legnagyobb ajándék az mégis itt van
mindannyiunkban: a közös hit és akarat.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
óvodánkban!
Az első féléves ünnepköreink, programjaink:
- Szeptember 18. – Szüreti mulatság.
- Október 06. – Idősek köszöntése.
- December 02. – Közös Télapó-várás a baba-mama
klubban.
- December 04. – Vártuk a Mikulást a faluházban.
- December 06. – Télapó járt óvodánkban.
- December 13. – Lucázás az óvodában, az iskolában,
a hivatalban, a boltokban és a nőklubban.
- December 14. – Részt vettünk az adventi
hangversenyen a templomban.
- December 18. – Énekeltünk és lucáztunk a
karácsonyi ünnepségen, a faluházban.
- December 20. – Karácsonyi ünnepség az óvodában.
Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk rögtön év
elején a faluközösséggel együtt a szüreti mulatságon. Népi
játékot adtunk elő nagycsoportos korosztályú gyermekeinkkel.
Az idősek köszöntésén óvodásaink „A kiskakas gyémánt
félkrajcárja” című mese dramatizálását mutatták be.

Köszönjük a képviselő-testület segítő támogatását, hogy
fontos számukra az iskola. Köszönet a szülői
munkaközösség fáradhatatlan segítségéért, a nyugdíjasok
aktív közreműködéséért, Tafota Istvánné aktívitásáért és
minden eredményes hozzáállásért.
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Lancz Ferencné a Nyugdíjas klub vezetője:
a rezi Őszirózsa Nyugdíjas klub az idén is tartalmas és aktív
évet tudhat maga mögött. A klubfoglalkozások mellett szinte
nem múlott el úgy hónap, hogy legalább egy-két
rendezvényen ne képviseltettük volna magunkat. Januárban a
doni hősökről emlékeztünk, majd részt vettünk a közös
disznóvágáson. A Föld Napja alkalmával a faluközpont
rendbetételébe segédkeztünk. Az alsópáhoki Nyugdíjas klub
kedves meghívásának is eleget tettünk. Beneveztünk a
Hévízen megrendezett 50 év felettiek Ki-Mit-Tud-jára, ahol
verset mondtunk és népdalokat énekeltünk. A Szent György
napi ünnepségen énekkel köszöntöttük a tavaszt. A májusi
Vártúrán a községünkben vendégeskedő lukácsházi Borbarát
Hölgyek Egyesületének fogadásában, megvendégelésében is
részt vettünk. A június végén megrendezett Rizlingország
ünnepére asszonytársainkkal rétest sütöttünk és vidám
dalcsokorral szórakoztattuk a jelenlevőket. A nyár során
meghívást kaptunk a vindornyalak Falunapra, ahol szintén
népdalcsokrot énekeltünk. Eljutottunk Zalaapátiba is a
Katonadal fesztiválra. A rezi Szüreti mulatságra keltrétest
sütöttünk asszonytársainkkal , ahol örömmel tapasztaltuk,
hogy a fiatalabb asszonyok is kedvet éreznek a sütkérezéshez,
így az utánpótlás is biztosított lesz. A sok elfoglaltság mellett
rendszeresen kijártunk a paplak kertjébe, ahol burgonyát,
sütőtököt, csemegekukoricát, babot vetettünk. A kert
rendbetételében az Önkormányzat közfoglalkoztatottai
segítettek. Aztán jött a betakarítás, a Bicskelekvár főzés,
melyet megint közösen végeztünk a közfoglalkoztatottakkal.

Ügyes gyermekeink besegítettek a baba-mama klubban és a
falu Télapóvárásán is. Énekekkel, versekkel hívogattuk a
Mikulást. Hozzánk napján érkezett meg és minden
gyermekünk ajándékban részesült, hiszen csak jó gyermekek
járnak a Rezi óvodába.
Az idén is végig lucázták az „egész falut” nagycsoportos
gyermekeink: voltak az óvodában, az iskolában, a
hivatalban, a boltokban, a nyugdíjas klubban és a faluházban
is.
Karácsonyi énekekkel és versekkel részt vettünk az adventi
hangversenyen is a templomban
Humpok Lilla szólót énekelt a karácsonyi ünnepségen a
Faluházban.
Az év végi sok program után óvodánkba december 20-ra
várjuk a Jézuskát tiszta gyermeki szívvel!
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében kívánunk a falu
minden kedves lakosának békés, boldog karácsonyt és
szeretetben teljes új esztendőt!
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne
díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”
(Szilágyi Domokos)
Szalai Klára
tagóvoda vezető

Zomboryné Kismihály Brigitta védőnő
Közeledik az év vége, a szeretet ünnepe, kiváló alkalom ez
arra, hogy átgondoljuk az óév történéseit, és reménykedve
tekintsünk az új év felé.
Községünkben az idén kilenc gyermek született, szerencsére
mindannyian egészségesek.
Előreláthatólag a jövő évben már júliusig nyolc babának
örülhetünk, talán a 2012-es esztendő bővebb gyermekáldást
hoz.
Nagyon fontos, hogy a gyermek érkezése valóban áldás
legyen a család és a közösség számára, merjük Őket nagyon
szeretni, hiszen a gyermekek a legszebb ajándékok az élet
szűkös asztalán.
Az alábbi versrészlettel szeretnék a község minden kedves
lakójának békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni !
Zomboryné Brigitta védőnő

November végén eljutottunk a vonyarcvashegyi Katalin napi
süteménysütő versenyre is, ahol Benke László mesterszakács
oklevelekkel
jutalmazta
munkánkat.
Decemberben
Cserszegtomajon az Ádventi Kórustalálkozón, majd Reziben
az Adventi hangversenyen és a Karácsonyi ünnepségen is
szerepeltünk.
Ezúton szeretném megköszönni a Nyugdíjas klub nevében
Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület tagjainak,
művelődésszervezőnknek az odaadó lelkes segítséget,
közreműködést. Hálásan köszönjük a Ki-Mit-Tud-ra kapott
egyforma ruhákat, melyben színvonalasan képviselhettük Rezi
községet.
Betlehemi fényes csillag hozza el a szeretetet minden ember
szívébe, a közelgő karácsonyi ünnepekre.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Nyugdíjas klub nevében
Rezi község minden kedves lakójának:

„De jó volna mindent,mindent elfeledni.
De jó volna játszadozó gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal
kibékülni, szeretetben üdvözülni.”
(Ady Endre)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt!
Lancz Ferencné
klubvezető
8
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álom.” 2011. tavaszán a Magyar Látványtánc Szövetség által
rendezett versenysorozaton ebben az évben először vett részt a
csapat. A területi Bajnokságán 5 aranyat és 1 ezüstöt, az
Országos Bajnokságán három első és két negyedik, az Európa
Bajnokságon pedig 1 első, 2 második és 1 negyedik helyezést
ért el. Sümegen a III. Dunántúli Táncversenyen egy arany és
két bronzminősítést szereztek.
Zalaszentgróton a VII.
Moderntánc és Mozgásfesztiválon 1 első, 1 második és 2
harmadik helyezést hoztak el, s megkapták a legjobb
gyermekcsoport díját is. Az I. Festetics Amatőr Minősítő
Táncversenyen 5 arany és 3 ezüst minősítést kaptak. Nem
válhatott volna valóra az álmuk a támogatók segítsége nélkül:
a Rezi Önkormányzat az országos versenyre való eljutást tette
lehetővé, a nevezési díjakhoz járult hozzá a Zalaszántói
Önkormányzat, a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet hévízi
fiókja, az Almakuti Bt. és nem utolsó sorban a szülők. A nyár
is sok élményt tartogatott a tánccsoport részére. A vakáció
második hetétől a lányok a szokásos nyár eleji tánctáborban
folytatták tánctudásuk tökéletesítését határtalan jókedv és
lelkesedés mellett, majd 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, Cserszegtomajon, Gyenesdiáson, Zalaszántón,
Vindornyalakon, Vindornyaszőlősön, Vonyarcvashegyen,
Zalalövőn. Számos alkalommal hívják a csoportot a hévízi
Carbona és Europa fit hotelbe szerepelni. Jelenleg készülnek
az új koreográfiák a tavaszi versenyekre. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a csapat létszáma 54 főre emelkedett. Sok új
kisgyermek csatlakozott a csapathoz, így már 26 fő
utánpótlással büszkélkedhet a tánccsoport. A közös munka, az
együtt átélt élmények, sikerek összetartó kis csapatot
kovácsoltak. 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.
Rezi község neve hallatán ezek után reméljük, hogy a
környékben ezután már nem csak a Rezi vár és az évente
megrendezésre kerülő vártúra jut majd az emberek eszébe,
hanem a Rezidance tánccsoport is.
A tánccsoport nevében a község valamennyi lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok!

Illés Tihamér a Rezi Petőfi SE csapatvezetője
A foci csapat őszi teljesítményéről, „persze nem szakmai
szemmel.”
A nyári felkészülési meccseken kirajzolódott egy jó kis
keret, ami bizakodásra adott okot az őszi bajnoki
mérkőzésekre nézve. Örömmel töltött el bennünket, hogy
más csapatokban focizó fiúk nagy része hazatért.
Szándékunkban állt, hogy kizárólag rezi fiatalok alkossák a
csapatot, de ehhez hozzá kell tennem, hogy itt még van
hiányosság. 2-3 fiút még mindig hazavárnánk, hogy
tökéletes legyen a rezi focicsapat kerete. Abban bíztunk
kiváló edzőnkkel, Varsányi Sándorral, hogy ez a keret jó
lehet a rezi futball felemelkedéséhez. A nulláról indulva
nem volt egyszerű a feladat. Több játékos már az elején
lemorzsolódott, de akik maradtak, azokra már igazán
lehetett számítani. A kezdeti nehézségek után remek őszt
produkáltak focistáink. Kialakult egy jó kis csapat, ahol
tudnak egymásért és Reziért küzdeni. Nem akarok senkit
kiemelni, mert mindenki odatette magát a jó hangulatú
edzéseken és a hétvégi bajnokikon egyaránt. Szórakoztató,
izgalmas, rengeteg fociélményt nyújtó mérkőzéseket
játszottak és végre sokkal több volt az öröm, mint a bánat a
meccsek végén. Több vidéki csapat a múlt eredményeiből
kiindulva ítélte meg és lenézte játékosainkat. A bajnokik
során aztán azok rendre mind pórul is jártak, sorra kikaptak
tőlünk. Ezáltal a megye III. -ban tekintélyt vívtunk ki
magunknak, így most már készülnek ránk, tartanak tőlünk.
Ez
elismerést
jelent.
Szurkolóinkat
is
sikerült
visszacsalogatni a találkozókra,. Tudjuk, hogy a „rezi
drukker” nagyon kritikus. Ennek ellenére még így is sokan
kijártak, sőt volt olyan idegenbeli meccs, ahol többségében
rezi drukkerek voltak. Az utolsó hazai meccset Hévíz ellen,
a hideg idő ellenére vastapssal jutalmazták. Ez az őszi
teljesítménynek is szólt. Az őszi szereplés nagyon jónak
mondható több okból is. A vasárnapi bajnokik újból
eseménnyé váltak a faluban, amire érdemes volt kilátogatni.
Szakmai oldalról a 3. illetve 6. hely valamelyikének
megszerzése volt a célkitűzés. Ez eddig teljes mértékben
sikerült. Ehhez csak gratulálni lehet. Köszönjük fiúk! Így
tovább. Ezért a teljesítményért emeljétek a fejeteket a
magasba! A téli alapozás után bízunk a tavaszi hasonló
szereplésben, sok-sok erőt kitartást hozzá, mert szüksége
van a falunak egy „jó kis focicsapatra”
Illés Tihamér
csapatvezető.

Varga Enikő
táncoktató

Illés Fanni paralimpikon egyenesen Taiwanból

Varga Enikő táncoktató Rezidance tánccsoport

Lassan véget ér egy újabb év. A Rezidance tánccsoport
nagyon mozgalmas, eredményes évet tudhat maga mögött.
A lelkes és kitartó munka eredményeként számos
elismerésben részesült a csoport. „Valóra vált egy nagy
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Üdv innét a világ végéről! Jelentem az edzőtábor utolsó
teljes munkanapjához érkeztem. :-) Eleinte nagyon rossz
volt itt, csak a rendkívül jó társaság tartotta a lelket bennem.
Most már megszoktam, így jó itt. Örülök, hogy ide is
eljuthattam. Ez egyfajta ajándék.. :-) Most hogy idén
májusban leérettségiztem és felvettek ELTE magyar szakra,
az iskolát letudtam erre az évre, hiszen rögtön az első
egyetemi évemet elhalasztottam, mert úgy gondolom az
olimpia a legfontosabb! Tehát maradtam Zalaegerszegen a
kollégiumban, ahol eddig is laktam, mindössze annyi
különbséggel, hogy nem kell suliba járnom, így csak az
úszásra tudok koncentrálni. Rengeteget dolgozom és nagyon
bízom benne, hogy a sokszor keservesnek mondható
kemény napok meghozzák a kitartó munka gyümölcsét.. ;-)
Az idei nagy versenyem a berlini európa bajnokság volt,
ahol 100m mellen 3., tehát bronzérmes lettem. Nagyon de
nagyon boldog voltam. :-) Soha nem álltam még
világversenyen a dobogón, így most átélni ezt egészen
hihetetlen volt. Örültem másrészről azért is, mert nagyon
kemény volt az érettségi időszakban egy ekkora versenyre
készülni. Én el nem tudom mesélni mennyire volt stresszes
ez az időszak az életemben. Máig nem is értem, hogy
sikerült mindent végigcsinálnom. :-) De megedződtem
lelkileg is, az biztos. Az Európa bajnokság természetesen
nemcsak erről a bronzéremről szólt számomra, hiszen
minden számban, amiben elindultam javítottam és jó pár
helyet előreugrottam a világranglistán is. Ez is azt
bizonyítja, hogy megéri ezt csinálni, hiszen nemcsak egy
számban tudok jó , hanem igyekszem mindenben jobb és
jobb lenni. :-) Persze ezt a bronzérmet sem adták ingyen
mint már leírtam, de nekem ez megéri. Erre születtem és
csinálom, amíg csak bírom. :-)

Héder Béla a Rezi Községi Polgárőr Egyesület
elnöke:
Februári közgyűlésen meghatározott feladatainkat, melyek a
járőrözés, szolgálatadás, a környezetvédelem terén
szemétlerakók figyelése, szemét gyűjtése, temető, posta
védelme, figyelemmel kísérése, közösségi programokon való
részvétel és a közlekedésbiztonsági tábor megrendezése,
elmondhatom, hogy teljesítettük.
A járőrözés területén vegyes tapasztalataink vannak.
Legtöbben rendszeresen és lelkiismeretesen végezték
munkájukat,
voltak azonban olyanok, akik a kiírást
sorozatosan semmibe vették. Szolgálatra nem jelentkeztek be,
távolmaradásukat sem jelezték. A jövőben ezen változtatni
szeretnénk. Felhívtuk tagjain figyelmét arra, hogy tag
továbbra csak az maradjon, aki a vállalt feladatokat el tudja
látni. Örömünkre szolgál, hogy sikeresen részt vettünk a Zala
megyei Polgárőr Szövetség működési pályázatán, ami azt
jelenti, hogy ezután az Önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati autó mindenkinek a rendelkezésére áll, ugyanis a
pályázat finanszírozza az autó használatát.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a keszthelyi
Rendőrkapitánysággal, melynek célja a polgárőr egyesületek
és a Rendőrség szervei között a helyi közbiztonság
fenntartásában és a bűnözés elleni fellépés során történő
hatékony együttműködés., mely
megerősíti a polgárőr
egyesületek stratégiai partneri szerepét a helyi közrend és
közbiztonság fenntartásában.
Fontos feladatnak tartjuk a falu tisztaságát, a szemétlerakók
elleni küzdelmet. Tagjaink a Föld Napja alkalmából szervezett
szemétgyűjtési akcióban az idén is részt vettek.
A temető és a posta védelmét igény szerint temetésekkor és
Mindenszentekkor láttuk elláttuk.
Az Önkormányzat által szervezett programokon állandó
részvételt tanúsítottunk.
Idén is megrendeztük a
Közlekedésbiztonsági tábort, mely jó hírnévnek örvend és az
Országos Polgárőr Szövetség a jövőben is támogatni kívánja a
rendezvényt. Novemberben részt vettünk a vonyarcvashegyi
Katalin napi Kolbásztöltő versenyen, ahol csapatunk a fődíjat,
a Benke László mesterszakács és cukrász által alapított, Az
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Díszserlegét vehette át,
személyesen Benke Laci bácsitól.

Az EB után volt egy kis pihenőm és szeptemberben
kezdtünk el dolgozni újra edzőmmel Horváth Csabával.
Most Taiwan fővárosában, Taipei városában vagyunk 3
hetes edzőtáborban, de tiszta buli az egész. Úgy értem
dolgozunk keményen, de buli, hiszen azokkal vagyok, akik
oda készülnek ahova én, Londonba. :-) Ők nemcsak
csapattársak.
Alig hogy hazaesek karácsonyra, pár hét múlva jövünk is
vissza, csak akkor Szingapúrba vagy Phuket városába
megyünk. Ezt még nem tudni, na de azt igen, hogy még 4-5
nagyon kemény 2-3 hetes edzőtábor vár rám az olimpia
előtt. Tavasszal rengeteg versenyünk is lesz. Sheffieldben,
Berlinben..stb így már várom a versenyszezont is. Kíváncsi
vagyok milyen formában vagyok. Az csak egy dolog hogy
az edzésen erősnek érzem magam, de versenyen derülnek ki
a
fontos
dolgok.
Szóval így éldegélek mostanában.. Kicsit monoton, jó nem
kicsit, hanem nagyon, de a napi 5-6 óra az uszodában mármár a szívem csücskévé válik. :-) Imádom ezt csinálni!
Persze az edzőm, a családom és a barátaim nélkül sehol sem
lennék. Nem lenne lelkierőm a mindennap reggel 5.50-750ig tartó úszó edzésekhez, a délután 13.00-14.00ig tartó
erőfejlesztésekhez és az azt követő megint csak 2-2.5 órás
vízi edzések végrehajtásához. Ilyenkor nagyon nagy
szükségem van Rájuk. És amikor én elérek valamilyen
sikert, az az övüké is, hiszen Ők is velem vannak!. :-) Csak
Ők a lelkierős vonalat adják nekem és megpróbálnak
elviselni.
Várom az olimpiát, de tudom hogy még rengeteget kell
dolgoznom.. De mint már elmondottam, vállalom és
akarom! :-)

Köszönet illeti valamennyi társunkat, akik feladataink
megvalósításában önzetlenül, szabadidejük feláldozásával
részt vettek!
Egyesületünk tagjai nevében kellemes karácsonyi ünnepeket
és biztonságos, boldog új esztendőt kívánunk a falu
lakosságának!
Héder Béla
elnök
10

11

Tafota Istvánné a Rezi Várbarátok Köre
Egyesület elnöke
Egyesületünk idei legfontosabb feladatának a paplak
felújítását, az építési beruházás megvalósítását tűzte ki célul.
Örömmel tudatom lakóinkkal, hogy a beruházás
megvalósult, a szép és esztétikus kivitelezés az ott
megforduló műszaki és hatósági szakemberek egyöntetű
véleménye alapján kifogástalan és megnyerő. A
használatbavételi és működési engedélyezési eljárás
folyamatban van.

Az ünnepi asztalra néhány könnyen
elkészíthető finomság
Hagyományos ünnepi menü:
Halászlé :

Hozzávalók:
1,6 kg ponty
5 fej vöröshagyma
2 paradicsom
2 paprika
2 evőkanál édesnemes pirospaprika
A pontyot megtisztítjuk (pikkelyeit lekaparjuk), megmossuk,
fejét, farkát, uszonyait levágjuk. A halhúst sűrűn beirdaljuk,
kétujjnyi vastag szeletekre vágjuk, besózzuk, hidegre tesszük.
A paradicsomot, paprikát megmossuk, félbe vágjuk.
A hagymát megtisztítjuk, felszeleteljük. Fazékba rakjuk,
ráöntünk 2 liter vizet, beletesszük a hal fejét, farkát és
uszonyait. Hozzáadjuk a paradicsomot, a paprikát, sózzuk,
felforraljuk, és lassú tűzön kb. 2 órát főzzük. Ez az alaplé.
Az alaplevet leszűrjük, a sűrűjét átpasszírozzuk. A levet
felforraljuk, belekeverjük a pirospaprikát, beletesszük a
halszeleteket, és 8-10 perc alatt megfőzzük. Már ne keverjük,
csak rázogassuk, mert a halhús összetörik.

Terveink szerint május 1-től üzemeltetnénk az épületet, mint
ifjúsági
szálláshely.
Elsősorban
általános
illetve
középiskolai csoportokat, osztályokat várunk, de szívesen
fogadunk felnőtt természetkedvelőket, természetjárókat is.
Hévíz és a Balaton közelsége előnyt jelenthet számunkra.
Ennek
megfelelően
állítunk
össze
olyan
programcsomagokat, nyári tábori programokat, melyek
vonzóak lehetnek az idelátogató illetve kikapcsolódni
vágyóknak.
Egy pályázat segítségével elkészítettük
kiadványunkat és jövő évi rendezvénynaptárunkat, melyeket
a programcsomagokkal együtt januárban szeretnénk
szétküldeni a fent említett célcsoportnak. Amilyen pályázati
lehetőséget tudnunk, megragadunk. Sajnos a felújításra
kapott támogatás teljesen elfogyott, csak az épületgépészeti
munkákra volt elegendő. Ágyakhoz, szobaberendezésekhez,
szekrények nélkül, jutányos árun jutottunk hozzá, az
ágyneműket szintén egy pályázati támogatásból tudtuk
megvásárolni. Fejtörést okoz a konyhabútor és
konyhafelszerelés beszerzése, mert arra már sajnos nincs
keretünk. Az épülethez tartozó nagy kert rendbetételében az
Önkormányzat nyújtott óriási segítséget. De ezt még tovább
kell fejlesztenünk. Szükséges a parkosítás, a szabadidős
eszközök
beszerzése.
Egy
kertépítőmérnök
által
térítésmentesen készített tervrajz alapján, tagjainkkal azt
terveztük, hogy társadalmi munkában még a téli hónapokban
elkezdjük annak megvalósítását. Itt szeretném megragadni
az alkalmat arra, hogy bármilyen segítséget, felajánlást,
legyen az támogatás, vagy társadalmi munka, lakóinktól
szívesen fogadunk. A felújított épület a falut szépíti, a
település része. A közösségi szálláshely megnyitásával
bővül a turisztikai kínálatunk, lehetőség adódik a település a térség - kedvező turisztikai és történelmi értékeinek
feltárására, és megnyitására a nagyközönség számára.

Töltött káposzta :

Hozzávalók:
80 dkg savanyú káposzta
8 savanyított káposztalevél
2 fej hagyma
1 gerezd fokhagyma
5 dkg füstölt szalonna
40 dkg darált sertéshús
2 kávéskanál édesnemes pirospaprika
8 dkg rizs

Egyesületünk nevében községünk valamennyi lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog újévet kívánok!
Tafota Istvánné
elnök
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2 dl forró víz
20 dkg porcukor
40 dkg darált dió
1 evőkanál zsemlemorzsa
fél citrom reszelt héja
1 evőkanál baracklekvár
mazsola
1 alma
1 mokkáskanál fahéj
1 csomag vaníliás cukor
kevés rum
Elkészítés:
A tésztához a margarint elmorzsoljuk a liszttel, beleszórjuk az
instant élesztőt, majd hozzátesszük a többi hozzávalót, jól
kidolgozzuk. (Ha szükséges, kevés tejet is adhatunk még
hozzá, lényeg, hogy ne lágy, inkább keményebb állagú tésztát
kapjunk.) Letakarva 1 órát kelesztjük konyhai hőmérsékleten.
A máktöltelékhez a forró tejbe beleöntünk 20 dkg porcukrot,
majd a 40 dkg darált mákot, 1 evőkanál búzadarát, fél citrom
reszelt héját, 1 evőkanál baracklekvárt, mazsolát, 1 reszelt
almát, 1 mokkáskanál fahéjat, 1 csomag vaníliás cukrot.
Összekeverjük.
A diótöltelékhez a forró vízbe beleöntünk 20 dkg porcukrot,
majd a 40 dkg darált diót, 1 evőkanál zsemlemorzsát, fél
citrom reszelt héját, 1 evőkanál baracklekvárt, mazsolát, 1
reszelt almát, 1 mokkáskanál fahéjat, 1 csomag vaníliás
cukrot, kevés rumot. A töltelékeket hagyjuk kihűlni. Lehet
játszani a hozzávaló száraz és nedves anyagokkal, lényeg,
hogy ne túl lágy, de jól kenhető masszát kapjunk.
A tésztát 8 részre osztjuk, egyenként kinyújtva megkenjük a
töltelékkel. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük őket (kb. 3
cm-nyi távolságra). Megkenjük felvert tojással először
hosszanti irányban, majd 15 perc után keresztirányban, és
újabb 15 perc után megint hosszanti irányban. Hurkapálcával
jól megszurkáljuk (aljáig) hogy a gőz el tudjon párologni, és
200 fokos előremelegített sütőben 30 perc alatt készre sütjük.

1 tojás
1 csipet őrölt köménymag
1 mokkáskanál szárított majoránna
2 evőkanál olaj
2 evőkanál liszt
2 dl tejföl
Elkészítés:
A savanyú káposztát hideg vízben átmossuk. A
káposztalevelekről levágjuk a vastagabb ereket. A hagymát
és a fokhagymát meghámozzuk, apróra, a szalonnát kis
kockákra
vágjuk.
A szalonnát nagy lábosba zsírjára pirítjuk, a pörcöt a darált
húshoz adjuk, és a zsírban megpirítjuk a hagymát. A felét a
darált
húshoz
adjuk.
A maradékot lehúzzuk a tűzről, meghintjük 1 kávéskanál
pirospaprikával, ráöntünk 1 dl vizet, és összekeverjük a
savanyú
káposzta
felével.
A darált húshoz adjuk a fokhagymát, a rizst, a tojást, 1
kávéskanál pirospaprikát, a köménymagot, a majoránnát, és
ízlés szerint sóval, borssal fűszerezzük. A masszát
arányosan elosztva kis gombócokká kerekítjük, a
káposztalevelekre rakjuk. A hosszanti széleket a húsra
hajtjuk, majd alulról feltekerjük a leveleket. A lábosba
tesszük a káposztára. Rászórjuk a maradék savanyú
káposztát, és fedő alatt, lassú tűzön, puhára főzzük (kb. 1
óra. Közben többször megrázogatjuk a lábost, keverni nem
szabad!
A töltelékeket óvatosan kiszedjük, és berántjuk a káposztát.
Ehhez az olajat felforrósítjuk, megpirítjuk benne a lisztet.
Felöntjük 2 dl hideg vízzel, csomómentesre elkeverjük, a
káposztához adjuk, és 10 percig forraljuk. A töltelékeket a
tetejére tesszük, és tejföllel kínáljuk.

Ha teljesen kihűlt, hűvös helyen letakarva tároljuk. Ünnep
előtt több nappal előre is elkészíthető, sokáig eláll, sőt
finomabb is.

Diós és mákos bejgli
Hozzávalók:
8 rúdhoz (4 diós, 4 mákos):
A tésztához:
75 dkg liszt (fele rétes, fele sima)
37 dkg margarin
4 evőkanál porcukor
fél mokkáskanálnyi só
2 tojás (felverve)
2 dl tejföl
3,5 dkg instant élesztő
A máktöltelékhez:
2 dl forró tej
20 dkg porcukor
40 dkg darált mák
1 evőkanál búzadara
fél citrom reszelt héja
1 evőkanál baracklekvár
mazsola
1 alma
1 mokkáskanál fahéj
1 csomag vaníliás cukor
A diótöltelékhez:

Van, amikor nem megy olyan jól a szekér, elfogynak a
tartalékok, kicsit összébb kell húzni a nadrágszíjat, hogy
mindenre jusson. Nem a legjobb állapot, de jó tudni, hogy
finomat készíteni nem csak különleges és drága
alapanyagokból lehet.
Egyszerű és nagyszerű:
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Fokhagymás-fehérboros sajt krémleves

Sütőtökös rétes

Hozzávalók:
5 dkg margarin
1 evőkanál liszt
kb. 5 dl tej
kb. 5 dl víz
10 dkg trappista sajt
1 kis fej hagyma
1 húsleveskocka
2-3 gerezd fokhagyma
petrezselyem
só
bors
0,5 dl fehérbor
Elkészítés:
A hagymát a felolvasztott margarinon megpirítom, majd a
liszttel világos rántást készítek. Leveszem a tűzről, és
belerakom a reszelt sajtot, majd kevergetve lassan felöntöm
tejjel, hogy a sajt felolvadjon. Majd az összes tejet
beleöntöm, és vízzel is felengedem. Sózom, borsozom, majd
hozzáadok 1 húsleveskockát és 2-3 gerezd zúzott
fokhagymát, kevés petrezselyemzöldet. Felforralom, majd a
végén hozzáöntök fél dl száraz fehérbort. Zsemlekockával
tálalom.
Ez a leves nagyon finom és laktató.

Hozzávalók 4 főre
30 dkg tisztított sütőtök
3 evőkanál méz
1 teáskanál fahéj
1 teáskanál őrölt gyömbér
1 késhegynyi őrölt szerecsendió
1-2 dl víz/ narancslé
1 narancs reszelt héja
1 csomag réteslap
6-8 evőkanál zabpehely
olaj a kenéshez
Elkészítés:
A sütőtököt apróra vágjuk, a vízzel vagy narancslével együtt
lábosba tesszük, ízesítjük a mézzel és a fűszerekkel, majd
puhára pároljuk.
1.)Krumplinyomóval összetörjük, belereszeljük a narancs
héját és hagyjuk kihűlni.
2.)A réteslapot nedves konyharuhára kiterítjük, a lapokat
egyenként megkenjük olajjal, és egymásra helyezzük. ( Ízlés
szerint egy réteshez 2 vagy 3 lapot használjunk.)
3.)A kihűlt tölteléket egyenletesen eloszlatjuk a lapon,
megszórjuk 2-3 evőkanál apró szemű zabpehellyel (ez
felszívja a felesleges nedvességet).
4.)A két szélét kb 2 centire felhajtjuk, majd ellentétes irányból
a konyharuha segítségével óvatosan feltekerjük.
5.)Tepsibe helyezzük, és forró olajjal megkenjük a tetejét.
6.)180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 -25 perc alatt pirosra
sütjük. Kb. 2 rúd lesz belőle.

Csirkemájjal és füstölt sajttal töltött
csirkemell
Hozzávalók:
1 egész csirkemell
6 db csirkemáj
6 szelet + 10 dkg füstölt sajt
10 dkg füstölt szalonna
1 csokor snidling
só, bors
2 dl tejföl
fokhagyma
2 dl tej
Elkészítés:
A csirkemellet felszeleteljük, befűszerezzük, és fokhagymás
tejben
1
éjszakát
pihentetjük.
A csirkemell szeleteket kiterítjük, ráfektetünk 1-1 szelet
füstölt sajtot, 1 csirkemájat, betekerjük. Egy jénai tál aljára
pici olajat öntünk, sorban egymás mellé helyezzük a
becsavart
csirkemelleket,
a
tetejüket
megszórjuk
szalonnakockákkal és apróra vágott snidlinggel. Az egészet
meglocsoljuk tejföllel, reszelt füstölt sajttal bőven
megszórjuk. Alufóliával letakarjuk, és légkeveréses sütőben
1,5 órát sütjük 170 fokon. Levesszük a fóliát, és pár perc
alatt
pirosra
sütjük.
Petrezselymes burgonya illik hozzá.

Jó étvágyat!

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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