Rezi Kikiáltó
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa
2013. március havi szám

Juhász Gyula

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vér verte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Közös Önkormányzati Hivatalunk és Képviselő-testületünk nevében kívánok

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Cserép Gábor
polgármester

Településünk legújabbkori történetében 1989. január 1-től
működhetett újra önálló polgármesteri hivatal, melyet 24 év
után 2013. március 1-től meg kellett szüntetnünk.
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Önkormányzati hírek

Házi gondozás és jelzőrendszeres házi gondozás
Rezi községben a házi gondozás és a jelzőrendszeres házi
gondozási feladatot önkormányzatunk a Hévízi Kistérségi
Társulás keretében és a NAPÁVA Kft-vel ellátási szerződés
útján biztosította az előző években.

Rezi Község Önkormányzata tájékoztatása

Hévíz Város Önkormányzata, mint gesztor település úgy
döntött, hogy a hévízi Teréz Anya Szociális Integrált
Intézményt fenntartó önkormányzati társulást 2013. június
30-val vélhetően megszünteti, melyet az érintett
önkormányzatok tudomásul vettek.

Tisztelt Rezi Lakosok!
Közös Önkormányzati Hivatal alapítása
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hosszas
tárgyalás sorozat és vívódás után törvényi kötelezettségének
eleget téve 2013. február 11-i ülésén döntött a Karmacsi,
Vindornyafoki és Vindornyaszőlősi Önkormányzatokhoz
történő csatlakozásról Közös Önkormányzati Hivatal
alapítása érdekében. 2013. március 1-től a Rezi
Polgármesteri Hivatal mint intézmény megszűnt és a
továbbiakban Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi
Kirendeltségeként működik tovább változatlan helyszínen és
változatlan ügyfélfogadással, korrekt pénzügyi megoldással.

2013. július 1-től a Hévízi Teréz Anya Szociális Integrált
Intézmény ellátási kötelezettsége településünkön várhatóan
megszűnik.
A továbbiakban ellátási szerződés alapján a házi gondozási
feladatot a NAPÁVA Kft. látja el, Reziben élő házi
gondozók alkalmazásával. Folyamatosan keresni fogják az
érintetteket, hogy július 1-e után senki ne maradjon ellátás
nélkül.

A határozat meghozatalát megelőzően tárgyalást folytattunk
a várvölgyi és a cserszegtomaji valamint a balatongyöröki
polgármesterekkel, jegyzőkkel, keresve a legjobb megoldást
községünk lehető legnagyobb önállóságának megóvása
illetve megtartása érdekében.

Ebtartás szabályai
Minden télen és tavasszal a Rezi Kikiáltóban felhívást
küldtünk az ebtartás szabályainak betartása érdekében. A
szabályokat már mindenki ismeri, ezért azokat most nem
kívánom megismételni. Kérem Önöket, hogy lakótársaink,
főleg a gyermekek védelme érdekében a szabályokat
maradéktalanul tartsák be. Tájékoztatom Önöket, hogy
ebtartási szabálysértési ügyekben 2013. január 1-től a
Keszthelyi Járási Hivatal jár el a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján.

A Várvölggyel folytatott tárgyalások hamar megrekedtek,
mivel ők is több településsel folytattak tárgyalásokat majd
Zalaszántóval valamint Vindornyalakkal alakítottak közös
önkormányzati hivatalt. Balatongyörökkel a megbeszélés
csupán érdeklődés szintig jutott, míg Cserszegtomajjal már
írásos megállapodás tervezetek kidolgozására is sor került,
melyben mindkét település a közös hivatal fenntartására és
működtetésére vonatkozó elképzelését kidolgozta. Sajnos
Cserszegtomaj által elfogadhatónak tartott javaslat
jelentősen szűkítette volna Reziben az önkormányzati és a
lakossági ügyintézést, valamint lényegesen nagyobb anyagi
terhet rótt volna Önkormányzatunkra, mint az általunk
javasolt megállapodás.

Tavaszi nagytakarítás
Kérem Önöket, hogy községünk tavaszi rendbetételében
segítsék Önkormányzatunk munkáját. Sajnos sok helyen
ismét hatalmas mennyiségű szemetet szórtak szét. A szemét
elszállításáért az ingatlan tulajdonosa a felelős. Kérem
Önöket, hogy ingatlanaik rendbetételéről még az
ellenőrzések megkezdése előtt gondoskodjanak.

A
karmacsi,
vindonyafoki
és
vindornyaszőlősi
polgármesterekkel
és
a
körjegyzővel
folytatott
egyeztetésekből kitűnt, hogy a mindenki számára rossz
jogszabályi környezetet úgy akarjuk alkalmazni, hogy abban
minden település a lehető legnagyobb mértékben őrizhesse
meg szuverenitását, önállóságát. A közös hivatal felállítása
kapcsán olyan hivatali struktúra jöjjön létre, amely a
gyakorlatban is biztosítani tudja az önkormányzatok
adminisztrációs
kötelezettségeit,
továbbá
minden
településen biztosítani tudja a lakosság ügyeinek eddig
megszokott színvonalon történő intézését.

Kérem továbbá Önöket, hogy a 2013. április 22-én a
FÖLD NAPJA alkalmából szervezett szemétgyűjtési
akcióban minél többen vegyenek részt.
Tavaszi virágosítás
Rezi sokak által elismert gyönyörű természeti környezetben
helyezkedik el. Az előbb említett tiszta környezet
megvalósítását követően nagyon fontos lenne a lakosság
segítsége a minél szebb és virágosabb falukép
kialakításában. Köszönöm saját ingatlanaik és ingatlanaik
előtti közterületek rendben tartását, annál is inkább, hogy a
közfoglalkoztatottakat az értékteremtő illetve maradandó
munkáknál tudjuk alkalmazni.

Bízunk abban, hogy a most kötelezően felállított közös
hivatal struktúrája nem marad így sokáig. A politikusok
felismerik, hogy rossz döntést hoztak a vidéki lakosságot és
a kistelepüléseket érintően a közös hivatalok kötelező
felállításával kapcsolatban.
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összhangban kell lenni azonban az eddig elért értékeink
megőrzésének is, ezért kérjük a földmunkát végzőket, hogy
óvják a közutakat, árkokat és járdákat, vigyázzanak az utak
mentén elültetett fákra, fasorokra, mert a javítási és pótlási
költségek évente több százezres tételt jelentenek
Önkormányzatunk számára.

Kérem azokat a virágokat és virágzó bokrokat kedvelő2
háziasszonyokat, hogy akiknek felesleges és a közterületen
szépen mutató palántái, hajtásai, gyökerei, hagymái
stb.vannak,
azokat
a
kiültetés
időszakában
önkormányzatunkhoz előzetes egyeztetés alapján eljuttatni
szíveskedjenek. A közterületek virágosítását megtervezzük,
az önkormányzatunk a virágosítás megszervezését
felvállalja.

Rendezvényeink
Említést érdemelnek községünk hagyományos, sokszínű
rendezvényei is, melyen lakosságunk részvételét tartjuk a
legfontosabbnak. Köszönjük a részt vevők erkölcsi, anyagi
és segítő támogatását, társadalmi munkáját és tisztelettel
várjuk mindazokat is, akik eddig távolmaradtak az
ünnepeinktől.

Kérem továbbá, hogy a közterületen álló fák, fasorok tavaszi
korona
formázását
bízzák
az
Önkormányzatunk
alkalmazottaira.

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a
Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége
nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk Rezi Község
minden lakójának és minden vendégének.

Köztemető
Temetőnk rendbentartása kegyelet az ott pihenő
hozzátartozóinknak. Kérem Önöket, hogy a megdőlt
síremlékek rendbehozataláról a balesetek elkerülése
érdekében szíveskedjenek gondoskodni. Kérem továbbá,
hogy a temetőben elhelyezett konténerbe és a műanyag
hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőbe válogatva tegyék a
hulladékot a könnyebb elszállítás érdekében.

Cserép Gábor
polgármester

Cseh Marianna
jegyző

Étkeztetés
A következőkben tájékoztatom a tisztelt lakosságot az
étkeztetés térítési díjairól:
A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege
kategóriánként a következő:
1.) 300,- forint/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el.
2.) 340,- forint/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át eléri, de nem éri el
annak 250%-át.
3.) 390,- forint/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi
jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át eléri, de nem éri el
annak 350%-át.
4.) 450,- forint/nap
Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi
jövedelme eléri, és meghaladja a nyugdíjminimum 350 %át.
5.) Az étel háztartásonként történő kiszállításának díja:
50 Ft.
Az öregségi nyugdíjminimum 2013. évben: 28.500,- Ft.
Vendégétkező térítési díja:

2013 tavaszi és nyári Rezi programok
Április 13. szombat 17.00 rezi szőlőgazdák borversenye
Helyszín: Turistaház
Rendező: Hegyközség Rezi
Április 22. hétfő A FÖLD NAPJA Az általános iskolások, fiatalok, civil
szervezetek, és a lakosság bevonásával
falutakarítási akciót szervezünk környezetünk tisztasága érdekében
Gyülekező: reggel 08.00-kor az Önkormányzat előtt
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Április 24. kedd 17.00 Szent György napi ünnepség
Helye: Kápolna
Május 11. szombat Vártúra
Május 25. szombat Gyermeknap és Pünkösdi királyválasztás
Rendező: Család Általános Iskola Szülői Munkaközössége
Május 26. vasárnap Hősök Napja 18.00
Szentmise a Római Katolikus templomban
Június 28-29. Rizlingország ünnepe
Helyszín: Szőlőhegy
Rendező: Önkormányzat és a szőlősgazdák
Július 1-6. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület és az iskola pedagógusainak
segítségével.
Helyszín:
Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház
Július 22-26. Hagyományos Vártábor
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Augusztus 5-9. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Szeptember 15. vasárnap Szüreti rendezvény
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepi műsor
Október 19. szombat (teliholdkor vagy novemberben)
Holdfénytúra a Rezi várhoz.
(Várbarátok Köre Egyesület rendezvénye)
Október 21-22. vasárnap, hétfő Lukács napi búcsú
November 3. Vasárnap Idősek napja
December 7. Karácsonyi forgatag
(Ifjúsági Egyesület és a Műv.ház rendezvénye)
Karácsonyi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
December 22. vasárnap karácsonyi ünnepi műsor

465,- Ft + áfa/nap

Gyermekétkeztetés térítési díja:
Napköziotthonos óvoda: 272,- Ft + áfa (tízórai, ebéd és
uzsonna)
Iskolai napközi:
349,- Ft + áfa (tízórai, ebéd és
uzsonna)
Iskolai menza:
272,- Ft + áfa (ebéd)
Mezőgazdaság
Rezi Község Önkormányzata fontosnak érzi községünk
mezőgazdasági
fejlődésének
támogatását.
Ezzel
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A borversenyre a bormintákat április 11-én és 12-én
(csütörtök, péntek) 18-20 óráig hozhatják a Turistaház
pincéjébe.
Nevezni fajtánként két üveggel lehet, a nevezési díj: 250,/fajta

XXVI. Hagyományos Rezi
Vártúra

Kérjük a Gazdatársakat, minél nagyobb számban vegyenek
részt boraikkal, és a borverseny napját tiszteljék meg
jelenlétükkel!

2013. május 11-én

09.00-kor gyülekező az Általános Iskola előtt
A menetlevelek átvétele után a csoportokat, egyéni résztvevőket 5 percenként indítjuk, akik a kijelölt túraútvonal
állomásain szellemi és ügyességi feladatok megoldására
adott pontszámokkal jutnak tovább.

Tisztelettel meghívjuk 2013. április 24-én
(szerdán) 17.00 órakor
kezdődő

Kérünk minden résztvevőt, hogy a túrán gyalog vegyen
részt, óvja környezetét és a várat, ne szemeteljen!
Az iskolánál hagyott autók őrzését biztosítjuk!

Szent György napi ünnepségünkre,
majd az azt követő borkóstolóra

Program:

Kérjük továbbá, hogy megőrizve a Vártúra eredeti
hangulatát és lehetőséget adva a résztvevőknek a
csendes, természeti környezetben való pihenésre,
hangtechnikát ne hozzanak magukkal!

17.00 Ünnepi szentmise a Szent Donát kápolnánál
17.30 Ünnepség, majd a borverseny eredményhirdetése.
Közreműködnek: Óvoda, Nyugdíjas klub
majd borkóstolásra invitáljuk kedves vendégeinket.
Rész-Hegyközség Rezi

Várunk minden természetkedvelőt a túrára!

Hegyközségi felhívás

Feltűnt már a szép nap ragyogó fényével,
Beállott a tavasz áldott érzésével.
Újít a természet minden növényeket,
Gerjeszti mibennünk a szép reményeket!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Felhívjuk a helyi Szőlősgazdák figyelmét, hogy
hagyományos borversenyüket 2013. április
13-án
szombaton 17.00 órai kezdettel tartjuk a Laky Demeter
Turistaházban.
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Helyi hírek, események

akkor van biztosítva, ha tudatosítani tudjuk a felelősséget
múltunk megőrzése, jelenünk megélése és a jövő alakítása
terén. A H2O program még több lehetőséget ad arra, hogy
hatékonyabban nevelhessük, irányíthassuk tanulóinkat. Az
elmúlt másfél év már konkrét bizonyítékokat is fel tudott
mutatni.
És a munka megtermi gyümölcsét, a földbe vetett mag
kicsírázik, belőle új élet fakad.
Néhány magocska, illetve szép eredmény januártól:
Négy megye ( Somogy – Vas – Veszprém- és Zala megye )
művészeti iskoláinak, Gergely napi Művészeti Fesztiválján
elért eredményeink:
Rezi néptánc kamaracsoport - ezüst minősítést kapott Gelencsér Petra, Kocsis Kitti, Szabó Réka
Népdal szólóének:
Ezüst minősítés: Owaimer Salwa 3. osztályos tanuló
Arany minősítés: Kiss Noémi 2. osztályos tanuló
Arany minősítés: Kikelet Népdalkör: Cserép Anna,
Gelencsér Rebeka, Owaimer Salwa, Farkas Petra, Horváth
Csenge, Kiss Noémi, Nagy Rebeka
Iparművészet, tárgyalkotásban:
1. helyezett :Gelencsér Luca 3. osztályos tanuló
Képzőművészetben: 3. hely: Szabó Dévid 8. osztályos
tanuló
Képzőművészetben különdíj: Gelencsér Petra 4. osztályos
tanuló
A Gergely napi Művészeti Fesztivál Képzőművészeti
vándorkupáját egy esztendőre az iskolánk kapta meg.
Asbóth Sándor Informatikai Verseny: 4. hely: Bogdán Imre
8. osztályos tanuló
Bozsik Egyesületi labdarúgó verseny: 3. és 4. hely
Bozsik Intézményi labdarúgó verseny : 4. hely
Diákolimpia kispályás labdarúgás: 4. hely
Diákolimpia mezei futóverseny: 12. hely Thompson Rubin
James
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Felhívás

Egyházi hírek
húsvéti szertartások

Nagycsütörtöki szertartás
Nagypénteki szertartás
Nagyszombati szertartás
Húsvétvasárnapi szentmise
(az új időszámítás szerint)

16.30 órakor
16.30 órakor
17.00 órakor
11.30 órakor

Család Általános Iskola
„Fennen ragyog királyi jel,
Keresztfa titka tündököl,
Melyen az élet halni szállt
S megtörte holta a halált!”
A szeretet ünnepe óta eltelt időszak, a tél múló
visszatekintésében, hamarabb elhozta hozzánk
Jézus
szenvedésének emlékét, mint azt előre gondoltuk.
A hétköznapok egyhangúsága, a mindennapi munkák
elfeledtetik velünk olykor azt, hogy mik is az élet igazán
fontos dolgai. Az ünnepek alkalmat nyitnak az elmélyült
gondolatok megszületésére és a változások elindítására.
Húsvét üzenetei …..Az igazságról … szeretetről …
Kinek van igaza? Saullal, a rosszindulatú, gyilkos szándékú
zsidóval Jézus párbeszédet kezd: "Saul, Saul, miért üldözöl
engem?". És a párbeszéd odáig fejlődik, hogy Saulból a
népek apostola lesz.
Szent Pál megírja a csodaszép Szeretet himnuszát. Jézus
nem elítéli, hanem felszabadítja a bűnben, a sötétben élő
embert, szabaddá teszi a szeretetre, a bizalomra, jóságra.
A megbocsájtásról, segítségnyújtásról
Jézus megfeszítése után nem szemrehányásokkal és
érdektelen elfordulással jelenik meg, hanem folytatja
áldozatos küldetését, tovább segíti az embereket.
Csak a jóval győzhetjük le a rosszat, amikor Jézust
felismerjük a felebarátunkban, amikor lelkiismeretesen
teljesítjük kötelességeinket és felelősségteljesen éljük
életünket.

Húsvét eljöttével gyújtsunk fényt, mondjunk igent az életre
és a szeretetre, hogy megszülethessen szívünkben Krisztus
fénye!
Az iskola minden dolgozója és tanulói nevében, kívánok
mindenkinek:
Áldott húsvéti ünnepeket!

Zubai Etelka
telephely vezető

Iskolánk fontosnak tartja a fenti üzenetek átadását,
megélését, korunk viszontagságai között helyet teremteni és
találni arra, hogy gyermekeink lelkére odafigyeljünk.
Elengedhetetlen a felnövekvő nemzedék olyan irányú
nevelése, ami segíti őket, erőt és hitet ad a mindennapi
boldogulásban és esetleges küzdelmekben. Jövőnk csak
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Rezi Óvoda hírei

Május 9-én: Madarak és a fák napja alkalmából valamilyen
növényt ültetünk az udvaron
Május: Népi dalos-játékcsokor bemutató – májusfa
kitáncolás – csoportnévadó születésnap az udvaron
Május: Gyermeknap a szülőkkel együtt egy szombat délután
Május: Nagycsoportosok búcsúztatása
Május 21-én: Pünkösdölés – pünkösdi király és királyné
választása – versenyjátékok
Június: Kirándulás a szülőkkel együtt
Június 29-én: Rizlingország ünnepén dalos játék csokor
bemutatóval.
Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
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A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.
Ilyenkor gyermekeink, a Szülői Közösségtől nagyon aranyos
A Rezi Óvoda hírei
nyuszi ajándékot kapnak.
Az óvodában már régóta hagyománnyá vált, hogy húsvét
előtt különböző technikákkal tojásokat festünk.
A húsvéti ünnepkör legvidámabb napja húsvéthétfő, aminek
középpontjában a locsolás áll. Fiaink boldogan tesznek
ennek eleget locsolóvers kíséretében, ami után lányainktól
hímes tojást kapnak ajándékba.
Visszatekintés:
Január 2-án kezdtük az évet. Újévi jókívánságokkal
üdvözöltük egymást.
3 új gyermeket szoktattunk be januártól, mivel betöltötték év
közben a 3. életévüket.
Február 24-én tartottuk meg farsangi mulatságunkat.
Farsangi lakodalmas játékkal készültek a nagycsoportos
gyermekeink Jutka óvó néni felkészítésével. Gépi zenére
roptuk a táncot a délelőtt folyamán.
Február 12-én kiállításmegnyitón és fánkfesztiválon
szerepeltek nagycsoportos gyermekeink a farsangi
lakodalmas előadásunkkal a helyi Művelődési házban.
Március 11-én mi óvónők, meglátogattuk az elsősöket az
iskolában. Nagyon büszkén vettük tudomásul, hogy milyen
sokat fejlődtek az iskolába lépés óta.
Aktuális programjaink:
Március 19-én fényképész jön óvodánkba. Háromévente
látogat meg bennünket, huszáros-királylányos fényképeket
készít a gyermekekről, amit a szülők szívesen vásárolnak
meg.
Március 27-én szülői értekezletet tartunk, ahova meghívjuk
az iskola igazgatóját és a leendő elsős nevelőt, hogy még az
iskolai beíratás előtt értesüljenek a szülők a helyi iskola
programjáról.
Március 29-én jön óvodánkba a nyuszi.
Április 10-én mesemondó délelőttöt tartunk óvodánkban.
Várjuk a vállalkozó szellemű gyermekek jelentkezését, hogy
szebbnél szebb meséket hallhassunk tőlük.
Április 12-án Pacsirta gyermekdalfesztiválra visszük
vállalkozó gyermekeinket gyenesdiásra. Partics Janka szólót
énekel, Ács Petra és Hajdu Melitta, valamint Ács Lajos és
Cserép Zoltán énekkettősben szerepelnek, 3 leányunk pedig
kisegyüttes kategóriában fog fellépni: Csizmadia Natasa,
Tirol Liliána és Gál Emőke.

Felhívás

Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga.
Piros tojást, hímes tojást szerteszéjjel hordja.
Hordjad, hordjad nyuszikám, kéket is tarkát is,
Nekem is van egy kosaram, belefér még száz is.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a falu minden kedves
lakosának
az óvoda gyermekei és dolgozói nevében
Szalai Klára
mb.óvodavezető
F

1%

Felhívás

Amennyiben tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák
szervezeteink működését!

Az óvodai beíratást április 17-én és 18-án lesz 9.00 és 15.00
óra között. Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a
gyermekük anyakönyvi kivonatát és TAJ-számát.
Szeretettel várunk minden óvodáskorú gyermeket és szüleit!
Óvodánkban is, mint az iskolában PAPÍRGYŰJTÉST
szervezünk. Áprilisban szokott lenni a mérlegelés! Kérünk
mindenkit, aki segíteni szeretné az óvodásokat, hozza el és
adja le a dajka néniknél a papírhulladékot!

Az Alapítvány céljai:

Április 24.-én a Szent-György napi ünnepségen dalos
játékcsokor bemutatót adunk elő nagyobb leányainkkal.

Az Általános Iskolában és a Napközi-otthonos óvodában
folyó oktató nevelő-munka szakmai színvonalának és tárgyi
feltételeinek fejlesztése, a gyermekek ösztönzése és
támogatása.

Késő tavaszi programjaink:
Április 30-án: Májusfaállítás a fiúkkal az óvoda udvarán a
lányok részére.
Május 6-án: Anyák napi ünnepség.
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Arany pillangó Alapítvány
csapat sokat erősödött, ám a rezi csapat is változásokon
ment keresztül. Sikerült kettő nagyon jó képességű focistát
igazolnunk az erősnek mondható keretünkbe. Köszönet érte,
hogy minket választottak! Talán távozóink ellenére sem
gyengült a csapatunk, melynek továbbra is a célja az lehet,
hogy a dobogón végezzen.

6
Szeretnénk megköszönni minden támogatónak az elmúlt
években nyújtott felajánlását, segítségét, amivel lehetővé tette,
Illés Fanni úszó Paralimpián, világ és európa bajnokságokon,
valamint hazai versenyeken való részvételét, edzőtáborokba
történő eljutását.
Fanni a tavalyi évben 6 többhetes edzőtáborban vett részt, majd
Londonba, a Paralimpián képviselte hazánkat.
Öt versenyszámban indult , melyek közül 100m mellen sikerült
döntőbe kerülnie, ahol végül 8. lett. Élete második Paralimpiáján
vehetett részt.
Novemberben túlesett egy vállműtéten, amire már nagy szüksége
volt, a rehabilitációt követően tavasztól folytathatja az újabb
edzéseket és a versenyeket.
Februártól Budapesten megkezdte tanulmányait az ELTE magyar
szakán, és a Vasas SC színeiben sport pályafutását is
Fanni idei tervei:
Április végen országos bajnokság Eger.
Májusban nemzetközi bajnokság Berlinben es Sheffieldben.
Júniusban 2 hetes edzőtábor Hódmezővásárhelyen
októberben megint egy országos bajnokság lesz,

Reméljük a tavaszi szezon mérkőzéseit nagyon sokan látogatják
idegenben és haza pályán egyaránt.
Jó szurkolást, izgalmas győztes találkozókat minden rezi
drukkernek!
A játékosok és a csapatvezetés nevében kellemes húsvéti
ünnepeket, a lányoknak pedig sok locsolót kívánunk! :)

Kérjük, amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa az alapítvány
munkáját. Köszönjük!

Nyugdíjas Klub híre
A Zala Megyei Közművelődési Intézmény és a Nemzeti
Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet, mint társrendező 2013.
április 6-án szombaton a Zalai Művészeti Fesztivál keretein belül
Gellénházán megrendezi a KÓTA minősítéssel egybekötött népdal
szakági bemutatót, ifjúsági és felnőtt korosztály számára. A
bemutatón részt vesz a rezi Nyugdíjas Klub népdalköre is.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Kellemes húsvéti ünnepeket!

Sport

Rezidance tánccsoport hírei
A Rezi Ifjúsági Egyesületen belül aktívan működő
Rezidance tánccsoport 2012-ben is sikeres évet zárt.
2012-ben a Magyar Látványtánc Szövetség területi
Bajnokságán 6 aranyat, 1 ezüstöt és 2 különdíjat, az
Országos Bajnokságán 2 első és 5 második, a Szlovákiában
megrendezett Európa Bajnokságon 3 aranyat, 4 ezüstöt és 2
különdíjat kapott a csoport. Sümegen a IV. Dunántúli
Táncversenyen egy arany, egy ezüst, egy bronzminősítést és
egy különdíjat, a II. Festetics Amatőr Minősítő

Kedves Rezi Focibarátok!
Bízunk benne, hogy elkezdődik a tavaszi szezon, amely
eddig csak a hóról és az elmaradt mérkőzésekről szólt.
Nagyon nehéz meccsek várnak ránk, hisz tudjuk, mindegyik
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Táncversenyen 2 arany, 1 ezüst, 4 bronz minősítést és 2 7
különdíjat kap, a IV. Csabrendek kupán 2 arany, 3 ezüst és 3
bronz minősítést szereztek.
A tánccsoport 24 alkalommal lépett fel a környező
települések rendezvényein.
2013-ban is folytatódik a munka. A csoport túl van már az
első megmérettetésen, ahol 1 első, 2 második, 1 harmadik
helyezést és 1 különdíjat kapott a március 2-án
Veszprémben megrendezett nemzetközi táncfesztiválon.

Hagyományőrző disznóvágás

Reméljük idén is lehetőségünk nyílik eljutni és részt venni
rangos versenyeken. Köszönjük mindenkinek a sok
segítséget és a továbbiakhoz ugyanilyen lelkesedést,
kitartást kívánunk! 
Kérjük, amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa a
tánccsoport munkáját, működési kiadásait.

Januárban a Rezi Várbarátok Köre Egyesület a tavalyi
évhez hasonlóan hagyományőrző disznóvágást és
kolbásztöltő versenyt valamint jótékonysági disznótoros
vacsorát rendezett. A rendezvény célja: a
falusi
disznóvágás hagyományának őrzése, a régi ízek
felelevenítése, a helyi közösség építése. Ezen túl
támogatások, felajánlások gyűjtése egy szabadtéri konyha
és kemence építéséhez a Laky Demeter Turistaház udvarán,
melynek megvalósítása során a létesítmény kiváló
lehetőséget és gasztronómiai élményeket kínál nemcsak az
ott pihenő vendégeknek, de a falu közösségeinek is. A
szabadtéri programok megrendezéséhez és egyéb hasznos
tevékenységek
végzéséhez.
Pl.
gyümölcsaszalás,
kenyérsütés stb.
A rendezvény fővédnöke és a kolbásztöltő verseny zsűri
elnöke Prof. Dr. Dr. hc. Gundel János a Budapesti
Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és
Idegenforgalmi Főiskolai Kar, Vendéglátás Intézeti Tanszék
tanszékvezető főiskolai tanára volt.

A Rezidance tánccsoport nevében kellemes húsvéti
ünnepeket kívánok!

A kolbásztöltő verseny ifjúsági és felnőtt kategóriában
zajlott és az alábbi helyi csapatok vettek rajta részt, akik
Gundel professzor értékelése szerint valamennyien nyertesei
voltak a rendezvénynek. Ifjúsági kategória: Arany oklevelet
kapott Rezi Ifjúsági Egyesület, Ezüstöt Rezi Tűzoltó
Egyesület csapata. Felnőtt kategória: Nagy Arany oklevél:
Rezi Petőfi Sportegyesület csapata, Kis Arany: Szülői
Munkaközösség csapata, Nagy Ezüst: Polgárőrség csapata
Kis Ezüst „Mi” csapat, Bronz oklevelet kapott a Cserepek
csapata.
Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a vacsorán
részt vettek és tombolajegyet vásároltak, tombolatárgyakat
ajánlottak fel, vagy egyéb módon segítették a
kezdeményezést. A vacsorajegyekből és a verseny nevezési
díjából befolyt összeg teljes mértékben fedezte a két napos
rendezvénnyel
kapcsolatos
összes
kiadást.
A
tombolajegyekből és egyéb felajánlásokból 115.000,- Ft
gyűlt össze, amit a létesítmény alapjainak lerakására
fordíthatunk. Ezen kívül egy keszthelyi vállalkozótól ingyen
közel háromezer kisméretű téglát kaptunk és helyi
vállalkozóktól társadalmi munka felajánlást, amit előre is
nagyon köszönünk! A létesítmény jelenleg tervezés alatt
van.
Kérjük, amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa az
Egyesület munkáját. A tavalyi évben 46.524.- Ft gyűlt össze
az 1 %-os támogatásokból, melyet az Egyesület működési
céljaival kapcsolatos kiadásokra fordítunk.
Az Egyesület céljai:
A Rezi várral kapcsolatos események figyelemmel kísérése
Rezi vár értékeinek feltérképezése, feltárása, megőrzése.
Kulturális rendezvények szervezésének segítése

Varga Enikő
táncoktató

Az elmúlt hónapok eseményei

Doni áttörés
A Rezi Nyugdíjas Klub rendezésében január 5-én
szombaton délután a rezi római katolikus templomban
szentmisével emlékeztek a doni áttörés és a II. világháború
során elesettekre. A római katolikus templomban Kiss
László esperes celebrált szentmisét, melyet az elesettek
emlékének szentelt. Ünnepi beszédet mondott Varga János
ny. százados. A zord időjárás miatt a koszorúzás sajnos
elmaradt, az ünnepséget a templomban rendezték meg, ahol
a megjelentek a Don-kanyar felől c. kisfilmet nézhették
meg, majd Lancz Ferencné saját versét adta elő, a Nyugdíjas
Klub dalköre katonadalokat énekelt.
Ezt követően a
Nyugdíjas Klub tagjai a Faluházba hívták a hozzátartozókat,
ahol az est kötetlen, baráti beszélgetéssel folytatódott.
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Ifjúsági szálláshely működtetése, ennek kapcsán a
környék idegenforgalmának fellendítése
Környezetvédelmi és egészségmegőrző programok
szervezése
Adószám: 18965038-1-20
Rezi Várbarátok Köre Egyesület

A házigazdák mindenütt nagy szívvel, meleg szobával és nem
utolsó sorban finom borokkal várták a Vince-napi pincejárókat.
A vendéglátó házigazdák: Czimondor István, Lancz Szilveszter,
Andor Endre, Torma Béla, Decsics György, Andor László, Lovas
István, Takács Erika, Szabó Csaba. Az est Takács Ferenc
pincéjénél jó hangulatú vacsorával ért véget. A rendezvény,
melynek célja a hagyományok ápolása mellett a kulturált
borfogyasztás, a rezi szőlőhegy és a rezi borok népszerűsítése, a
zord hideg ellenére nagyon jó hangulatban telt, ahol szép számban
vettek
részt
helyi
és
vidéki
borkedvelők
is.
(Forrás: Hársfalvi Ákos - Keszthelyi TV)
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Sakkverseny 2013.
Az elmúlt évek hagyományai szerint idén is megrendezésre került
a sakkverseny. A mezőny nagyon erős volt, ezt bizonyítja az is,
hogy két vasárnap délután is hosszú estében nyúltak a mérkőzések.
Az eredmény aztán mégis megszületett:
1. helyezett: Cserép Attila és Ábrahám Gergely
2. helyezett: Peresztegi Aladár
3. helyezett: Csekő József
Gratulálunk nekik és a versenyben résztvevőknek egyaránt!

Vince napi pincejárás

XIII. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz
Bajnokság

A rezi szőlősgazdák január 26-án ismét megrendezték Vince-napi
pincejárásukat, melyen megáldották a szőlővesszőket és a gazdák
megkóstolták egymás borait. Rezi településen több éve
felelevenítették ezt a hagyományt. A községet „Rizlingországnak”
is nevezik, köszönhető ez annak, hogy sokan foglalkoznak a nemes
gyümölccsel. A népi jóslatok alapján jó termésre számíthatnak a
Nyugat-Balatoni Hegyközség szőlészei.
„...ha megcsordul Vince, tele lesz a pince!”,ha Ágnes hideg,
engesztel Vince, hogy teljék a pince.", „mint jó borok a hideget,
Vince úgy győzi le a telet"”ilyen népi mondások kapcsolódnak a
Vince-naphoz. Szent Vince a szőlő és bor védőszentje. A
vértanúhalált halt szent napjához sok hagyomány kötődik, ilyen
például a pincejárás, melyet Reziben már több éve megtartanak.
Ilyenkor a szőlősgazdák meglátogatják egymás portáját, tették így
ezt idén is. Hagyomány még, hogy ezen a napon megáldják a
szőlőhegy
négy
sarkából
metszett
vesszőket.
A katolikus vallás szorosan kötődik a borhoz, mint Krisztus
véréhez. Érdekesség, hogy Reziben az 1800-as években szolgáló
plébános, Ambrus Mihály tanította a helyieket a helyes
szőlőtermesztésre. A pap emlékét és nevét ma utca őrzi a
településen.
Az elmúlt év borait meg is kóstolták a vendégek, de inkább már a
pince melegében. Rezi üde színfoltja a borkészítésnek Zalában,
hiszen a helyiek nagy tisztelettel vannak a szőlő és a hagyományok
iránt. Az elmúlt 50 évben jelentősen csökkentek a szőlőterületek,
de Reziben igen nagy számban művelik most is a nemes
gyümölcsöt.
Az eseményt megtisztelték részvételükkel Kiss László esperes és a
Da Bibere Borlovagrend képviselői. A gyülekező Czimondor
István hegyközségi elnök kápolnasori pincéjénél volt, ahol az áldás
után a gazda bemutatta és megkóstoltatta új borait és útnak indult a
pincejárás, melynek ezen a napon 10 állomása volt.

Március 3-án került megrendezésre a XIII. Balatinecz Oszkár
Asztalitenisz Bajnokság az általános iskolások körében, mely 2
korcsoportban zajlott. A rendezvényen részt vett a névadó
Balatinecz Oszkár tanár úr is, aki megnyitójában örömét fejezte ki,
hogy Reziben ilyen hosszú ideig életben maradt ez a verseny és
arra bíztatta a gyerekeket, hogy folytassák tovább ezt a sportágat.
A III. korcsoport győztesei:
1. helyezett: Bakics Martin,
2. helyezett Owaimer Faisal
3. helyezett Andor Dávid
A IV. korcsoport győztesi:
1. helyezett: Bontó Marcell
2. helyezett: Cserép Máté
3. helyezett Szabó Péter

A Sakkverseny és az Asztalitenisz bajnokság játékvezetője és
szervezője Rajkai András testnevelő tanár volt
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Farsangi mulatság
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Februárban került sor a Család Általános Iskola és a Szülői
Munkaközösség szervezésében a télűző farsangi mulatságra.
Délután a gyerekeké volt a Művelődési Ház, ahol különböző
játékok, vetélkedők, ajándékok várták a résztvevőket, akik
jelmezben, népzenére ropták a táncot egész estig. A rendezvény az
esti órákban a Szülői Munkaközösség által szervezett bállal
folytatódott, ahol jelmezben, előadásokkal képviseltette magát
szinte minden helyi csoport. A vidám jeleneteket hajnalig tartó bál
követte.

Tavaszi tárlat Reziben
Március végén Reziben, a Laky Demeter Turistaházban töltötte
alkotóhétvégéjét a vonyarcvashegyi Balaton Art Alkotóközösség.
Ebből az alkalomból 23-án szombaton kiállítást rendezett a rezi
Művelődési házban, „Tavaszi tárlat” címmel. A kiállítást Zubai
Etelka a helyi Család Általános Iskola vezetője és képzőművészeti
oktatója nyitotta meg és ajánlotta az érdeklődők figyelmében. A
programban közreműködött Varga János és a Kikelet Népdalkör.

Farsangi fánkok találkozója
Húshagyókedd alkalmából, ahogy már több évben is a Művelődési
Ház kiállítást és fánk-találkozót rendezett a Művelődési Házban. A
szebbnél szebb és finomabbnál finomabb fánkok mellett a
résztvevők megtekinthették a helyi Alkotókör és az általános
iskolások nemrégiben készült munkáit, melyet Molnár Zsuzsanna,
a keszthelyi Család Általános Iskola vezetője ajánlott az
érdeklődők figyelmébe. A különféle kézi mesterségek - hímzés,
horgolás, szövés mellett, folytatódott
a csuhészövés és a
vesszőkosár készítés. Az est folyamán az óvodások farsangi
lakodalmasa, majd az iskola színeiben fellépő Kikelet Népdalkör és
néptáncos lányok pillanatok alatt jó hangulatot teremtettek. Verset
mondtak, táncoltak és énekeltek. Az est meglepetése a
cserszegtomaji Tátika Népdalkör busó jelmezes bevonulása volt. A
félelmetes busók egyszerre mosolyt és sikolyt csaltak a nézők
arcára. Ezután a Várbarátok Köre Egyesület hagyományőrzői teljes
„át- éléssel” a Rezi Muff történetét adták elő. A műsorok végén az
Alkotókör nevében Lukács Istvánné Marika invitálta a jelen
levőket a finom és tetszetős fánkok kóstolására és megköszönte a
háziasszonyok által hozott, sütött finom falatokat, melyet erre az
alkalomra sütöttek a gyerekek és a részt vevők nagy örömére. Az
asztal hamarosan üres lett.

Ismeretterjesztő előadás
Élelmiszeripar és egészséges élelmiszerek. A szőlőmagolaj
egészségmegőrző szerepe címmel Stiller Szilárd élelmiszertárolás és tartástechnológia óraadó tartott előadást március 22-én a
Klubhelyiségben.
Hogy mennyi jó tulajdonsággal bír a
szőlőmagolaj?
Röviden: hatásos a „tavaszi fáradtság ellen!” ezen kívül
- Javítja a vér koleszterin tartalmát, ezáltal csökken a
szívinfarktus előfordulási esélye.
- Gátolja a rák kialakulásának lehetőségét
- Az antioxidáns (szabadgyök-megkötő) hatása majdnem 20-szor
jobb, mint a C-vitaminnak
- Férfiaknál a prosztatára és az impotenciára jó hatású, a nőknél a
változókor kellemetlen tüneteit enyhítheti.
- Gyulladás gátló hatású, erősíti a szervezetet a stressz ellen,
lassítja az öregedési folyamatokat és javítja a látást.
- Kozmetikai anyagként biztosítja a bőr simaságát, rugalmasságát.
Bővebb információ a www.facebook.com/Kredencolaj weboldalon
található.

Fánkkarneválon Zalaapátiban
Január végén a V. Zalaapáti Fánkkarneválon a Rezi Alkotókör
csapata, a benevezett 12 fánksütő csoport mellett, a "Különleges
fánkok" kategóriában a II. helyet szerezte meg. Ugyanott nagy
sikert aratott a Várbarátok Köre Egyesület hagyományőrzőinek
előadása, akik a vidám műsorok között ott is előadták a Rezi Muff
történetét.
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Nagyon sok gyógynövény van a vesénk megsegítésére, és
ezek nagyon jól működnek is.
A legismertebb a bodzavirág, amit nátha teának hívunk.
Nemcsak a köhögést és lázat csillapítja, hanem izzaszt, és az
izzadás már önmagában is tisztítja a szervezetünket. Ez által
a vesénk működését is segíti, így hamarabb kitakarodik
belőlünk az a sok szemét, amit megeszünk. Nagyon jó ízű a
teája, érdemes időnként inni belőle. Korlátlan ideig iható,
aki szereti, igya, és nagyon fogja segíteni a vese működését.
A galaj mindenfelé nő a kertekben, réten. Csak tépni kell
belőle. Három galajfélét ismerünk: a tejoltó, a közönséges és
a ragadós galajt. A közönséges és ragadós galaj fehér virágú,
a tejoltó pedig sárga virágú. Mindegyik galaj a Gallium
család tagja, ez egy növényi család, az egész világon el van
terjedve.
Dél-Amerikában is van, és úgy hívják, hogy macskakarom.
Rák ellen, Dávid professzor ezt ajánlja. A galaj vízhajtó,
érdemes rendszeresen használni megelőzésképpen is, a heti
egy csésze a vesénket tökéletesen rendben fogja tartani. És
ezen kívül az egész mirigyrendszerünknek segíteni fog. A
mellékvesénk és az összes mirigyünk jól fog működni, mert
kapnak megfelelő támogatást ennek a növénynek a
hatóanyagaiból.
Akinek veseköve van érdemes nyírfalevél teát innia, mert
ha a vesénk nem működik rendesen, akkor az
adalékanyagok lerakódnak, és az egyik oka a reumának,
hogy begyullad az ízület. Tehát a vesét kell mindenképpen
jól működtetni, és a reumát pedig lehet gyógyítani. Amikor
gyulladás van, a fűzfakéreggel segíthetünk, mert a benne
lévő szalicilek nagyon jó gyulladás gátlók.
A kertekben ott van a nagy csalán, a mezei zsurló is.
Ezek is kiváló segítői a veséknek.
Testünk jól tudja beépíteni a hatóanyagokat,
és ez a szelíd segítség meghozza az eredményt
mindnyájunknak.
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A szervezet nagytakarítása
Sós-vizes lábfürdő
Amilyen egyszerű, olyan nagyszerű!
A "régi öregek" tudtak valamit… Nem fog csalódni, aki
próbát tesz.
Régi praktikák egyike, téli estéken a lábak áztatása, sós
vízben.
Évente két kúra, kúránként 8-10 alkalom, heti háromszori
gyakorisággal, alkalmanként 30 perc.
Edénytől függően 3-4 liter 40 C fokos 10%-os sós vizet
készítsünk, este, vacsora után legalább két órával.
Tegyük lábainkat a tálba, a víz érjen a bokákig, és hagyjuk,
hogy jól melegedjünk át, és táguljanak a talp pórusai.
A szervezet nagytakarításával felérő terápia mellékhatásairól
nincs tudomásunk.
6 - 7 alkalom után a pozitív hatások jelentkeznek.
Attól függően, hogy melyik szervünk méregtelenítése
aktivizálódott, a lábfürdő vizének színe a kezelés alatt
megváltozhat:
- ha citromsárgás, akkor a vese, húgyhólyag,
- ha narancssárga, köszvény, reuma vagy ízületi bajok,
- barna színeződés esetén a májfunkciókra kell tekintettel
lenni,
- a zöldes szín az epe, szív, ér- és emésztőrendszer hibáira
utal,
- sötét szín esetén pedig a nehézfémek, cukorbetegség jelei
mutathatók ki.
7-8 alkalom után érezhetően mérséklődnek az
anyagcserezavarok, a magas vérnyomás,
az emésztőrendszeri gondok, a gyulladásos folyamatok
tünetei.
A kezelés az ülő foglalkozást végző személyek ödémáit
gyakorlatilag eltünteti.
Mint sok minden más természetes gyógymód, ez is a
csodával felér.
Fontos, hogy a só természetes, adalékmentes legyen, és a víz
is lehetőség szerint tiszta forrásból származzon.
Mostanában elit szépségszalonok is alkalmazzák ezt a
módszert, és erre a célra kifejlesztett elektromos lábáztatókat
is vásárolhatunk. Bizonyára ezek a módszerek is jók, de ne
feledjük az igazi pozitív hatást a tiszta víz és a natúr só
jelenti.

Aranyszabály azonban, hogy bármelyiket választjuk is,
csak akkor, és csak addig igyuk, amíg a teájuk jól esik
nekünk.
Azonban ha jól esik, naponta egy-két-három csészével is
ihatunk
bármelyikből,
mert
hasznunkra
lesz.
Egészségünkre!

Egészségünkre!

Fűben, fában… Takarítsuk testünket is!
Egy felmérés szerint az Ausztrál lakosság évente 5 kiló
adalékanyagot eszik meg. Nem tudom, mi magyarok,
mennyit, de az 5 kiló adalékanyagból 5 kiló sav lesz, tehát
mindenképpen, minél hamarabb ki kell takarítani
magunkból.
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Ma is élő népszokások nyomában
Húsvéti varázslatok

évben. Máshol söprögetéssel csengettyűkkel védekeztek a
férgek ellen.
Húsvét napja
Minden falat érték

1
1

A hajnali ételszentelésre főtt sonkát, kolbászt, tormát, bort
és tojást is vittek a családok. Úgy hitték, hogy abban, amit a
pap megszentelt, jelen van Isten. Éppen ezért ezekből
egyetlen morzsa sem veszhetett kárba, az esetleges
maradékot az állataiknak adták, vagy a tűzre vetették. Az
ételszentelésre sót is vittek, hiszen abból minden ételbe
került egy kevés, így minden szenteltté vált. A tojás a
termékenység és az újjászületés ősi és egyetemes
szimbóluma.
Régen
a
keresztszülő
adta
a
keresztgyermekeknek, illetve a lányok locsolóiknak. Van
olyan vidék, ahol a házastársak kettévágták, és így ették
meg, ez szimbolizálta az összetartozásukat.

A tavaszi ünnepkörhöz pont ugyanannyi hiedelem és babona
kapcsolódik, mint a karácsony előtti időszakhoz. Lássuk, mi
az, amit ma is alkalmaz (hat)unk belőle!
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor
Krisztus feltámadását ünnepeljük. A legtöbb rituálé eredete
épp azért a keresztény liturgiában keresendő – mondja Dr.
Vass Erika, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
néprajzkutatója, aki segített nekünk összegyűjteni néhányat
a régi idők babonaságai közül.
Virágvasárnap
A barka mint villámhárító

Húsvéthétfő
Locsolás a termékenységért
Az ókeresztényeknél évente egyszer keresztelkedtek a
felnőttek, mégpedig húsvétkor, tehát a víz tisztító erejébe
vetett hit már akkoriban is megjelent a rituálékban. A
locsolkodás szokásával később a termékenységet, a bőséget
szerették volna kifejezni, egyfajta jókívánság volt, hogy ne
száradjon el a lány, vagyis ne váljon terméketlenné. Persze,
ez a rituálé az udvarlásra is lehetőséget adott, ilyenkor
kiderült, hogy kinek komolyak a szándékai…

A húsvétvasárnapot megelőző vasárnapon a templomokban
barkát szentelnek. Ezt az ország különböző területein más –
más módon hasznosították: volt, ahol a szentelés után a ház
padlásán helyezték el tűzvész ellen, ahol máshol meg, ha jött
„a nagy idő”, vagyis vihar közeledett, a tűzre vetettek belőle,
hogy így kérjék Isten védelmét a villámokkal szemben. Sok
helyen az ólakba és a termőföldbe is szúrtak belőle, hogy
megvédjék a bajtól az állatokat és a termést. A svábok a
szintén vittek belőle, hogy a halottaik is az ünnep részeseivé
váljanak.
Nagypéntek
Szépítő fürdőzés
Az ország több részén is elterjedt szokás, hogy nagypéntek
hajnalán az emberek megfürdenek a közeli patakban,
folyóban vagy kútnál. Úgy tartották, hogy aki ezt megteszi,
az nem lesz beteg, és nem fog rajta a rontás, a lányok pedig
szépek lesznek. Ilyenkor tilos volt a házban mosdani, mert a
néphit szerint ahány csepp víz kiloccsan, annyi ezer bolha
lesz helyette. A nők Szegeden a fürdés után fűzfa lombja
alatt fésülködtek, mert hittek abban, hogy így hosszú lesz a
hajuk. A böjti napon a gyász jeleként letakarták a tükröket
és a feszületet. Ilyenkor tiltva volt a tűzgyújtás és a
mezőgazdasági munkák végzése.

E húsvét ünnepnek
Második reggelén
Tudják azt már maguk,
Miért jöttem ide én.
Hamar hát ölembe
Százszorszép leányok,
Piros rózsavizem
Hadd öntözzem rátok.
Azt nyugodt szívvel
Innen távozhatok,
Emlékül néhány szép
Piros tojást kapok!

Nagyszombat
Szenteléssel a tűzvész ellen
Ezen a napon az egész falu elment a templomok körül tartott
feltámadási körmenetre. A ceremónia tűzgyújtással és
tűzszenteléssel kezdődött, amelyre Fejér megyében évről
évre ugyanazokat a fadarabokat vitték el. Megpörkölték
őket, majd felakasztották a padlásra, hogy elkerülje a házat
tűzvész. Amikor a feltámadási mise keretében ismét
megszólaltak a harangok, a gyerekeknek meg kellett rázniuk
az udvaron a fákat, hogy sok gyümölcs teremjen abban az
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Húsvéti menü ajánlat
Mielőtt a csülök elkészülne, hozzáadjuk a fennmaradt
zöldségeket, ráöntjük a vörösbort és további kb. 20 percig
sütjük.

1
2

Hideg cékla leves
Nemcsak a színe nagyszerű ennek a hűs levesnek, hanem az íze is
bomba jó. Húsvétkor stílusosan főtt tojással tálalhatjuk. Hűtőben
jól eláll, ezért egész ünnepek alatt ehetünk belőle.
Hozzávalók: kefirrel.
- 3 kis cékla, körülbelül teniszlabda nagyságú
- 2 kis uborka
- 4-5 piros retek
- 2 szál zöld hagyma, felaprítva
- 3-4 evőkanál finomra vágott friss kapor
- 1 liter kefir
- 1 evőkanál reszelt torma
- só, ízlés szerint
- frissen őrölt fekete bors, ízlés szerint
- 2-4 tojást
Elkészítés:
1. Mossuk meg a céklákat, csomagoljuk be alumínium fóliába és
200 C-os sütőben süssük 45 percig, amíg megpuhulnak. Hagyjuk
teljesen kihűlni, majd reszeljük durvára.
2. Főzzük keményre a tojásokat, majd ezeket is hagyjuk kihűlni.
Szeleteljük és tegyük félre.
3. Mossuk meg az uborkát és a retket, és vágjuk apró kockákra.
4. Egy nagy tálba tegyük bele a reszelt céklát, keverjük hozzá a
kefirt. Fűszerezzük tormával, kaporral, sóval, borssal. Adjuk hozzá
az uborkát és retket. Citromlével ízlés szerint kicsit savanyíthatjuk.
5. Szolgáljuk fel hidegen, főtt tojás szeletekkel a tetején, kaporral
megszórva, tejszínnel megcsorgatva. Hűtőben jól eláll 1-2 napig.

Mákos banános sütemény
Hozzávalók:
- 3 nagyon érett, de még nem megbarnult banán
- 2 evőkanál tejföl
- 2 tojás
- egy vaníliarúd kikapart belseje vagy egy tasak vaníliás cukor
- 28 dkg liszt
- 10 dkg cukor
- 1 kiskanál szódabikarbóna
- 1/2 kiskanál sütőpor
- 1/2 kiskanál só
- sótlan vaj, 10 evőkanál
- 2-3 evőkanál darált mák
- 1 citrom reszelt héja
- 2-3 evőkanál aszalt gyümölcs (magok és kemény részek nélkül),
apró darabokra vágva
Elkészítése:
1. Törjük fel egy villával vagy burgonyatörővel a banánt és
keverjük hozzá a tejfölt.
2. Adjuk hozzá a tojást, a citromhéjat, vaníliát és keverjük össze.
3. A száraz hozzávalókat keverjük össze egy nagy tálban (liszt,
szódabikarbóna, sütőpor, cukor, mák, só)
4. Adjuk a liszthez a vajat és a banános keverék felét. Mixerrel
lassú fokozaton keverjük el, majd adjuk fokozatosan hozzá a
maradék banános keveréket, míg egy homogén masszát nem
kapunk.
5. Egy hosszúkás sütőformát vagy egy kisebb tortaformát kenjünk
ki és öntsük bele a tésztát. Szórjuk meg az aszalt gyümölcsökkel és
egy villával forgassuk bele ezeket.
6. 180 C-on süssük 30-40 percig, míg enyhén megpirul és a
hurkapálcára már nem ragad. Hagyjuk pihenni 5-10 percig, majd
borítsuk ki egy tányérra. Ha langyosra kihűlt már szeletelhetjük és
fogyaszthatjuk is!
A sütemény 2-3 napig is megőrzi frissességét, ezért ideális a
többnapos ünnepekre. Omlós, színes, ízletes sütemény, érdemes
kipróbálni!

Rozmaringos húsvéti báránysült kerti zöldségekkel
Hozzávalók
1 db bárány első lábszár vagy hátsó csülök,
személyenként 1 db
rozmaring, kakukkfű,fokhagyma,vöröshagyma, olívaolaj,
bors, só
2 dl vörösbor
25 dkg újburgonya
2 közepes sárgarépa
1 cukkini
1 csomó újhagyma
1 marék koktélparadicsom
1 db édeskömény
1 marék apró szemű gomba

Jó étvágyat és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Elkészítés
A zöldségeket megmossuk, meghámozzuk. A burgonyát, a
hagymát és az édesköményt negyedeljük, a cukkinit és a
sárgarépát hasábokra vágjuk. A koktélparadicsomot és az
újhagymát
egészben
hagyjuk.
Egy magas falú kerámia edényben a burgonya, a hagyma és
a fokhagyma keverékéből megszórva a zöldfűszerekkelzöldségágyat
készítünk.
A báránycsülköt sóval, frissen őrölt borssal és olívaolajjal
bedörzsölöm és ráteszem a zöldségek tetejére. A megmaradt
zöldségeket felhasználásig hűvös helyen tároljuk.
A kombi gőzpárolót beállítjuk profi sütés 180°C-ra, azaz
gőzt és hőlégkeverést alkalmazunk egy időben. 1 óra 40
percig
sütjük.
(Ha sima sütőben dolgozunk, akkor a sütőt 140-160°C
állítjuk be, az ételt alufóliával letakarjuk. 1 óra elteltével
hústűvel ellenőrizzük, hogy a bárány puha –e?! Ha nem,
további
20
percig
sütjük/pároljuk.
Ha megpuhult, levesszük róla az alufóliát és 180°C
hőmérsékleten
pirosra
sütjük.)
Kb. másfél óra alatt készül el, a hús puhaságát hústűvel
ellenőrizzük.

Rezi Kikiáltó
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