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Önkormányzati hírek
Tisztelt Rezi Lakosok!
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése
értelmében Rezi Községben az adómértékek egyik helyi
adónem tekintetében sem emelkednek 2013. január 1-jével.
Áldott békés ünnepeket!
A karácsony a szeretet ünnepe. A legtöbb embernek a
legszebb ünnep. Rohanó világunkban azonban elfelejtünk
szeretet adni, és ha nem kapunk az sem tűnik fel, elfelejtünk
tiszteletet adni a másiknak. A szeretet többnyire csak akkor jut
eszünkbe, amikor a környezetünkből valaki eltávozik. Akkor
gondolkozunk, hogy több szeretetet kellett volna adnunk,
jobban kellett volna tisztelnünk, csak akkor már késő. Az
életben kell szeretni valakit, amíg él. Sajnos, olyan világot
élünk, hogy este lefekszünk és reggel nem biztos, hogy
felébredünk! Többet kellene egymással törődnünk, egy kicsit
jobban odafigyelni a másikra, mert tudjuk a szeretetből semmi
nem elég!
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Ha jogi képviseletre van szükség: Vegye igénybe ingyenes
tanácsadásunkat az új kormányzati intézkedésekről, az
Eszközkezelőről és az adósság mérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Pertársaság
„ a tiszta lappal történő kezdés” érdekében
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk:
06-70/253-29-10
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Végül azt kívánom Önöknek, váljanak valóra kisebb-nagyobb
álmaik, terveik. Az ünnepek alatt töltsenek minél több időt
szeretteikkel,
családjaikkal.
Legyen
áldott,
békés,
nyugalommal és szeretettel teljes ez az időszak, valamint
reményteli a jövő.

Felhívás

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok minden rezi
lakosnak a Polgármesteri Hivatal nevében.
Takács Ádám Attil
Takács Ádám Attila
jegyző

Jeg

A villamos hálózat biztonsági övezetének tisztántartási
munkálatainak elvégzésére.

Közlemény
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy „HIR-SAT 2000” Kft.
megkezdte településünkön a vezetékes telefon szolgáltatást. A
telefon előfizetést számhordozással át lehet vinni a „HIR-SAT
2000” Kft.-hez.
A havi előfizetési díj 1. díjcsomag esetén 1490,- Ft,
2. díjcsomag esetén 2790,- Ft.
A szolgáltatás előnye, hogy a rendszeren belüli beszélgetés
ingyenes, a további hívások percdíjai is kedvezőek.
További információk kérhetők a 8360 Keszthely, Bercsényi
Miklós utca 35. szám alatti ügyfélszolgálaton, valamint
83/312-575 és 83/311-136 telefonszámokon.

Segítség a bajba jutott hiteleseknek és
eladósodott családoknak
Ha belekerült az adósságcsapdába,
Ha nem tudja fizetni hiteleit,
Ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult
Ön ellen
Ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
Ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,

Jegyz

Az E.ON felkéri az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat,
használókat és kezelőket a településeken (kül- és belterületen
egyaránt)
meglévő
kisfeszültségű,
középfeszültségű
és
nagyfeszültségű villamoshálózatok vezetékei mentén, a vezeték
biztonsági övezetét érintő fák, bokrok, magasabb növényzet (akár
élő, akár elszáradt, gondozott, vagy gondozatlan) eltávolítására,
kivágására, gallyazásának elvégzésére.
A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének terjedelme:
1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban
1-1 méter.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Társaságunk minden olyan fát,
bokrot, növényzetet eltávolíttat vezetékeinek biztonsági
övezetéből, amelyek nem felelnek meg a Rendelet
követelményeinek. Ezen munkálatok során csak a jogszabályi
előírásokat kell figyelembe venni, a kertészeti esztétikai
szempontokat nem.
Kérjük
az
ingatlantulajdonosok
–
ideértve
a
magánszemélyeket, önkormányzatokat, intézményeket, jogi
személyeket
egyaránt-,
fentiek
szerinti
tevékeny
közreműködését és együttműködését!
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Közérdekű telefonszámok
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Ízelítőül néhány fénykép a rendezvényekről:
Helyi szociális gondozó:
Szmolnik Ibolya Tel: 0630/867-6054

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Simon Valéria Tel: 0630/905-5074

Falugondnok:
Zsohár János 0630/257-4541

Mezőőr: 0630/257-3564
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

XXV. Jubileumi Rezi Vártúra a csobánci hagyományőrzőkkel.

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
Péntek: 08.00-11.00
Rendelő telefonszáma: 83/531-020
Orvos telefonszáma
rendelési időn kívül: 30/339-8308

16.00-18.00
Szüreti mulatság, felvonulással, fesztivállal

Védőnői fogadóóra
Minden 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.

Programok, események
Idei évben is sok színes programban vehettünk részt az
egyesületek és szervezetek, segítők rendezésében és
közreműködésével. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik segítették az elmúlt évi programok megrendezését,
lebonyolítását. Segítségükre a jövőben is számítunk!

Találjuk meg egymást….
A Karácsony az ajándékozások ideje, legyen ez tárgyi ajándék
vagy néhány szívből jövő kedves gondolat egy képeslapon. A
lényege az, hogy adjunk valamit a másiknak, amiről tudja, érzi,
hogy szívesen adtuk és szeretettel. Ilyenkor a Szeretet Ünnepéhez
közeledve jusson eszünkbe odafigyelni a mindennapi
rohanásunkban azokra is, akik egyedül vannak, társtalanok,
magányosak.
Az idős emberek a legkiszolgáltatottabbak egészségi állapotuk és
korlátozott lehetőségeik miatt. A legrosszabb helyzetben mégis
azok vannak, akik hosszú ideje özvegyen vagy család, gyermek
nélkül élik életüket. Előfordulhat, hogy csak beszélgetőpartnerre
lenne szükségük és elég pár kedves szó, s máris szebbé tettük a
napjukat. Magányossághoz vezethet az is, ha korábban csalódtak
valakiben és lemondtak arról, hogy barátot, társat találjanak
maguknak. Elképzelhető az is, hogy a családjukkal egy régi
sérelem miatt eltávolodtak egymástól és abban kell segítséget
adnunk, hogy megtalálják a kibéküléshez vezető utat.
Nagyon fontos a magányos, idős ember felkarolása, segítése. „A
magányosságból ki lehet gyógyulni, nem kell egy életen át
szenvedni tőle.”
A településen a családgondozó és a házi segítségnyújtást végző
kolléganő is segítő szándékkal fordul a magányos, idős emberek
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felé, de biztosan vannak olyanok is, akiknek egy szomszédhoz
vagy távoli rokonhoz fűződő kapcsolat jelenthetné az igazi
segítséget. Találjuk meg egymást, csengessünk vagy
kopogjunk be olyan emberekhez, akik egyedül, magányosan
várják az ünnepet és tegyük szebbé nekik egy kis
odafigyeléssel. Keressük a lehetőségét annak, hogyan tudunk
gondoskodni az idős, magányos emberek lelkének ápolásáról
és segítsük eloszlatni félelmeiket az új dolgok és új
lehetőségek iránt. Tegyük ezt a legegyszerűbb eszközzel:
néhány jó szóval, beszélgetéssel, mely legyen őszinte és adjon
segítséget, kapaszkodót.
„Jégvirág, ha nyílik
Háza ablakán:
Állj meg! Nézz be rajta!
Nem késő … talán …

Kikelet Népdalköre és a Nyugdíjas Klub tagjai műsorral
köszöntötték a résztvevőket.
December 20-án ünnepelte 100. születésnapját községünk
legidősebb lakója Nagy Józsefné, akit Cserép Gábor polgármester
köszöntött otthonában és tolmácsolta a Miniszterelnök
jókívánságait, aki emléklapot küldött az ünnepeltnek e jeles nap
alkalmából Irén néni 77 éves kora óta lakik Reziben a fiánál, előtte
Várvölgyön élt. 2 gyermeke van, 4 unokája és 4 dédunokája. Amíg
tudott, nagyon sokat dolgozott. Mindig egyformán és
mértékletesen élt.
Gyógyszert soha nem fogyasztott, ezzel
szemben hagyományosan étkezett és étkezik a mai napig is.
Kórházban is csak egyszer volt, amikor a szeméről szürke hályogot
távolítottak el. Azóta a látása jó, szemüveg nélkül is jól olvas. Jól
érzi magát a családja körében. Születésnapja alkalmából további jó
egészséget kívánunk!

Törődjél és szeress,
Mindenki ezt mondja,
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz majd vissza.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden Rezi lakosnak
Nagyon Szép Áldott Karácsonyt és nyugalmat, békét, sok
szeretetet az új évben.
Simon Valéria
családgondozó

Az otthon a lélek,
Nem a bútor, szőnyegek, képek,
Az otthon a melegség,
Harmónia, Szeretet, Egység.
Fáradt vándor pihenőfája,
Álmos gyermek fehér párnája;
Minden, ami
Szép, Jó, Kedves,
Békességes, nyugalmas, csendes,
Hová mindig visszavágyunk,
Bárhol legyünk,
Bárhol járjunk…
/K. Z./

Idősek köszöntése
Novemberben az Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt
szervezete ünnepi vacsorával köszöntötte községünk 65 év
feletti lakóit. A rendezvényen köszöntőt mondott Cserép
Gábor polgármester és Dr. Kiss Ferenc háziorvos, a helyi
Vöröskereszt szervezet elnöke. Az óvodások, az iskola

"Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!"
Wass Albert

2013. évi programok

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a kiemelt közművelődési rendezvények mellett
2013-ben a következő programok megrendezését hagyta jóvá,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. A programok között
szerepelnek az intézmények és szervezetek rendezvényei is.
Január 5. szombat
Doni Hősök Napja
(Nyugdíjas Klub rendezvénye)
Emlékezés a II. világháború rezi hőseire
Helye: Római Katolikus templom
Koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél
Január 12. szombat (Várbarátok Köre Egyesület rendezvénye)
Hagyományos disznóvágás és kolbásztöltő verseny helyi
társadalmi szervezetek részvételével.
Helye: Laky Demeter Turistaház udvara
4

5
Január 26. szombat
Vince napi Pincejárás
(Hegyközség
rendezvénye)
Helye: Szőlőhegy
Február 2. szombat
Iskolai farsang (Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség
rendezvénye)
Helye: Művelődési ház
Február 3. vasárnap
Sakkverseny
(Ifjúsági Egyesület segítségével)
Helye: Művelődési ház
Február 24. vasárnap
(Ifjúsági Egyesület segítségével)
XIV. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa
Helye: Művelődési Ház
Március 15. péntek nemzeti ünnep
Ünnepi műsor (Önkormányzat és a Család Általános Iskola
rendezvénye) Helye: Művelődési Ház
Április 24. szerda
Szent György napi ünnepség
(Hegyközség rendezvénye)
Helye: kápolna
Május 5. vasárnap
Anyák napja
(Műv.ház rendezvénye)
Rendező: Művelődési Ház
Május 11. szombat
(Önkormányzat rendezvénye)
Hagyományos Vártúra
Május 25. szombat
(Általános Iskola és a
Szülői Munkaközösség rendezvénye)
Gyermeknap és pünkösdi királyválasztás
Május 26. vasárnap
(Önkormányzat
rendezvénye)
Hősök Napja
Megemlékezés az I. és II. világháborúban elesett katonákra.
Helyszín: római katolikus templom
Június 28-29. (Önkormányzat és a szőlősgazdák)
Rizligország Ünnepe
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu
Július 1-6. (Rezi Községi Polgárőr Egyesület
rendezvénye)
Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Július 22-27.
(Várbarátok Köre rendezvénye)
Hagyományos vártábor
Helyszín: Rezi vár
Augusztus 5-9. (Művelődési Ház rendezvénye )
Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola
Szeptember 15. vasárnap
Szüreti rendezvény
(Önkormányzat rendezvénye)
Helyszín: iskola udvar
Október 19. szombat (teliholdkor)
(Várbarátok Köre
Egyesület rendezvénye)
Holdfénytúra a Rezi várhoz.
Október 20-21. vasárnap, hétfő Lukács napi búcsú
Október 23. szerda (Általános Iskola rendezvénye)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepi műsor
Helye: Művelődési Ház
Október 27. vasárnap
Idősek napja
(Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye)
Helye: Művelődési Ház
December 7. szombat karácsonyi forgatag
(Ifjúsági Egyesület és a Műv.ház rendezvénye)
Karácsonyi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
Rendező: Ifjúsági Egyesület

December 22. vasárnap karácsonyi ünnepség
(Művelődési Ház rendezvénye)
Helye: Művelődési Ház
Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.
Tervezett szakkörök, programok:
 Táncoktatás –hetente minden hétfőn, kedden, pénteken 16.0020.00 óráig, oktató: Varga Enikő)
 Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. 17.00 órától a
Klubhelységben
 Alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1 alkalommal
keddenként a Turistaházban
 Rezi Baráti Kör Kamarakórus próbái a Művelődési Házban
csütörtökönként
 januárban
szerdán
délutánonként
asztalitenisz
és
sakkfoglalkozások.
 Baba-mama klub minden hónap utolsó péntekjén délelőtt
10.00-tól az Óvoda csoportszobájában ( szervező: Védőnő)
A Művelődési Ház jövő évi tervei között szerepelnek még
kiállítások, irodalmi estek, színház látogatások, zenei koncertek
szervezése is.
A programokon való részvétel ingyenes, kivéve a tánc és a női
torna foglalkozásokat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
„Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel”
Kosztolányi Dezső
Községünk valamennyi lakójának békés, karácsonyi ünnepeket és
egészségben gazdag boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
műv.szervező

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:
Ismét eltelt egy esztendő s talán még gyorsabban repült tova
felettünk, mint az ezt megelőzők.
Az ünnepek mindig adnak lehetőséget arra, hogy egy pillanatra
megálljunk és emlékezzünk.
Visszatekintve az eltelt hónapokra elmondhatjuk, hogy sikerült
szép eredményeket elérni, tisztességgel
helytállni
és
a
tanulságokat levonni.
Az egyik egész évet átívelő program a H2O volt, aminek első
tanévét eredményesen zártuk, alátámasztották ezt a szülői és
tanulói vélemények egyaránt. Elmondhatjuk, hogy jól működnek a
KIP-es órák, a táblajátékok, a generációs órák és a TABELLO is.
Nem kis felelősség az ország 10 kiválasztott iskolája közt lenni.
Egyre több iskola keresett meg minket, hogy szeretnének
ellátogatni hozzánk. Ebben a tanévben már érkeztek hozzánk
gyerekek, akiknek a szülei e program miatt íratták be ide a
gyermekeiket.
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Idén zárult le a TÁMOP 3.1.5. pályázat, aminek keretében
pedagógusok
szerezhettek
további
szakképesítéseket.
Bevezetésre került az e-napló, laptopokkal és interaktív
táblával sikerült szélesítenünk az oktatás palettáját.
Nézzük milyen eredményeket helyeztek gyermekeink a
karácsonyi ajándékok közé!
Ezen a listán vezet a KIKELET Népdalkör, az összes területi
és megyei versenyen arany, illetve kiemelt nívódíjat kaptak.
Most ősszel pedig Bonyhádon az Országos Népzenei Minősítő
versenyen kiemelt aranyat tudhatnak magukénak. Nagyon
szép eredmények ezek egy esztendő alatt!
Szóló énekben Owaimer Salwa és Kiss Noémi kaptak arany
minősítéseket.
(Felkészítő tanárok : Soós Réka és Simon Georgina)
Térségi -, megyei - és országos versenyeken az alábbi dobogós
eredmények születtek:
- Tehetség kerestetik! Sármellék 3. hely Horváth Csenge
- Angol nyelvű drámafesztivál – arany minősítés Haladó
szakkör tagja - bronz minősítés Kezdő szakkör tagjai
- Illyés Gyula rajzpályázat 1. hely Minya Petronella ( felső)
1. hely Gelencsér Petra ( alsó)
- Zala megyei Tehetségkutató Matematika verseny 2. hely
Kerék Antal
- Magyar Vöröskereszt megyei 3. hely - A Vöröskeresztes
szakkör tagjai
- Gergely Napi Művészeti Fesztivál (öt megye művészeti
iskolái közül)
Tárgyalkotás- Különdíj - Gerencsér Orsolya
Képzőművészet – 1. hely - Bogdán Imre
- Padányi egyházmegyés rajzverseny – Veszprém –
2. hely - Gerencsér Orsolya
- Hévíz kistérségi mesemondó- és népdaléneklő
verseny:
Népdal kategóriában 1-2. osztályos korcsoport
1. hely Kiss Noémi
3. hely Rénes Laura
3-4. osztályos korcsoport
1. hely Owaimer Salwa
Mesemondás - előadói különdíj Nagy Rebeka
Rozner-Horváth Katalin tanárnő az LSK Hungária Kft.
Kreatív Interaktivitás pályázatán elhozta az első helyezést,
melynek egyik nyereménye az interaktív tábla, illetve az
Educatio Kiállítás alkalmával megrendezett a tananyagkészítő
pályázaton is első helyezett lett.
A nyári táborozások, a települési rendezvények aktív részesei
voltunk. Egyre több lehetőséget próbálunk megragadni azért,
hogy mindannyiunk lelki egészségéért is tehessünk. Az egyik
ilyen új programsorozat a Felelős Szülők Klubja, ennek
keretében szeretnénk minél több lehetőséget biztosítani arra,
hogy segíthessünk a mindennapok gondjainak megoldásában.
Nagyon fontosnak tartjuk a családok szerepét, hiszen a család
az összetartó erő, mely szeretetet, biztonságot ad, ami a
legnagyobb kincs.
Kisfalunk is olyan, mint egy nagy család. Folyamatosan
érezzük
ezt
az
önkormányzat
és
képviselőinek
gondoskodásán, a nyugdíjasok szeretetén és a szülők
odaadásán keresztül. Köszönet minden segítő támogatásért!
„Jézust egy egyszerű asszony szülte, egy egyszerű családba,
ahol az édesapa ácsmester volt. Durva daróc ruha takarta be
finom, kis puha testét. De gondolata fenségesebben szárnyalt a

császárokénál, mélyebben szántott a tudósokénál, lelke ragyogóbb
volt a palotákénál, szíve tisztább a napnál, szeretete erősebb,
széttéphetetlen minden anyagnál. Milyen öröm érezni, hogy durva
posztó ruhában is születnek nagy lelkek, mint ahogyan népünk is
adott a nemzetnek s a világnak nagy lelkeket, akik egyszerű
otthonokban, családokban születtek.”
S ki tudja, talán a mi gyermekeink között vannak azok, akiknek
születése az egész világnak öröme lesz?
A Család Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében kívánom a
település minden lakójának, hogy :
a királyok méltósága,
az angyalok tisztasága,
a pásztorok egyszerűsége ragyogja be a karácsonyukat
és adjon erőt az új esztendőhöz!
Zubai Etelka
tagintézmény-vezető

Szalai Klára a Rezi Óvoda megbízott vezetője
Óvodánk 3 év után ismét a Rezi Önkormányzat felügyelete alá
került.
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
nagy hangsúlyt kapott óvodánk életében, s ezt szeretnénk folytatni
a jövőben is.
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a védőnő
által az óvodánkba szervezett baba-mama klubok alkalmával, hogy
az óvodai élettel is ismerkedhessenek.
Az első féléves ünnepköreink, programjaink:
szeptember 16. – szüreti mulatság
november 4. – idősek köszöntése
december 6. – itt járt a Mikulás az óvodánkban
december 8. – vártuk a Mikulást a faluházban
december 13. – lucázás az óvodában, az iskolában, a
hivatalban és a faluban
december 20. – karácsonyi ünnepség az óvodában
december 23. – lucázunk a karácsonyi ünnepségen a
Faluházban.
Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk rögtön év elején
a faluközösséggel együtt a szüreti mulatságon. Népi dalos-játék
csokrot adtunk elő nagycsoportos korosztályú gyermekeinkkel.
Az idősek köszöntésén óvodásaink „A répa” című mese
dramatizálását mutatták be.
Énekekkel, versekkel hívogattuk a Mikulást. Az óvodába napján
érkezett meg és minden gyermekünk ajándékban részesült, hiszen
csak jó gyermekek járnak a rezi óvodába.
Az idén is végig lucázzák az „egész falut” nagycsoportos
gyermekeink.
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Az év végi sok program után óvodánkba 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!
Szalai Klára
mb.óvodavezető

Zomboryné Kismihály Brigitta védőnő
A 2012-es esztendő gyermekáldás szempontjából jónak
nevezhető a község lélekszámához viszonyítva, ugyanis
tizennégy család bővült új taggal.
Szerencsére mindannyian egészségesek, szépen fejlődnek
gondoskodó, szerető családban.
A jövő évtől is hasonló jó születésszámot várnék, de az
eddigiek alapján nem jár majd ilyen sűrűn a gólya a
településünkön, hacsak a hosszú, téli esték ezt nem
változtatják meg.
Az óvodában havi rendszerességgel működik a baba-mama
klub, a hónap utolsó péntekjén 10 órától. A rendszeresen járó
anyukák nagyon kedvelik, sok új információval gazdagodnak ,
kellemes környezetben megbeszélhetik az „apró-cseprő”
történéseket és a picik is hamar belelendülnek a játékba.
Kérem, a község kismamáit éljenek a lehetőséggel, jöjjenek
minél többen, hogy még tartalmasabb programot tudjunk
biztosítani számukra!
„Kint is, bent is nagy vacogás,
Ringassuk hát a Gyermeket,
Nem válthat meg már semmi más, csak a jóság, a szeretet.
Szép hitedet ne veszítsd el, nem élhetünk üres szívvel!„
(Csukás István)
Mindannyiuknak nyugodt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és erőben, egészségben dúskáló új évet kívánok a Védőnői
Szolgálat nevében.
Zomboryné Kismihály Brigitta
védőnő
Lancz Ferencné, a Nyugdíjas klub vezetője:
A Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub az idén is mozgalmas és
tartalmas évet tudhat maga mögött. A klubfoglalkozások
mellet, majdnem minden rendezvényen aktívan részt vettünk.
Januárban, mint minden évben a Doni hősökre emlékeztünk
ünnepi műsorral.
Február elején ünnepelte a klub megalakulásának ötéves
évfordulóját,
melyen
vacsorával
kedveskedtünk
meghívottainknak. Itt köszöntük mindazoknak a segítségét,
akik a tevékenységünkben aktívan segítettek.
Márciusban részt vettünk a 15-i ünnepi műsorban. Klubunk
benevezett a II. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud-ra, melynek
elődöntője március 17-én volt Veszprémben, ahol nagy
sikerrel mutatkoztunk be. Odautaztatásban az önkormányzat
segített, melyet ezúton nagyon köszönünk.
Április 11-én Cserszegtomajon Vers- és prózamondó
versenyen képviselte magát a klub. Április 20-án Máriacellbe,
egy közös zarándokúton vettünk részt Kiss László esperes úr
vezetésével.
Májusban Anyák napján, Hősök napján rendezett ünnepi
programban szerepeltünk.

Júniusban a Rezi Kórustalálkozón léptünk fel. A község
Borfesztivál ünnepén rétest sütöttünk, és az ünnepi műsorban is
szerepeltünk. Az országos Ki Mit Tud-on nyújtott szereplésért a
csapat a Sármelléken tartott területi középdöntőn előadott
műsoráért nagy elismerést kapott.
Július 7-én Vindornyalakon falunapi rendezvényre volt hivatalos a
csapat, melyen a népdalkörünk szerepelt.
Augusztus 11-én Zalaapátiban Katonadal fesztiválon szerepeltünk
nagy sikerrel.
Szeptember a helyi szüreti fesztiválra való készüléssel telt el.
Október 26-án zarándokúton vettünk részt, melynek állomása
Budapest és Máriaremete volt. Esperes úr előre jól megszervezett
munkájának köszönhetően megtekinthettük az Országházat és a
Szent István Bazilikát. A kirándulás programja a Máriaremetei
kegytemplomban az esperes úr által tartott szentmisével zárult. Ezt
a szép napot hazafele Balatonszentgyörgyön egy közös vacsorával
ünnepeltük. A kirándulásra befizetett útiköltségből az utazási
iroda 30.000 Ft engedményt adott. Ezt az összeget az Esperes úr a
nyugdíjas klubnak ajánlotta fel, melyért hálás köszönet jár, de
tagságunk úgy döntött, hogy a pénzt felajánlja a temetőben lévő
egykori rezi plébános Havasi esperes sírjának rendbetételére.
Novemberben megkezdődtek a Biblia órák, minden csütörtökön
este a Gondozási Központban.
November 23-án, Vonyarcvashegyen Süteménysütő versenyen
vettünk részt. Oklevelet és aranydiplomát vehettünk át, melyet a
híres cukrász és szakács Benke Laci bácsi, a zsűri elnöke adott át.
Decemberben a Faluházban tartott karácsonyi vásárban, ahol a
bicskelekvár és sok helyi készítésű termék eladásában segítettünk,
ugyanis csapatunk tagjai aktívan kivették a részüket a bicske
pucolásából és
a kerékrépa savanyításában, melyet az
Önkormányzat
közfoglalkoztatottaival
közösen
végeztek.
December 16-án Cserszegtomajon Adventi Kórustalálkozón nagy
sikerrel szerepeltünk.
Felköszöntöttük a falu 100 éves Irén nénijét, Nagy Józsi anyukáját.
Decemberi programunk 23-án vasárnap a központi karácsonnyal
zárul.
Ezúton szeretném megköszönni a Nyugdíjas Klub nevében az
Önkormányzatnak, Képviselőtestületnek, Esperes Úrnak és
mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ezekhez a sikerekhez.
Örvendjen ég és föld, testté lett az ige,
Betelt az embernek édes reménysége.
Meggyőzették a rossz vétek irigysége,
Üdvözlégy Kis Jézus, világ üdvössége.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Nyugdíjas Klub valamennyi
tagja nevében, Rezi Község minden kedves lakójának kellemes
karácsonyi ünnepeket és békés boldog új esztendőt.
Lancz Ferencné
klubvezető
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Czimondor István, a Hegyközség elnöke:
Tisztelt Gazdatársak!
Az első hó megjelenésével, egy hideg téli estén egy
pohár bor társaságában megelevenedett bennem, hogy milyen
gyorsan elmúlt a 2012-es esztendő, de mégis mennyi minden
történ idén a szőlő- és borágazatban, ezen belül is kis
hegyközségünk életében.
Az év elején, Vince napján tavaszias időben
jókedvűen és vidáman jártuk végig azon gazdatársaink
pincéjét, akik családtagjaikkal szívesen fogadták „Vincézők”
kedves csapatát.
A télen és tavasszal kevés csapadék hullott, ezért is korábban
tudtuk elkezdeni az időszakos munkálatokat. Ekkor még nem
sejtettük, hogy a nyár ennél még szárazabb lesz, januártól
szüretig mindössze 76 mm csapadék hullott a szőlőhegyen. A
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozók számára
ugyancsak nem kedvezett a száraz időszak.
A tavaszi munkák során szakítottunk időt kikapcsolódásra és
ünneplésre. Ekkor 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 Strázsai Zoltán kapta olaszrizling
boráért.
A nyári napos idő kedvezett a szórakozásnak és
ünneplésnek. Idén második alkalommal került megrendezésre
a Hegykapunál, Szent Iván napján Rizlingország ünnepe. A
rendezvényt a Da Bibere Borlovagrend és a Balatoni Borbarát
Hölgyek Egyesületének számos tagja tisztelte meg. A szép
számban kilátogató vendégeket színvonalas műsor, hazai ízek
és finom borok marasztalták hajnalig.
Tavalyi lukácsházai látogatásunkat viszonozva nyár
folyamán vendégül láttuk az ottani borbarát hölgyek
képviselőit és kísérőiket. Kirándulást szerveztünk Keszthelyre
a Festetics kastélyba, Szendrey Júlia szülőházához, a Balatoni
Múzeumba és sétát tettünk a megszépül Keszthely
belvárosában. A turistaházban közösen elfogyasztott vacsora
után jó hangulatban, nótázva búcsúztunk el egymástól a
viszontlátás reményében.
Az aszályos időjárás miatt, idén korán kezdődött a
szüret, melyre az engedélyt a szeptember elején tartott szüreti
felvonuláson a kisbíró adta meg. A leszüretelt szőlő minősége
a tavalyi évhez hasonlóan jó volt, de a mennyiség jóval a
várakozáson alul maradt. 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.
Felhívom a gazdatársak figyelmét, hogy különösen
figyeljenek a borok savtartalmára, mivel a nyári melegben
egyes fajtáknál könnyedén kiéghetett. A tél folyamán tovább
veszít savtartalmából a bor, amit pótolni kell, hogy jövőre is
kellemes, zamatos, illatos borokat tudjunk kóstolni és
vendégeinket kínálni.
„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A csodát most ők is vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik mennyből az angyal”
Márai Sándor

Az elkövetkezendő évben is szeretnénk hagyományainkat ápolni,
szőlőhegyünk és boraink hírnevét öregbíteni. Hegyközségünk
választmánya nevében szeretnék Önöknek áldott, békés karácsonyt
és jó borokban gazdag boldog újévet kívánni.
Tisztelettel:
Czimondor István
Illés Tihamér a Rezi Petőfi SE csapatvezetője
Elkezdtük második szezonunkat is a 2011-es újjáalakulás óta.
Mindenek előtt szeretnék pár szót írni a tavalyi szereplésről.
Izgalmas, jó meccseket láthattunk idegenben és hazai pályán, sok
lelkes drukker buzdította csapatunkat, amely mindig győzelemre
játszott. Sikerül egy masszív, erős csapatot kialakítanunk mindenki
örömére. Negyedik helyen zártuk a múlt szezont, elégedettek és
büszkék is voltunk focistáinkra.
A 2012/2013-as bajnokság őszi mérkőzésein vagyunk túl. Varsányi
Sanyi bá irányításával kezdtük meg ezt a szezont is, mondhatom,
hogy hál' Istennek. Nagyon sokat tesz a rezi futball
felemelkedéséért, lelkiismeretes, szakértő munkájával, ezúton is
köszönjük Neki. Látszik játékosainkon a fejlődés, gömbérzékük
egyre jobb, sőt több taktikai variációt is tudnak már, ehhez persze
az kell, hogy minél többször vegyenek részt az edzéseken, ami
elengedhetetlen a sikereses szerepléshez.
Őszi mérkőzéseink nagyrészt jól sikerültek, voltak gólzáporos
közönségszórakoztató, illetve kiélezett kemény találkozóink is,
ahol általában győztesen hagytuk el a pályát. Az ősz folyamán több
fordulón keresztül vezettük a tabellát. Persze egy csapat életében
vannak nehezebb periódusok, ebből nekünk is kijutott. Nem
kerültek el bennünket a sérülések és a kiállítások sem. Legyünk
kritikusak magunkkal szemben, a fegyelmezetlenségeken
feltétlenül változtatnunk kell, hisz a csapat látja kárát.
Mindent egybevetve, mostani helyezésünk igazán elfogatható,
hiszen a dobogón telelünk, és ilyen régen fordult elő a kisfalunk
foci történelmében. Ki kell emelnem, hogy teljes egészében rezi
fiatalokból áll a csapat. Azt hiszem ez egyedülálló a megyében, de
még így is vannak focistáink, akik máshol rúgják a bőrt, s persze
nagyon hazavárnánk Őket, mert nem tudni meddig tartható fent ez
a helyzet idegenlégiósok igazolás nélkül.
A tavaszi szezon általában jobban szokott sikerülni az őszinél,
ezért bizakodhatunk, meg tudjuk tartani a mostani pozíciónkat.
Egy kis szerencsével, sérülés- és kiállításmentesen akár még
előrébb is léphetünk a tabellán. Továbbá azt is szeretnénk, hogy
edzéseinken minél több focizni vágyó fiatal venne részt. Reméljük,
még sok izgalmas és örömteli perceket kaphatunk labdarúgóinktól.
Ezúton
is
megköszönjük
drukkereinknek
a
pozitív
visszajelzéseket, amik eljutottak hozzánk. A jövőben is számítunk
Rájuk, hogy együtt tudjuk átélni a bajnoki mérkőzések
felejthetetlen hangulatát.
Áldott karácsonyt és erőben, egészségben, sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk a Rezi Petőfi SK csapata és vezetősége
nevében!
Illés Tihamér
csapatvezető
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. 2012. tavaszán a Magyar Látványtánc Szövetség által
rendezett versenysorozaton ismét részt vett a csapat. A területi
Bajnokságán 6 aranyat, 1 ezüstöt és 2 különdíjat, az Országos
Bajnokságán 2 első és 5 második, a Szlovákiában megrendezett
Európa Bajnokságról 3x-os EB győztesként térhettek haza a lányok
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és a 2 fiú. Az aranyérmek mellett 4 ezüstéremnek és 2
különdíjnak is örülhettek a csoport tagjai. Az egyik különdíjat
a nagylányok csoportja érdemelte ki. 198 koreográfia közül,
mint a Legkülönlegesebb produkció. A másik különdíjat pedig
a 9-10 éves lányok 5 fős kis csoportja hozta el, ők kapták meg
93 táncprodukció közül a legmagasabb pontszámot elért
koreográfia díját. Sümegen a IV. Dunántúli Táncversenyen
egy arany, egy ezüst, egy bronzminősítést és egy különdíjat
szereztünk. Az II. Festetics Amatőr Minősítő Táncversenyen
2 arany, 1 ezüst, 4 bronz minősítést és 2 különdíjat kaptunk. A
IV. Csabrendek kupán 2 arany, 3 ezüst és 3 bronz minősítést
tudhattak magukénak csoportjaink. 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. Sikerrel, vastapssal, tűzijátékos tortaköszöntéssel
zárult a Rezidance tánccsoport 5. születésnapi gálaműsora,
évzárója és egyben táborzárója 2012. július 13-án. A
gálaműsorra a rossz időjárás ellenére is sokan érkeztek, és a
rendezvényt a környékbeli falvak polgármesterei is
megtisztelték.
Szeptembertől új tagokkal bővült a tánccsoport. A nagy
érdeklődésre való tekintettel utánpótlás csoportot is
indítottunk a 3-6 éves gyerekek számára. Az iskolás
korosztályok már heti 2 alkalommal tökéletesíthetik
tánctudásukat. A jazz technika mellett balett alapokkal is
ismerkednek ettől a tanévtől, amely elősegíti a technikai
fejlődésüket. Az új koreográfiák kivitelezésében ez nagyon jól
meg is mutatkozik.
Örülünk neki, hogy egyre több felkérést kapunk a környező
települések rendezvényeire és hévízi szállodákba, hogy
műsorunkkal színesítsük programjaikat.
Célunk, hogy a 2013-as versenyidőszakban is legalább olyan
szép eredményeket érjünk el, mint idén!
A közös munka, az együtt átélt élmények, sikerek összetartó
kis csapatot kovácsoltak. A gyerekek fáradhatatlan lelkesedése
és szorgalma, valamint a szülők, a Rezi Önkormányzat
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.
Ezúton szeretnék a tánccsoport nevében békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánni!
Varga Enikő
táncoktató
Illés Fanni, paralimpikon
Idén is megkértek arra, hogy kicsit számoljak be mi is történt
velem ebben az évben… Nos, szívesen teszek eleget ennek a
felkérésnek. :-)
Mint azt mindenki tudja, idén rendezték meg a Paralimpiai
Játékokat is, nem sokkal az olimpia után Londonban. Tavaly
szeptember 19. óta készültem erre a versenyre. Szinte sosem
voltam
itthon,
mindig
más
városban,
többnyire
Zalaegerszegen tartózkodtam, továbbá rengeteg helyen
megfordultam, hiszen az úszás amúgy is egy monoton sportág,
így a csapatvezetés igyekezett minél több edzőtábort szervezni
nekünk a jobb eredmények elérése érdekében. Tehát egész
évben úgymond edzőtáboroztam, ahol abból állt egy napom,
hogy reggel úsztam 2 órát, azaz 5-5.5km-t, majd délután
úsztam megint 2 órát szintén 4-5km-rel és ezek után még

szárazföldi edzésem is volt, ami 1-1.5 órás. Tényleg elég
egyhangúak és fárasztóak, de ez ilyen.
A tavalyi "beszámolómat" is épp egy táborból küldtem a világ
végéről, Taipei városából, ahol három hetet töltöttünk a
paralimpiai úszóválogatottal, amely az első közös felkészülési
tábor volt a Paralimpiára. Nem mondhatnám, hogy a szívembe
zártam azt a helyet, de így utólag nagyon örülök, amiért eljutottam
oda és ott készülhettem. Az ünnepek után újra Zegen edzettem
egészen február közepéig, hiszen a válogatottal ekkor Kuvaitba
utaztunk két hétre edzőtáborozni. Jó volt a télből kicsit elmenni a
nyárba, így az edzések is vidámabb hangulatban teltek. Egyre jobb
és jobb formában éreztem magam, a súlyom is a versenysúlyomnál
volt, egyszerűen minden jól ment.
Hazaérkezésünk után a vállam viszont nem igazán volt rendben.
Sajnos számos edzést is ki kellett hagynom emiatt a sérülés miatt,
pont az országos bajnokság előtt. Mindezek ellenére jól sikerült az
Egerben megrendezett verseny, hiszen 7 számban indultam és
mindben aranyat nyertem. Másnap már az edzések ugyanúgy
folytatódtak tovább, de egy MRI vizsgálat során kiderült, hogy a
vállamban egy nagyobb ciszta alakult ki és a hátsó válltartótokom
is leszakadt a sok megerőltetéstől. Mivel a Paralimpia előtt nem
lehetett szó műtétről, így készültünk tovább edzőmmel, Horváth
Csabával, persze óvatosabban, mint azelőtt, de továbbra is nagyon
keményen. Próbáltam kevesebbet mankózni, mert az edzésekből
nem lehetett visszavenni.
Az idei utolsó kvótaszerző versenyünk április elején Sheffieldben
volt, ahova elsősorban azért mentünk ki, hogy megtudjuk milyen
formában is vagyunk, hiszen ekkor már a csapat jórésze tudta,
biztos utazó a londoni játékokra. Ez a verseny is jól sikerült
számomra, mivel nyertem három bronzérmet, de elsősorban az
időeredményeimmel voltam leginkább megelégedve, ugyanis
400m gyorson új országos csúcsot úsztam, ami azt támasztotta alá,
hogy jóformában vagyok.
A tavasz többi részében az edzések zavartalanul mentek tovább.
Május első két hetét Hajdúszoboszlón töltöttem szintén
edzőtáborban, majd másfél hónapot ismét Zalaegerszegen
edzettem. Június végén volt még számunkra egy nemzetközi
verseny Berlinben, méghozzá az utolsó a Paralimpia előtt. Innét
sem tértem haza üres kézzel, hiszen egy ezüst és egy bronzérem
büszke tulajdonosa lettem. Nagyon fárasztó egy verseny volt ez
nekem, ugyanis sok versenyszámban elindultam, ahol ugyan remek
időeredményeket úsztam, de a végére nagyon elfáradtam.
Majdnem minden versenyszámban országos illetve egyéni csúcsot
úsztam, így elégedetten tértem haza. Ezután kaptam egy hét
pihenőt az edzőmtől, az utolsó edzőtábor sorozat előtt. Ekkor végre
itthon voltam kicsit, és pihentethettem a vállam is.
Július első két hetében ismét Hajdúszoboszlón edzettem, utána
pedig Hódmezővásárhelyen töltöttem 3 hetet a Paralimpiára utazó
úszócsapattal, amely mindössze 10 főből állt, de ez egy nagyon
összetartó társaság. Szeretem a közös edzőtáborokat, hiszen
nemcsak csapattársak, de nagyon jó barátok is vagyunk és ráadásul
még egy a célunk is. Itt az edzések már nagyon nehezen mentek
nemcsak számomra, de mindenkinek, hiszen ekkor már alig vártuk
a végét ennek a hosszú évnek. A többiek ezután hazautaztak az
utolsó két hétre, én viszont visszautaztam az edzőmmel
Hajdúszoboszlóra, ahol befejeztük a paralimpiai felkészülést.
Tehát összesen 6 többhetes edzőtáborban voltam, és időm nagy
részét más városban töltöttem egész évben, így nagyon vártam már
hogy hazajöhessek, azonban ez csak két napig tartott, hiszen
augusztus 26-án indultunk is tovább Londonba, a Paralimpiára.
Mikor megérkeztünk, a hangulat már akkor is csodálatos volt, és ez
minden nap egyre jobb és jobb lett. A paralimpiai Falu ugyanaz,
akárcsak az olimpikonoké, így mi is megtapasztalhattuk azt a
luxust, ami ott várt minket. Minden percét igyekeztem élvezni
ottlétemnek, de már nagyon vártam a versenyzést. Öt
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versenyszámban indultam el, melyek közül (csak) 100m
mellen sikerült döntőbe kerülnöm, ahol végül 8. lettem. Én
azért többet vártam magamtól...sokkal többet, ezért csalódott
is voltam, de valamiért ennek most így kellett lennie. Már nem
vagyok elkeseredve, sőt, büszke vagyok erre az
eredményemre is, hiszen életem második Paralimpiáján
vehettem részt. A lelkiismeretem tiszta, ugyanis 110%-ot
adtam bele az egész év során. Ennél többet nem tudtam volna
sem edzeni, sem pedig lelkileg készülni.
Igazából London után elgondolkodtam azon, hogy
abbahagyom a versenyzést, de mára ez is változott bennem,
hiszen én nagyon szeretem ezt csinálni, és nem tudnám csak
így feladni, az nem rám vallana.
Akik láttak a TV-ben vagy az interneten versenyezni, azok
láthatták, hogy vannak érdekes dolgok itt a parasportban, főleg
a kategóriák terén. Ezekről nekem is megvan a saját
véleményem, de igyekszem inkább csak magammal
foglalkozni és legyőzni a lelkemben az esetleges
igazságtalanságokat… Mindenesetre, azért furcsa volt
olyanokkal versenyezni, akikkel még sohasem találkoztam
életem során, és a Paralimpiára "elvileg" csak azok juthattak
ki, akik 2010-ben is úsztak már valamilyen nagyobb
nemzetközi versenyen. De ezzel sem törődöm, mert az én
feladatom elsősorban az, hogy jobb legyek önmagamnál és
gyorsabb másoknál, nem pedig a bíráskodás!
Összességében eddigi életem legjobb két hetét töltöttem kint,
Londonban. Nagyon élveztem a versenyzést, ahol minden nap
17 ezer ember előtt úszhattam. Hatalmas élmény volt ennyi
profi sportolóval együtt részt venni világ második legnagyobb
sporteseményén, és nagyon büszke vagyok arra, én is közéjük
tartozom. :-)
Külön öröm volt számomra a családom jelenléte, akik ott a
helyszínen támogattak, szurkoltak és vigasztaltak, mikor
szükségem volt rá. Nélkülük már nem is verseny egy verseny!
Most itthon rehabilitálódom, hiszen novemberben túlestem
azon a bizonyos vállműtéten, amire már nagy szükség volt.
Kell pár hónap, mire újra rendesen használhatom és
erőltethetem, de már nagyon várom az újabb edzéseket és a
versenyeket, ugyanis februártól Budapesten folytatom a
tanulmányaimat az ELTE magyar szakán, és a Vasas SC
színeiben a sportpályafutásomat is, ahol több paraúszó
társammal edzem majd együtt.
Az idei év tehát egyben nagy tanulság is volt számomra, de az
esetleges kudarcokból tanulunk és utána már a siker sem
késlekedik, legalábbis én így látom. :-)
Nem utolsósorban ezúton is szeretném megköszönni
Mindazoknak, akik szorítottak értem azt a sok-sok kedves
üzenetet, amit kaptam. Hálás vagyok ezekért, hiszen nemcsak
magamnak szeretnék az eredményeimmel örömet szerezni,
hanem Mindenkinek, akik ismerősként vagy akár ismeretlenül
is támogatnak engem.
Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánok minden kedves rezi lakosnak!
Héder Béla, a Rezi Községi Polgárőr Egyesület elnöke:
Az 2012 évre meghatározott feladatainkat, melyek a
járőrözés, szolgálatadás, környezetvédelem, közösségi
programokon való részvétel, Közlekedésbiztonsági tábor
megszervezése több-kevesebb sikerrel teljesítettük.
2012 májusában megtartott közgyűlésen új tisztségviselők
megválasztására került sor. A közgyűlés
az egyesület
elnökének : Héder Bélát, elnökhelyettesének : Dencs Sándort,
titkárának: Tafota Istvánnét választotta meg. Elnökségi tagok:
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Cserép Gábor, Kollár István, Listmaierné Lőrinci Nóra, Szalai
Klára, Tafota István.
Az év során fokozott figyelmet szenteltünk a szőlőhegy védelmére,
az őszi betakarítások idején a magántulajdon védelmére, a vártúra
idején a parkoló őrzésére. A hazai futballmeccseken a rendet két
fővel biztosítottuk.
Fontos feladatnak tartjuk a falu tisztaságának megőrzését, az
illegális szemétlerakók megszüntetését. Tagjaink a föld napja
alkalmából szervezett szemétgyűjtési akcióban az idei évben is
részt vettek.
Az Önkormányzat által szervezett programokon állandó részvételt
tanúsítottunk. Idén is megrendeztük a Közlekedésbiztonsági tábort,
amely jó hírnévnek örvend, így az Országos Polgárőr Szövetség a
jövőben is támogatni kívánja a rendezvényt. Köszönetet mondunk
valamennyi társunknak, akik a feladataink megvalósításában
önzetlenül, szabadidejük feláldozásával részt vettek.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Zala Megyei Rendőrfőkapitánysággal, melynek célja a helyi közrend és közbiztonság
fenntartásában történő hatékony együttműködés. A megállapodás
kiterjed a figyelőszolgálat, jelzőőri tevékenység, a katasztrófák
elleni védekezés, a baleset megelőzési, áldozatvédelmi, állat-,
környezet és természetvédelmi tevékenység támogatásában való
közreműködésre. A megállapodás magába foglalja a polgárok és
javaik védelmében, a rendezvények helyszínének biztosításában,
valamint tárgyak, eltűnt személyek, gépjárművek felkutatásában
való közreműködést.
Sikeresen vettünk részt a NEA működési pályázatán, melyen
egyesületünk 250 ezer forintot nyert, amit a településen elhelyezett
kamerarendszer bővítésére fordítunk.
Novemberben részt vettünk a vonyarcvashegyi Katalin napi
Kolbásztöltő versenyen, ahol csapatunk ismét elhozta a fődíjat, a
Benke László mesterszakács és cukrász által alapított, Az Első
Magyar Fehérasztal Lovagrend Díszserlegét vehette át,
személyesen Benke Laci bácsitól.
Köszönet illeti valamennyi társunkat, akik feladataink
megvalósításában önzetlenül, szabadidejük feláldozásával részt
vettek!
Egyesületünk tagjai nevében békés boldog karácsonyi ünnepeket
és biztonságos, boldog új esztendőt kívánunk a falu lakosságának!
Héder Béla
elnök
Tafota Istvánné, a Rezi Várbarátok Köre Egyesület elnöke
Az idei év kiemelkedő feladata volt a május 1-től megnyitott Laky
Demeter Turistaház beindítása. Elmondhatjuk, hogy a kezdeti
tapasztalatok pozitívak voltak. Közel 300-an fordultak meg
májustól októberig a Házban. Az ország különböző területeiről
érkeztek egyéni túrázók, pihenni vágyók, iskolai csoportok,
táborozók. A júliusi hónapban szinten minden hétre jutott csoport
20 fő feletti létszámban. Elmondhatjuk azt is, hogy valamennyi
vendég, aki itt megfordult, nagyon megvolt elégedve a
szálláshellyel, a településsel és a vendéglátással. Bízunk benne,
hogy ez is jó reklám a következő szezon beindításához, hisz a
felújításra kapott támogatás egyik vállalása volt, hogy a
vendégforgalmat és az ebből származó bevételeinket évről évre
emelni kell.
A Ház gondnokságát tagjaink felügyelték és az Önkormányzat
közfoglalkoztatottai tartották szépen rendben az épületet.
A Turistaház működtetése mellett vállalt feladatainkat és
programjainkat is teljesítettük. Emlékezetes marad a XV. Vártábor,
melyet tagjaink rendeztek meg és bonyolítottak le. A novemberi
Holdfénytúra, melyen közel hetvenen vettek részt nemcsak
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Reziből, hanem a környékből sőt távolabbról is jöttek túrázók.
Jövő évi terveink között továbbra is első helyen szerepel a
Turistaház működtetése és minden, ami a Rezi várral
kapcsolatos. A tavaszi szemétgyűjtés, zászlócsere, Vártúra
szervezésében és lebonyolításában való segítségnyújtás, a
XVI. Vártábor és az őszi Holdfénytúra megszervezése.
Mindezek előtt a január 12-i hagyományőrző disznóvágás és
kolbásztöltő verseny megrendezése, melyre már itt felhívjuk a
helyi társadalmi szervezetek és csoportok figyelmét, akiket
szeretettel invitálunk a kolbásztöltő versenyen való
részvételre. A program hasonló képen alakul, ahogy az előző
években is. A rendezvény szombaton kezdődik az Egyesület
hagyományos disznóvágásával, majd a délelőtt folyamán
kolbásztöltő versennyel folytatódik. Ide várjuk a kolbásztöltő
csoportok jelentkezését, akik a nevezési díj befizetése
ellenében, azzal egyenértékű darált húst kapnak, amit
szokásaik szerint töltenek be kolbásznak. A produktumoknak
délután 3-4-ig el kell készülni, melyet szakmai zsűri értékel
majd. A zsűri tagjai többnyire vidékiek lesznek. Ez a nap
ezzel fog telni, majd másnap, vasárnap a szépen terített
asztalok mellett a Faluházban kerül sor az eredményhirdetésre
és a disznótoros vacsorára. A vacsorára szeretettel várunk
mindenkit, a jegyeket a karácsonyi ünnepek után kezdjük
majd árusítani, kedvezményes áron. A rendezvény célja a
hagyományőrzés és a régi ízek felelevenítése, tétje viszont egy
szabadtéri konyha és kemence építése a Turistaház udvarán.
Ha tervünk sikeresen megvalósul, a kemence és a konyha
kiváló lehetőséget kínál nemcsak az ott pihenő vendégeknek,
de a falu közösségeinek is szabadtéri programjaik
megrendezéséhez és egyéb hasznos tevékenységek
végzéséhez. Pl. gyümölcsaszalás, kenyérsütés stb. Tehát, aki
részt vesz a disznótoros vacsorán, tombolajegyet vásárol, ezt
a törekvésünket támogatja és hozzájárul a létesítmény
megvalósításához.
Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.
(Dömötör Tibor)

Egyesületünk nevében községünk valamennyi lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
elnök

Az ünnepi asztalra néhány könnyen
elkészíthető hagyományos finomság
A hagyományos ízek kedvelőinek ideális a pulykaaprólék levesből,
kolozsvári töltött káposztából és diós-mákos beigliből l álló
összeállításunk. ....

Pulykaaprólék leves
Hozzávalók
• 100 g pulykazúza
• 1 db kisebb pulykaszárny
• 200 g sárgarépa
• 100 g petrezselyemgyökér
• 80 g gomba
• 100 g zöldborsó
• 50 g vaj
• 60 g liszt
• 1 csomó zöldpetrezselyem
• 1 dl tejszín
• 1 tojássárgája
• só, őrölt bors
Elkészítése
A pulykaszárnyról lefejtjük a húst, kockára vágjuk a zúzával együtt,
megmossuk. A feldarabolt húsokat a csonttal együtt feltesszük főni,
felforraljuk, majd pár percnyi forralás után leszűrjük, a húst leöblítjük és a
leforrázott aprólékot hideg vízben feltesszük főni a csonttal együtt.
Hozzáadjuk a vöröshagymát egészben, a megtisztított és kockára vágott
zöldségeket, gombát, zöldborsót. Sózzuk, borsozzuk és lassú forralással
puhára főzzük. Vajas petrezselymes rántással berántjuk, forraljuk, amíg a
rántás ízét elforrja. Tálalás előtt a tojássárgáját elkeverjük a tejszínnel, és
ezzel dúsítjuk levesünket. Ehhez a tojássárgájával elkevert tejszínhez
előbb kevés forró levest merünk, és csak ezután adjuk a teljes tömeghez,
tálaláskor a csontot kiszedjük. Betétje vajas galuska.

Kolozsvári töltött káposzta

Hozzávalók
• 300 g sertésborda (4 vékony szelet karaj)
• 200 g darált sertéshús
• 100 g rizs
• 4 db debreceni
• 60 g vöröshagyma
• 8 db savanyú káposztalevél
• 800 g savanyúkáposzta
• 80 g császárszalonna
• 20 g liszt
• 1 db tojás
• 1 db füstölt köröm
• 3 dl tejföl
• 20 g fokhagyma
• 1 csomó kapor
• 50 g zsír
• 150 g füstölt szalonna
• só, fűszerpaprika, őrölt bors, majoránna, őrölt kömény, csombor
Elkészítése
A rizst félig megfőzzük. A császárszalonnát apró kockára vágjuk, kisütjük,
a tojást felverjük, majd ezeket az anyagokat a darált húshoz adjuk. Sóval,
őrölt borssal és majoránnával fűszerezzük, összekeverjük. A
káposztalevelekről a vastag ereket levágjuk és a tölteléket egyenletesen
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elosztva, azokat megtöltjük. (A tölteléket a levél egyik oldalára
tesszük, két végét felhajtjuk és feltekerjük). A vöröshagymát
megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk, a
savanyú káposztát átmossuk, kicsavarjuk, a füstölt körmöt vagy
egyéb füstölt csontot jól megmossuk.
A zsírt felolvasztjuk, a szeletekre vágott vöröshagymát benne
megfonnyasztjuk, a tűzről levéve hozzáadjuk a péppé zúzott
fokhagymát, a köménymagot, a fűszerpaprikát. Kevés folyadékot
adva hozzá felforraljuk, zsírjára visszapirítjuk, hozzáadjuk az apró
káposzta felét, a füstölt csontot, a csombort és a finomra vágott
kaprot, ráhelyezzük a töltelékeket, az apró káposzta másik felével
betakarjuk, kevés folyadékot hozzáadva fedő alatt puhára főzzük.
Amíg a káposzta fő, a bordákat kissé kiveregetjük, sózzuk, lisztbe
mártva mindkét oldalát megsütjük.

nyújtjuk. A kihűtött tölteléket a tésztára kenjük egyenletesen oly módon,
hogy a szélei 0,5 cm-es sávban töltelék nélkül maradjanak. Keskenyebb
széleit felhajtjuk a töltelékre, és hosszanti irányban feltekerjük. Figyeljünk
arra, hogy a hajtások mindig a rúd aljára kerüljenek.
A kenéshez a tojást szétválasztjuk, a tojás sárgáját felverjük, és a tészta
felületét megkenjük vele, langyos helyen fél órán át hagyjuk szikkadni,
majd a fehérjével (nem kell felverni!!) megtesszük ugyanezt. A tojással
való megkenés és szikkasztás adja a beigli márványosságát. Lisztezett
sütőlapra téve tetejét megszurkáljuk villával – ezzel a sütés közben
keletkező gőzök távozását tesszük lehetővé – előmelegített (kb. 180 fok)
sütőben készre sütjük. A lemezen hagyjuk kihűlni és ujjnyi szeletekre
vágva adjuk asztalra.

Jó étvágyat!

A debrecenit bevagdossuk, a szalonnából négy egyforma szeletet
vágva kakastaréjt készítünk (a szalonnát hosszában majdnem bőréig
bevágjuk, majd erre merőlegesen kockázzuk), és serpenyőben
kisütjük. A visszamaradó zsírban a debrecenit megsütjük. Ha a
káposzta megpuhult, a tölteléket kivesszük, az aprókáposztát tejfeles
habarással besűrítjük, kiforraljuk. Tálaláskor a tál aljára rakjuk az
aprókáposztát, ráhelyezzük a tölteléket, mellétesszük a sült bordát,
debrecenit és a kakastaréjt. Tejföllel és finomra vágott kaporral
díszítve forrón tálaljuk.

Meghívó

Diós-mákos bejgli
Hozzávalók (2 rúd)
A tésztához
• 500 g liszt
• 250 g vaj vagy margarin
• 4 tojássárgája
• 20 g élesztő
• 20 g porcukor
• 1,5 dl tej
• 1 db tojás a kenéshez
• só

A Rezi Művelődési Ház szeretettel vár minden érdeklődőt,

2012. december 23-án vasárnap du. 16.00-kor
a Művelődési Házban megrendezésre kerülő

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE
melyben közreműködnek:
az óvodások és iskolások csoportjai,
a Rezi Nyugdíjas klub népdalköre,
a Rezi Ifjúsági Egyesület és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
hagyományőrzői,
a Rezidance tánccsoport,
és a Rezi Baráti Kör Kamarakórus.
Verset mondanak: Lancz Ferencné és Horváth Péter

Diótöltelék
• 200 g darált dió
• 200 g porcukor
• 20 g vaníliás cukor
• 0,5 dl tej
• 50 g mazsola
• 2 cl rum

Meghívott vendégelőadók:
a cserszegtomaji Kék Balaton Citerazenekar
Ünnepeljük együtt a karácsonyt!

Máktöltelék
• 200 g darált mák
• 200 g porcukor
• 1 db citrom leve és reszelt héja
• 0,5 dl tej
• 50 g mazsola
• 2 cl rum

„Ha a tél beáll és az ajtódon a karácsony kopog
Nyisd ki lelkedet és a fényesség betölti otthonod.
Ha a bánatod mint egy óceán és nincsen egy sziget
Gondolj énreám minden éjszakán és ott elmegyek veled.
Azoknak is akik semmit se kapnak
Azoknak is akik mindent befalnak.
Szóljon a dal, szóljon a dal mindenkinek!

A tészta elkészítése
A tejhez hozzáadjuk az élesztőt, és elkeverjük benne. A lisztet
keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a hűtőszekrényből kivett vajat vagy
margarint, és gyorsan, hogy a zsiradék meg ne olvadjon,
összedolgozzuk. Hozzáadjuk a tejben elkevert élesztőt, a porcukrot, a
tojások sárgáját, a reszelt citromhéjat, csipetnyi sót, és egynemű
tésztává dolgozzuk. Két egyforma nagyságú cipót formázunk belőle,
liszttel meghintjük, és 20-30 percig hűtőben pihentetjük.
Amíg a tészta pihen, elkészítjük a tölteléket az alábbiak szerint,
függetlenül attól, hogy mák vagy dió tölteléket készítünk. A tejben
elkeverjük a cukrot, és felforraljuk. A darált nyersanyagokat
keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a megválogatott és rumban áztatott
mazsolát, a reszelt citromhéjat – diótöltelék esetén a vaníliás cukrot
is – elkeverjük, és a felforralt szirupot hozzáöntjük, egyneműsítjük,
majd kihűtjük.

A gyertya lángja égjen és senki se féljen
Egy kevés nyugalmat adj nekünk Istenünk.
A gyertya lángja éljen és senki se féljen
Egy kis boldogságot adj nekünk istenünk”
(Cserháti Zsuzsa)

A tésztát a jégszekrényből kivéve 3-4 mm vastag téglalap alakúra

12

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

művelődésszervező

