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Baja Mihály:
Karácsony
Te most is az vagy,
áldott szent
Karácsony,
Mi Betlehemben
legelőször voltál:
Újjászülője a kerek
világnak,
Hitünk napfénye, a
szívünkben oltár.
Az angyaloknak ajkán
a hozsánna
Ma is elhat a
pásztorok füléhez,
s koldust, királyt vezet
ma is a csillag
Az idvezítő jászolbölcsőjéhez.
Te most is az vagy,
csak mi változánk
meg,
Csak nekünk ócska
minden ami régi.
Nem hallgatunk az
angyalok szavára,
Nem kell nekünk a
csillag se, ha égi.
Mennek, mennek a
pásztorok seregben,
de nem a Jézus jászolbölcsőjéhez.
Mennek, mennek a
bölcsek és királyok,
De nem az élet örök
kútfejéhez.
Ó, szent karácsonyéj
csillagvilága…
Ragyogj, ragyogj csak
változatlan újra.
Az én lelkem csak
téged vár, s tetőled
száz lidérc fény közt
el nem tántorodna.
A gyermekhitnek
hófehér palástját
Borítsd reám csak egy
éjszakára,
És én megáldlak,
síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj
csillagvilága

Tisztelt rezi lakosok!
Napjainkban egyre jobban felértékelődik a vidék szerepe gazdaságunkban. A vidék a helyi értékeket és az
abból fakadó sajátosságok sokszínűségét jelenti, az ott élők közötti belső összetartozást. Ez az erő, amiből
építkezni lehet. Újra kell éleszteni hagyományainkat, melyek korszerű viszonyok mellett nagyszerűen
továbbvihetők. Számtalan érték van, amit szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk. Abból a korból, amikor az
emberek fontosak voltak egymásnak, a közösségi gondolkodás pedig természetes volt. Sajnos a globalizáció
rátelepedett erre az egészséges gondolkodásra és az egyre fokozódó tömegtermelés, az uniformizálódás a
vidéki sokszínűséget veszélyezteti. A falvak néptelenné és kihasználatlanná válnak. Pedig mennyivel
élhetőbb és testileg, lelkileg egészségesebb életteret és lehetőségeket biztosítanak, mint a zsúfolt városi
lakótelepek.
A vidéki élet egyik kitörési lehetősége a közösségi kezdeményezés és közösségi gondolkodás, a vidéki
gazdaság fejlesztéséért. Ez a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, ahol az
egymás mellett élők és dolgozók egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövőjét.
A helyi részvétel, a valódi összefogás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel jelenik
meg, itt a működés fő sajátossága.
E téren sajnos elég rosszul állunk. Ahhoz, hogy a helyi természeti erőforrásokból, a helyi kulturális
hagyományokkal próbáljuk meg a jövőt formálni, még nagyobb összefogásra és irányváltásra van szükség.
Érdekeltté kell tennünk az embereket, hogy érezzék azt, hogy gazdasági érdek és szükségszerűség a helyi
jellegzetesség kibontakoztatása. A közös rendezvények arról szóljanak, hogy tudunk egymásnak, a szépnek
örülni és jól érezzük magunkat egymás társaságában. Ha ez sikerül, akkor talán gazdasági programokra,
vállalkozásokra is össze tudunk szerveződni. Fejlődésünket a saját belső erő, a harmonikus emberi kapcsolat
és a kialakult kultúra motiválja. Ne külső beavatkozások, kényszerintézkedések, hanem a jókedvűk közös
akarat.
E gondolatok jegyében szeretnénk megvalósítani 2014. évi fejlesztési terveinket és programjainkat és ezúton
tájékoztatom Önöket a községünk fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseinkről
A vidékfejlesztési pályázatok közül a tavaly elnyert és meg is kezdett beruházás a Fecskeház fejlesztés. A
Petőfi u. 31. szám alatti lakásokból a középsőt és hátsót is sikerült belülről felújítani. Ezzel kapcsolatos
jövőbeni feladatunk a lakások megpályáztatása.
A turizmushoz kapcsolódóan többször próbálkoztunk már a Rezi Várhoz vezető tanösvény kiépítéséhez
pályázati forrást szerezni. Eddig nem volt eredményes. 2011-ben meg lett terveztetve és építési engedélyt is
kértünk, bízva abban, hogy hamarosan lesz pályázat ebben a témában. Ez a lehetőség most jött el. A 2012. év
végén beadott pályázatunk nyert és megépülhet a Rezi Vár tanösvény, melynek munkái elkezdődtek, és jövő
évi vártúra alkalmával kerül átadásra.
Az idei ősz folyamán fejeződött be a tavaly elkezdett Védőnői Szolgálat és Gyógyszertár épületének
felújítása. Lecseréltük a tetőt, új nyílászárók kerültek beépítésre, külső hőszigetelés lett felrakva és
megtörtént a külső homlokzat színezés, valamint a belső helyiség festése is.
2013-ban vis maior pályázatot adtuk be a Hunyadi utcai felső partfal megépítéshez, mivel a beton támfal
nagyon veszélyesen meg van repedezve és nyomódik kifelé. A partfalépítés engedély köteles, jelenleg a
tervezés van folyamatban, de a jövő év első felében meg kell történni a kivitelezési munkáknak is. A felújítás
a Hunyadi utca lakóinak közlekedését nagymértékben akadályozza, ezért várjuk az ott lakók javaslatát a
biztonságos közlekedés megoldására, illetve türelmüket és megértésüket a munkavégzés során.
A falugondnoki autót szeretné az önkormányzat pályázati lehetőséggel kicserélni. Az önkormányzat tervei
között szerepel még sportcsarnok létesítése, mellyel kapcsolatban pályázatot nyújtottunk be. Folyamatban
van napelem beszerzésére is, melyre szintén pályázatot adtuk be a közüzemi díjak csökkentése érdekében.
Szeretnénk megvalósítani szintén pályázati támogatással a Turistaháznál egy tankert létrehozását valamint
egy közösségi gyümölcsfeldolgozót.
Kívánom községünk valamennyi lakójának, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé
ünnepüket, hogy ez az ünnepi idő - akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a Karácsonyt - segítse Önöket
igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki feltöltődéshez.
Meghitt, Áldott Karácsonyt, sikerekben és egészségben gazdag
Békés Boldog Új Esztendőt kívánok!
Cserép Gábor
polgármester
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Paksy Gáspár:
Adventben
Már én a földnek
szolgaláncát
Erős karokkal
szétzuzom,
Feléd esengve tiszta
hévvel,
Sóvárgó vággyal,
Jézusom!
Látom kigyulni
napkeletről
Királyok fényes
csillagát,
Komor felhőkön, bús
homályon
Mennyország fénye
csillan át.
Sötét, kietlen
éjtszakákon
Kicsiny bölcsödről
álmodom,
Sokszor merengek égi
kéjjel
Mosolygó kisdedarcodon.
A boldogság regéje
lágyan,
Szellők szárnyán susog
felém,
Sokszor tünődöm holdas
este
Az angyalok szép
énekén.
Vigasztalódva nézhetem
már
A nagy világot, bár
sötét;
Egekből áradt üdv
sugára
Oszlatni kezdi bús
ködét.
Szívem keservét, régi
búját
Örök reménnyel altatom,
A kétség, csüggedés
borúján
Raráté sír föl ajkamon.
Az irgalom nagy
Istenéhez
Gyakorta szárnyal hő
imám,
Mert lelkem e csalárd
időknek
Megváltót, üdvöt, fényt
kíván!

2014-ben tervezett rendezvényeink:
Január 11. szombat Doni hősök napja
Emlékezés a II. világháború rezi hőseire
Helye: Római Katolikus templom
Koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél
Rendező: Nyugdíjas Klub Rezi

Január 17-18. péntek- szombat Hagyományos disznóvágás
és kolbásztöltő verseny helyi társadalmi szervezetek részvételével
Helye: Laky Demeter Turistaház
Célja: hagyományok és a múlt ízeinek ápolása, a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének aktivizálása.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület

Január 22. A magyar kultúra napja
Helye: Művelődési Ház
Rendező: Család Iskola

Január 25. szombat Vince-napi pincejárás
Helye: Szőlőhegy
Célcsoport: boros gazdák, helyi és vidéki borkultúra kedvelők
Célja: a rezi bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése
Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete

Február 2. vasárnap Sakk-verseny
Helye: Művelődési ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület
Célcsoport: Mindazok, akik kedvelik a sportágat
Célja: szabadidő hasznos eltöltése, a középosztály aktivizálása,

Február 22. szombat Iskolai farsang
Helye: Művelődési ház
Célja: Hagyományok ápolása
Célcsoport: Család Általános Iskola tanulói, illetve szüleik.
Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközössége

Március 2. vasárnap XIII. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa
Helye: Művelődési Ház
Célja: a szabadidő hasznos eltöltése, a fiatalok aktivizálása, egészséges,
sportkedvelő életre való nevelése Célcsoport: A település 12 év feletti lakosai
Rendező: Ifjúsági Egyesület

Március 4. Kedd Húshagyókeddi fánkparti és kézimunka kiállítás
Helye: Művelődési ház
Rendező: Alkotókör
Célja: hagyományőrzés, szellemi és kulturális értékeink bemutatása
vidám előadásokkal. Közreműködnek az óvodások, iskolások és a Hagyományőrzők.

Március 8. szombat 09.00-16.00 Gyümölcsoltónap
Hagyományos gyümölcsfajtáink
Oltás bemutatás, gyakorlás hozott vesszőkből
Természet közeli gazdálkodás, kertészkedés
Komposztálás: talajerő visszapótlás természetesen
Ingyen napszámosok: növényvédelem mérgek nélkül 1 óra
+ egy ismert előadó
Kemenceavató
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület

Március 14. péntek Ünnepi műsor
Helye: Művelődési ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola
Segítő: Ifjúsági Egyesület
Célcsoport: Rezi község lakossága

Április 19. szombatA Föld napja
Csatlakozás a Föld természeti környezetének megóvására
Szemétgyűjtési akció a faluban és annak határában
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület

Április 24. csütörtök Szent György napi ünnepség
Helye: Kápolna
Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete
Közreműködnek: Helyi művészeti csoportok

Május 4. vasárnap Anyák napja
Helyi fellépők műsorral köszöntik az édesanyákat. Rendező: Rezi Óvoda

Május 10. szombat Hagyományos Vártúra
Célcsoport: Helyi és vidéki túra- és természetkedvelők
Célja: a természet, a sport és a rezi vár népszerűsítése
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
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Május 18. vasárnap Hősök napja
Megemlékezés az I. és II. világháborúban elesett katonákra.
Helyszín: római katolikus templom
Rendező: Rezi Község Önkormányzata

Június 7. szombat Gyermeknap és Pünkösdi királyválasztás
Helye: Sportpálya, Iskola
Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
Június 14. szombat Ballagás és tanévzáró a Család Általános Iskolában

Június 27-28. Rizlingország ünnepe
Juhász Gyula:
Rorate
A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.
A gyertyák rendre
gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny
dereng.
Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.
Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu
Célcsoport: Rezi község lakossága, valamint a környező települések,
városok turistái, külföldi vendégei.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete

Június 25-26-27 Hittan tábor
Helyszín: Laky Dementer Turistaház
Rendező: Egyházközség

Július 1-6. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület

Július 1-12. Rezindance Tánctábor
Helyszín: művelődési ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport

Július 12. szombat Rezidance táncbemutató
Helyszín: egyenlőre nem ismert.
Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport

Július 21-26. Hagyományos vártábor
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Célcsoport: az iskola tanulói, valamint korlátozott számban a környező települések tanulói.

Augusztus 4-8. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Célcsoport: művészetet kedvelő fiatalok
Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése

Augusztus 17. vasárnap Szent Ilona ünnepe
Zarándoklat és szentmise a Szent Ilona forrásnál
Rendező: Egyházközség
Segítő: Nyugdíjas Klub

Szeptember 21. vasárnap Szüreti Mulatság
Helyszín: Iskola udvar
Rendező: Rezi Művelődési Ház
Segítők: helyi szervezetek
Célcsoport: Rezi község lakossága

Szeptember 27. szombat 09-16. Szent Mihály ünnepe - betakarító nap

Ó, jöjj, ó, jöjj,
Üdvözítő
Beteljesült már az idő.
Föltárd az ég zárt
ajtaját,
Vár a világ sóhajtva
vár.
Megnyílt az ég
harmatozva,
Megváltónkat, hogy
lehozza
Ég felhői nyíljatok
szét
Hozva Jákob
fejedelmét.

Aszalás: előadás, gyakorlat
Befőzés, tartósítás: előadás, gyakorlat
Minőségi pálinkafőzés: előadás
Kenyérsütés: előadás, gyakorlat
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület

Október 9-12. csütörtöktől vasárnapig III. Rezi Festőnapok
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Október 11. szombat Festőnapok záró kiállítás a Művelődési Házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület

Október 22. Szerda Az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola

Október 19. Lukács napi búcsú
November 7. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI

November 9. vasárnap Idősek napja
Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye
Helye: Művelődési Ház

November 11. kedd Újbor bemutatása a szőlősgazdákkal
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban
Helyszín: Laky Demeter Turistaház vagy Művelődési Ház
Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete

November 15. szombat Szent Márton nap a falu közössége számára
Rendező: Család Iskola Szülői Munkaközössége
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Péter Erika:
Adventi gyertyák
Négy
vasárnap
gyújtunk gyertyát
az adventi koszorún.
Első vasárnap egy
szálat,
Bronzvasárnap még
egy párat,
Ezüstvasárnap éppen
hármat.
Aranyvasárnap meg
mind a négy
gyertyán ég a fény.

Andók Veronika:
Karácsony előtt
Olvad az első hó, csupa
sár minden,
A szánkó is még a
padláson pihen,
De a téren reggeltől
fenyőfa áll
És minden ága csillogó
díszre vár.
Az ablakokban este
gyertyák égnek,
S az emberek szemében
titkos fények.
Szájukon mosoly,
kezükben csomagok,
Emlékeik közt régi
karácsonyok.
A faluban száncsengő
hangja szálldos
És megszaporodtak a
Mikulások,
A gyerekek is most egy
kicsit jobbak
És aranyos-furcsa
leveleket írnak.
Karácsony jön és
bekopog csendesen,
Varázsától
megváltozunk hirtelen
S olvadhat az első hó,
minden csupa sár,
A szeretet mostmár a
szívekben jár.

December 5. péntek Szent Miklós járás a iskolában
Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
December 6. szombat Mikulás nap
Rendező: Ifjúsági Egyesület

December 21. vasárnap karácsonyi ünnepség
Helye: Művelődési Ház
Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata

Tervezett szakkörök, programok:


„Kerttől az asztalig” ismeret terjesztő előadások januártól áprilisig és szeptembertől októberig
keddenként délután.
 Táncoktatás – heti 1 alkalom (minden hétfőn, kedden, pénteken 16.00-20.00 óráig, oktató: Varga
Enikő)
 Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. 17.00 órától a Klubhelységben
 Biblia óra minden héten csütörtökön a Nyugdíjas Klub foglalkozása előtt
 Alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1 alkalommal keddenként
 Rezi Baráti Dalkör próbák a Klubhelyiségben pénteken esténként
 Gyógytorna foglalkozások az Iskolában szerdánként
 Vasárnap délutánonként asztalitenisz és sakkfoglalkozások a téli időszakban. (Ifjúsági Egyesület)
 Baba-mama klub minden hónap utolsó péntekjén az Óvoda csoportszobájában
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 gyógytorna foglalkozásokat.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették 2013. évi valamennyi programunk
lebonyolítását! E segítség tette színesebbé, hangulatosabbá rendezvényeinket. Számítunk további
segítségükre!
Községünk valamennyi lakójának békés, karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet
kívánok!
Tafota Istvánné
műv.szervező

II. Rezi Festőnapok
Októberben 13 festőművész
és 2 szobrász
részvételével rendeztünk festőnapokat, a Laky
Demeter Turistaházban. Az alkotómunka mellett
szakítottunk időt arra is, hogy megnézzük Rezi
nevezetességeit és természeti szépségeit, melyek a
művészek alkotásaiból vissza is köszönnek. Itt
tartózkodásukért cserében valamennyien hagytak itt
egy-egy festményt, melyek az intézményeink falait
fogják majd díszíteni.

Itthon vagy! Magyarország szeretlek!
Településünk is csatlakozott az országos
programhoz szeptember 29-én, melyben Szent
Mihály napi vásárt rendeztünk az iskolásokkal
és Kis Rezi nagyjai a világban címmel kötetlen
beszélgetésre hívtuk Illés Fanni paralimpikont.
Mindenki számára érdekesnek bizonyult a régi
rezi fényképek vetítése, melyeken a régi
életképeket a maiakkal párosítottunk. Ezt a
jövőben is szeretnénk folytatni.
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Család Általános Iskola hírei

„Várunk valamit,
kicsinyek, nagyok:
fekete égre fényes
csillagot,
ködös éjjelre hajnal
bíborát, aranyserlegbe
az öröm borát.
Várunk valakit:
gyermeket a gyermek,
gyermeket a nagyok,
kik gyermekké
lesznek.
Valakit, aki az éjjelre
hajnal, aki az égen
Nap tűz-sugarakkal,
aki serlegünkben az
öröm bora, akit nem
un meg a lelkünk
soha.
Várunk egy
gyermeket.”

Csendes várakozással az adventi időszakban, lelkünket megnyugtatva várjuk a fényben születő gyermeket,
aki megváltást hoz majd a világra. Egész életünkben várunk valami jobbat, többet, aminek viszont igazi
értéke nem a pénzben, hanem a jellem értékeiben valósul meg.
Iskolánkban igyekszünk azokat a hagyományokat, programokat kiemelni, amelyek által boldogabb,
értékesebb emberekké válhatnak tanítványaink.
Visszatekintve az eltelt hónapokra elmondhatjuk, hogy sikerült szép eredményeket elérni, tisztességgel
helytállni és a tanulságokat levonni.
Az egyik, immár harmadik tanévet átívelő programunk a H2O volt, aminek második évét eredményesen
zártuk. 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 közé tartozni. Több iskola látogatott el hozzánk
abból a célból, hogy megismerkedjenek az új módszerrel. Keszthelyről kijáró tanulóink örömmel mondják el,
hogy sok olyan lehetőség van a mi kis iskolánkban, ami jó lenne, ha máshol is megvalósulhatna.
A nyári táborozásokban és a települési rendezvényeken aktívan részt vettünk. Erzsébet táborban két
csoportban voltak tanulóink, jelentős anyagi megtakarítással. Egyre több teret próbálunk adni annak, hogy
mindannyiunk lelki egészségéért is tehessünk. Az egyik ilyen, új programsorozat volt a Felelős Szülők
Klubjának előadása, melynek célja, hogy segíthessünk a mindennapok gondjainak megoldásában. Nagyon
fontosnak tartjuk a családok szerepét, hiszen összetartó ereje, szeretetet, biztonságot ad, ami napjainkban a
legnagyobb kincs.
Közös élmény minden évben a Mihály-napi vásár, a Márton-napi rétesnyújtás, a régi hagyományt
felelevenítő Szent Miklós járás, a karácsonyi műsor, a farsang táncházzal, a tojásírás a gyimesi asszonyokkal
és a pünkösdi király megválasztása. Nagyon sok segítséget, támogatást kapunk az iskola Szülői
Munkaközösségétől, a Rezi Gyermekekért Alapítványtól. Az önkormányzat segítsége nélkül már nem
lehetne iskolánk, ezért köszönjük külön, támogató közreműködésüket. Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek, jó szándékú segítségét.
Csokorba gyűjtve, néhány szép eredmény iskolánk tanulóitól a kis Jézus jászla elé:
Asbóth Sándor Informatika verseny
4. hely: Bogdán Imre
Országos Népzenei verseny
Kiemelt Nívódíj: Kikelet Népdalkör
(Cserép Anna, Gelencsér Rebeka, Owaimer Salva, Nagy Rebeka,
Farkas Petra, Horváth Csenge, Kiss Noémi )
Szép Zalában születtem… :
Kikelet Népdalkör – Arany minősítés
Hévíz Népdaléneklési verseny:
1. hely - Owaimer Salwa és Kiss Noémi
3. hely – Rénes Laura
Megyei Népdalverseny:
Kikelet Népdalkör Arany minősítés
Kiemelt arany minősítés – Owaimer Salwa
Gergely napi Művészeti Fesztivál:
Arany minősítés - Kikelet Népdalkör
Tárgyalkotás: 1. hely – Gelencsér Luca
Képzőművészet: Különdíj – Gelencsér Petra
Képzőművészet : Különdíj – Szabó Dévid
Dobó István Angol Kommunikációs verseny:
megyei 4. hely - Owaimer Aisha
megyei 5. hely - Owaimer Faisal
Angol nyelvű Drámafesztivál:
Ezüstminősítés, bronzminősítés és Különdíj
(Ács Anett, Bontó Marcell, Cserép Máté, Gerencsér Orsolya,
Kerék Regina, Owaimer Aisha, Owaimer Faisal, Pintér Alexandra, Szabó Péter )
Mesemondó verseny Hévíz:
Különdíj – Nagy Rebeka
Elsősegélynyújtó verseny:
Megyei 3. hely – Bogdán Imre, Horváth Zsófia, Minya Petronella,
Owaimer Aisha, Szloszjár Dávid
Járási Katasztrófavédelmi verseny :
2. hely- Bogdán Imre, Horváth Zsófia, Minya Petronella, Szloszjár Dávid
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Bartos Erika: Tél
Hófehér a város,
Lehullott a hó,
Jégcsap csüng az
ágon,
Befagyott a tó.
Sapka nőtt a házon,
Sapkát hord a kút,
Hósapkás az autó,
Jégtükör az út.
Jégvirág a fákon,
Csillogó a táj,
Nagykabátba bújok,
Nyakamban a sál.
Szaladok a dombra,
Csiklandoz a szél,
Fürgén fut a szánkó,
Gyönyörű a tél!

Helyesírási verseny:
1. hely Horváth Csenge
3. hely Cserép Anna
Gyöngybetűk Szépíróverseny:
3. hely Horváth Csenge
Közlekedési verseny:
3. hely Gelencsér Ferenc, Marton Áron, Owaimer Aisha
Illyés Gyula rajzpályázat :
1. hely Minya Petronella, Gelencsér Petra
Szépművészeti Múzeum Országos pályázata: 3. hely 8. osztály
Bozsik Labdarúgó programban: 1.2.3.4.5. helyezések
Az eredmények az igazi ajándékok, hiszen itt mutatkozik meg, hogy iskolánk tanulóinak, több mint harmada
színvonalas versenyeken ért el kiemelkedő helyezést. Gratulálunk és köszönjük nekik!
Itt az iskolában azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy a karácsony a Megváltó világra jöttéről szól. Őt és a
megváltásunk lehetőségét ünnepeljük, nem az ajándéklista teljesítését. Egyik alsós tanulónk írta ezt a
„másfajta” levelet:
„Kedves Angyalok!
Nagyon köszönjük a tavaly kapott dolgokat. Az idei évben kérlek titeket, ne csak tárgyakat hozzatok, hanem
az életben mindig megmaradó dolgot. Ilyen például a pontosság, odafigyelés és rend a lelkemben és a
dolgaim között is. Azért kérem főként a rendet, mert sok mindent elhagyok. Nagyon-nagyon boldog lennék,
ha amit ebbe a levélbe írtam, teljesülne. És sok békességet, boldogságot szeretnék.”
Kívánom mindenkinek, hogy az ünnepi hangulat fényének elhalványodása se feledtesse el senkivel azt,hogy:
„Szeretni jöttünk e világra, magunk és mások boldogságára.”
Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek, áldott, békés ünnepeket!
Zubai Etelka
telephelyvezető

Védőnői szolgálat hírei

Dsida Jenő:
Itt van a szép
karácsony
Karácsonyfa minden
ága csillog-villog
csupa drága,szép
mennyei üzenet:
kis Jézuska született.
Jó gyermekek
mind örülnek,
kályha mellett
körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

A 2013-as esztendő a gyermekáldást tekintve nem nevezhető szerencsésnek, csupán hét gyermekkel
gyarapodott Rezi községe, viszont Ők mindannyian szépen, egészségesen fejlődnek.
Reményeim szerint az új év bővebb születésszámmal örvendeztet meg bennünket, mivel 2014 júliusig már
több, mint hét kismama jelentkezett várandósgondozásra.
Sajnos egyre több családnál tapasztalom, hogy szociális problémák nehezítik a gyermekek vállalását,
felnevelését, így lehetőségeinkhez mérten ruházat, babafelszerelés és játékadományok gyűjtésével próbáljuk
segíteni a rászoruló családokat.
Decemberben több kedves anyuka segítségével használt játékokat gyűjtöttünk, melyet a napokban juttatunk
el a szegényebb körülmények közt ünneplő családok számára.
Az alábbi versrészlettel kívánok a község minden kedves lakójának békés, áldott ünnepeket és egészségben,
szeretetben bővelkedő újesztendőt!
Zomboryné Kismihály Brigitta
védőnő

Karácsonyi varázshangok kicsiknek és nagyoknak. Játszóház a Művelődési Házban december 13-án.
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Rezi Óvoda hírei
„ A gyökerek persze
nem látszanak,
de tudod, azok tartják a fát.”

„Ne a hóban,
csillagokban, ne
ünnepi foszlós
kalácson, ne
díszített fákon,
hanem a szívekben
legyen karácsony. „
Szilágyi Domokos

Óvodánk hivatalos elnevezése: Rezi Óvoda
Címe: 8373 Rezi, Iskola u. 2.
Telefonszáma: 83/531-006
Mobiltelefonszáma:06-30-6488719
Óvodánkban 1 csoport működik, Vackor csoport.
Családias légkörű, jól felszerelt termekben, vegyes életkorú csoportban, folyamatos napirend keretén belül
töltik napjaikat a gyermekek.
25 férőhelyes az óvoda, 2 óvodapedagógus és 2 dajka foglalkozik a községünkből érkező gyermekekkel.
A nyári szünet után újult erővel augusztus 26-tól kezdtünk el dolgozni az óvodában.
Először a régi gyermekeket fogadtuk nagy-nagy szeretettel, aztán szeptember 1-től az új gyermekek
folyamatos, anyás beszoktatása következett. 30 gyermekkel indítottuk az idei évet.
Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk a falu lakosságával együtt a szüreti mulatságon. A
nagyobb gyermekeink egy tréfás lakodalmast mutattak be.
Az idősek köszöntésén pedig egy mesefeldolgozással kedveskedtünk gyermekeink nagyszüleinek. Címe: A
vityilló

Orgoványi Anikó:
Kökény

Ázik, fázik a
kökény,
didereg a lába,
kékpettyes
ruhácskáját
a szél is cibálja.
Csalogatja a rigót:
Gyere csipegetni,
dércsípte
bogyóimmal
jól is tudnál lakni!

Mint minden évben, az idén is megtartottuk az őszi túranapunkat. Kirándultunk a hárságyi kiserdőbe.
Szülői kérésre októbertől angol szakkört indítottunk itt az óvodában, heti 1 alkalommal ismerkednek
játékos módszerekkel gyermekeink az angol nyelvvel.
December 6-án délelőtt 9.30 óra körül vártuk óvodánkba a Mikulást!
Este pedig óvodásaink is ott voltak a karácsonyi forgatagban, a Művelődési házban, amikor is énekekkel,
versekkel vártuk szintén a Mikulást a falu lakosságával együtt.
December 13-án nagycsoportos gyermekeink lucázni fognak az óvodában, az iskolában és a polgármesteri
hivatalban valamint a faluban.
December 22-én mi is szerepelni fogunk a karácsonyi ünnepségen a Művelődési házban.
Nagycsoportos gyermekeink lucáznak, 8 leányunk pedig karácsonyi énekeket fog előadni a nagyok kórusával
együtt.
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében kívánunk a falu minden lakosának
békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újesztendőt !
Szalai Klára
óvodavezető

Jönnek ám a
madarak,
vígan vacsorára,
nem fázik már a
kökény,
van tollas kabátja!

Ovisok a rezi szüreten c. rajzpályázat díjátadása.
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Nyugdíjas Klub hírei

Negyedi Szabó
Margit:
Karácsonyi
emlékezés
Emlékszel-e még az első
Karácsonyra…
Midőn lejött hozzánk az
angyal a mennyből?
Nem is tudod talán, mely
égi táj felől
kerub hárfájának zengő
dalát hozta…
Hajlékunk tájékát
karácsonyfa-gyertya
Ragyogó lángjával mind
megaranyozta…
Szívünk bús fészkébe
hófehér szárnyával
Csodák országából béke
galambja szállt,
Mire a múlt évek
minden sötét árnya
Aranyharmat lepte
liljom mezővé vált…
Éltünk minden útját
karácsonyfa-gyertya
Édes melegével végig
beragyogta…
Angyali hárfának zengő
ezüst húrját
Vak idők rozsdája eddig
meg nem fogta.
Maradj itt, ne hagyj el,
maradj köztünk végig
Fehér galambszárnyon
mennyből eljött angyal!
Szívünkbe fogadtunk
hajnal hasadással
Szívünkbe marasztunk
deresedő hajjal…
Karácsonyfánk végső
lángja ha ellobban
Együtt menjünk veled
mennybe szálló
angyal…

A rezi Őszirózsa Nyugdíjas klub foglalkozásai mellett szinte nem múlott el úgy hónap, hogy legalább egykét rendezvényen ne képviseltettük volna magunkat 2013-ban is. Januárban a doni hősökre emlékeztünk,
májusban a hősök napi ünnepségen énekeltünk. Még ebben a hónapban, május 23-án felköszöntöttük és
meglepetéspartit szerveztünk klubtársainak, a 80 esztendős Somogyi Ákosnak és a 75. születésnapját ünneplő
Somogyi Ákosné pedagógusoknak. A június végén megrendezett Rizlingország ünnepére rétest sütöttünk és
vidám dalcsokorral szórakoztattuk a rendezvényen résztvevőket. A nyár során eljutottunk Zalaapátiba is a
Katonadal fesztiválra. Szeptember 14-én a karmacsi szüreten, majd a rezi szüreti mulatságon boros dalokat
énekeltünk és szerepeltünk az október 23-i ünnepségen is a Család Iskola emlékező műsorában.
Novemberben ismét megkezdődtek csütörtökönként klubfoglalkozásaink, melyek előtt Esperes Úr biblia
óráin veszünk részt. November 22-én rétessütésre kaptunk felkérést a Keszthelyi Család Általános Iskolától,
ahol rétest sütöttünk a gyerekekkel, majd Mikulás napján a karácsonyi vásárban helyi termékeket segítettük
eladni. December 15-én Ádventi Kórustalálkozóra kaptunk meghívást Cserszetomajra, december 22-én a
helyi ünnepségen működünk közre.
Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik év közben segítették munkánkat! Az Önkormányzatnak, a
Képviselő-testületnek és az Esperes Úrnak.
Ezúton is szeretettel invitálunk minden rezi nyudíjast szeretettel várunk a klubunkba!
A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében kívánok minden kedves rezi lakónak kellemes karácsonyi
ünnepeket és békés boldog új esztendőt!
Lancz Ferencné
klubvezető

Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Egyesületünk 2012. június 6-án alakult 12 alapító taggal. A cégbírósági bejegyzésre június 16-án került sor,
Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven.
Még ez évben részt vettünk Murakeresztúron a megyei tűzoltó versenyen, ahol első helyezettek lettünk.
2013 márciusában aktívan kivettük részünket a rendkívüli hóhelyzet felszámolásában. Áprilisban már
Kiskanizsán a Principális csatorna védműveinek megerősítésénél tevékenykedtünk 12 fővel, 2 napon
keresztül. Pihenésre nem sok időnk maradt, mert június 11-13-ig a rendkívüli dunai árvíz elleni védekezésen
dolgoztunk Mohácson 9 fővel 3 napig. Bárhol is tevékenykedtünk, mindenütt elismeréssel beszéltek a Rezi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületről.
Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk bekapcsolódni a falu kulturális
életébe. Folyamatosan képezzük magunkat, ennek eredményeként 9 fő rendelkezik tűzoltó alaptanfolyammal,
7 fő átemelő szivattyú és 5 fő motorfűrész kezelői vizsgával.
Ezek a srácok, ha hívták őket úgy segítettek, munkaerejüket, szabadidejüket, néha kevés pénzüket feláldozva,
hogy sokuk családja maga is segítségre szorulna.
Személy szerint nagyon tisztelem Őket és Családjukat ezért a hozzáállásért. Segítenek úgy, hogy az egyesület
pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. Sokuknak és családjuknak még a tagdíj befizetése is nehézséget
okoz. De segítenek jó szívvel, meggyőződéssel, mert van szemük meglátni az értéket, amellyel szemben
egyre gyengénlátóbb a világ.
Igenis legyenek büszkék fiaikra, mint ahogyan magam is az vagyok! Köszönöm nekik és családjuknak azt az
önfeláldozást és segítőkészséget, amely eddig is jellemezte Őket!
Így karácsony közeledtével szeretném megragadni az alkalmat, hogy az egyesület tagjainak, családjaiknak és
minden kedves rezi lakosnak kívánjak ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, SOK SIKERT,
ERŐT EGÉSZSÉGET!
Varga János elnök
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Rezi Várbarátok Köre Egyesület

Gazdag Erzsi:
Karácsony

Szól a csengő,
száll a dal.
Itt van a karácsony.
Arany csillag
tündöklik
a fenyőfaágon.
Gyertya lobban,
mennyi fény!
Mintha a fa égne!
Ha nem volna
Karácsony
felszállna az égre.
Ott lobogna a fenyő
mint egy tüzes csillag,
amelyikről éjszaka
szikraesők hullnak.
Itt marad most a
fenyő.
Itt marad minálunk.
S amíg itt lesz,
mindnyájan
ünneplőben járunk.
Fényben rezeg a
fenyő.
Lobognak a gyertyák.
Ünnep van ma,
Karácsony
látogatott hozzánk

Elmondhatjuk, hogy ebben az évben is szép, mozgalmas és eredményes évet tudhatunk magunk mögött.
Köszönhető ez annak az összefogásnak, mely az Önkormányzat, az Egyházközség valamint a községben
működő civil szervezetek és Egyesületünk között alakult ki. Köszönhető tagjainknak, akik önzetlenül,
társadalmi munkába végezték feladatukat és terveink megvalósítása érdekében tevékenykedtek, amikor csak
kellett. Disznót vágtak, túrát, tábort szerveztek és vezettek, kertet rendeztek, kaszáltak, számviteli
feladatokat végeztek, pályázatokat írtak, takarítottak, főztek a vendégeknek, ha kellett. Mindezt anyagi
ellenszolgáltatás nélkül tették.
Idén is, ahogy a tavalyi évben, legfontosabb feladatunk a Laky Demeter Turistaház működtetése volt, ahol
2013-ban közel ezer ember, diák fordult meg az ország különböző részeiből. Ezen kívül helyt adott a helyi
közösségek különböző eseményeinek, valamint a szabadtéri és egyéb csoportos
közművelődési
programoknak.
Ez a nyár elején kisebb bonyodalmat okozott a hosszú évekig csendes kis utcában, de a nyár közepe, vége
felé megtanultuk ezt kezelni és azt gondolom, nem okoztunk már kellemetlenséget az ott lakók részére. Az
addigiakért pedig elnézésüket kérjük, köszönjük türelmüket és igyekszünk a jövőben még jobban
alkalmazkodni.
Az év során kiválóan megfért egymás mellett a Turistaházhoz tartozó nagy kertben a közmunkások által
végzett természetkímélő kertgazdálkodás és az üdülővendégek fogadása, vendéglátása. Sőt, vendégeinknek
kivétel nélkül tetszett, hogy ez így van és elismerték ezt a tevékenységet, a közmunkások alkalmazását,
önkéntesek, nyugdíjasaink és a civilek segítségét. A Ház gondnokságát is közmunkások és önkéntesek látták
el. Ahhoz, hogy ezt a munkát a jövőben még gördülékenyebben végezzük, önkormányzati megbízásból
pályázatokat adtunk be a LEADER programba egy fenntartható mezőgazdasági mintaprojektre és egy
közösségi gyümölcsfeldolgozóra. A pályázatok nyertek és ezzel 100 %-os lehetőséget kapott településünk
a „Kerttől az asztalig” c. fenntartható mezőgazdasági mintaprojekt megvalósítására, mely a Turistaház
kertjében készülhet el. Ennek tartalma: új épületek építése, egy három egységes baromfi ól magyar fajta
háztáji kisállatok számára, a másik épület egy oltókuckó, ahol a gyümölcsfaoltás és palántázás mellett
számos feladat elvégezhető. Mellette egy szerszám, kellék és fatárolóval. A megújuló energia felhasználására
egy napelem rendszert építünk ki, mely elegendő energiát termel ahhoz, hogy az udvaron található fúrt
gyűrűskútba valamint egy tartályba letett szivattyúkat folyamatosan működtessen, melyre egy két lépcsős
csepegtetéses öntözőberendezés csatlakozik, ami a kert egyenletes vízellátását biztosítja. A projekt
megvalósításával lehetőségünk lesz a terület teljes bekerítésére, kültéri komposzt WC-k telepítésére. Ezen
kívül 7 elméleti és 7 gyakorlati előadás valamint 2 szakmai nap keretében szakemberek mutatják be a
fenntartható mezőgazdasági fejlődés lépcsőit. Végül az egész projektet egy kiadványban jelentetjük meg és
az ismeretterjesztő előadások anyagát egy otthon is forgatható kis füzetben bocsájtjuk a programban
részvevőknek. Az előadások ingyenesek és már itt felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki számára
hozzáférhető, sőt szeretnénk, ha minél többen vennének rajta részt.
A másik projektünk címe: Természet és ember harmóniája a Rezi éléskamrában, melyet gazdálkodó
települési közösségek részére írtak ki. Ennek lényege: „a helyi közösségek, zöldség és gyümölcstermesztő
gazdák megismertetése a kevésbé alkalmazott feldolgozási módszerekkel, a helyi termékek
feldolgozottságának növelése és egészséges élelmiszerekké történő előállítása. Számos olyan egészséges
élelmiszer létezik, mely kevéssé ismert, de egészségmegőrző hatással rendelkezik (hidegen sajtolt olajok,
tartósítószer nélküli lekvárok, cukormentes gyümölcslevek). A projekt célja ezek szakszerű előállításának
bemutatása a gyakorlatban.” (S.SZ) A feldolgozó az Önkormányzat tulajdonában lévő, Iskola u. 3. sz. alatt
fog megvalósulni, melyben helyet kap egy raktár és zöldség-gyümölcs előkészítő, egy feldolgozó helyiség,
egy konyha és kazánház valamint szociális helyiségek. A feldolgozóban a következő gépek lesznek: magozópasszírozó gép a különféle gyümölcsök magozására, passzírozására, egy kompakt olajprés szőlőmagolaj
valamint különböző magolajak préselésére, egy gabonatisztító a szőlőmag és a héj elválogatásához, egy
víznyomásos prés gyümölcslevek préseléséhez, pasztőröző gyümölcslevek pasztőrözéséhez, kerekes
szivattyú, egy nagy befőző üst, befőző automata kisebb mennyiségekhez, saválló ülepítő tartályok, borszűrő
és dugózó-palackozó felszerelések.
Beszámolhatunk arról is, hogy az év elején elindított kemenceépítési programunk is szépen halad. Ez a
beruházás társadalmi és önkormányzati segítséggel készül. Környezetkímélőnek is mondhatjuk, mivel jórészt
újrahasznosítható, bontott anyagokból (tégla, cserép) dolgozunk, melyet Fatér István keszthelyi vállalkozó és
Gál József helyi lakos ajánlott fel. A januári disznóvágás alkalmával rendezett bálunk bevételéből és egyéb
bevételeinkből készítette el a Kőmüves Bt. az alapozási munkákat, melynek az anyagköltségeit kellett
kifizetnünk, munkadíjat a vállalkozó és alkalmazottai nem számoltak fel. A tetőfát az Önkormányzatnak
köszönhetjük, az ácsmunkákat Cserép Albert, Cserép Róbert, Horváth Csaba és Horváth János (Dugó)
végezték, a festékanyag felajánlással Tafota István és a közmunkás hölgyek, a falak felrakását Lancz Lajos,
Magyarósi József és Vajda László kőművesek végezték, akiknek Ács Nándor, Nagy Katalin és Tomor
László segített. A bádogos munkákat Rajkai Attila készítette. A cserepeket Lancz Lajos, Kozma Imre,
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Horváth János és Nagy Katalin rakták fel, a lezárást Horváth Csaba és Cserép Róbert végezte. A kemencét a
tél elmúltával Ács László cserépkályhás építi majd meg, aki ezt szintén társadalmi felajánlással teszi. Ezért
hálával és köszönettel tartozunk valamennyiüknek!
Jövő évben továbbra is szeretnénk legalább úgy működtetni a Turistaházat, ahogy az idei évben, és mellette
az eddig elindított programjainkat megvalósítani. Január 17-18-án rendezzük meg a hagyományőrző
disznóvágást, melyre szeretettel várjuk a falu lakóit! Májusban besegítünk a Vártúra szervezésébe és
lebonyolításába, júliusban rendezzük meg a 18. Vártábort, novemberben pedig az 5. Holdfénytúrát, ami
nagyon népszerű az edzett, elszánt túrakedvelők körében. Az idén ezen a rendezvényen több mint 200-an
vettek részt a hideg idő ellenére.
Donászy Magda:
Kis fenyő
Szabad-e bejönni?
Zöldfenyő vagyok.
Kicsiknek, nagyoknak,
Békés jó napot!
Jó napot, Zöldfenyő!
Régen várunk rád,
maradj itt minálunk,
díszítsd a szobát!
Nincs tarka virágom,
egyetlen tobozban
a távoli erdők
üzenetét hoztam.
Zúzmara díszíti
a tobozod, ágad,
maradj itt közöttünk
kiskarácsonyfának.
Szeretettel jöttem,
szívesen maradok,
hogy veletek töltsem
a szép ünnepnapot.
Állj ide középre,
feldíszítünk szépen,
te leszel a legszebb
a földkerekségen.

Egyesületünk
nevében szeretném megköszönni mindenkinek azt a sokféle
segítséget, munkát,
adományokat, mellyel hozzájárultak tevékenységeinkhez! Erre a jövőben is számítunk, hisz egy a célunk,
hogy jól érezzük magunkat abban a lakóközösségben, ahol együtt élünk.
Falunk minden lakójának békés, boldog és szép karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben
gazdag boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
elnök

Rezi Szőlősgazdák Egyesülete
”REZI RIZLINGORSZÁG”
Szőlészeti-, Borászati-, Turisztikai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
(8373 Rezi, Kossuth u. 35.) alakult Reziben 2013. július 2-án.
Az Egyesület célja: A rezi szőlőhegy hagyományainak, kulturális értékeinek megőrzése érdekében szakmai
és turisztikai programok szervezése, amelynek keretében megismerteti és népszerűsíti a szőlőművelést,
borkultúrát és a helyi értékeket.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó
szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és
céljainak megvalósítását.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály
előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat
létre, ilyenbe tagként beléphet.
Az Egyesület tevékenységi köre: szőlőtermesztés, növénytermesztési szolgáltatás, betakarítást követő
szolgáltatás, szőlőbor termelése, gyümölcsbor termelése, egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása,
élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme, zöldség, gyümölcs kiskereskedelme, italkiskereskedelem, élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme, egyéb áruk piaci kiskereskedelme, egyéb
szálláshely-szolgáltatás, éttermi, mozgó vendéglátás, rendezvényi étkeztetés, egyéb vendéglátás,
italszolgáltatás, piac-, közvélemény-kutatás, fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, M.n.s. egyéb kiegészítő
üzleti szolgáltatás, oktatást kiegészítő tevékenység, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
Az Egyesület feladatai: Az egyesület céljainak elérése érdekében szervezési feladatokat lát el, igény szerint
koordinálja a helyi szőlős gazdák és vendéglátók tevékenységét, szakmai és közösségi programokat szervez,
felkutatja és megismerteti Rezi község és környéke hagyományait, múltjának jeles eseményeit, azokat
népszerűsíti. Az egyesület törekszik a helyi és környékbeli rendezvényeken való megjelenésen, ezzel
megismertetve és népszerűsítve a célját.
Az Egyesület tagsága: Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési
nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat és az
elnökség által meghatározott egyszeri belépési díjat és nem áll büntetés hatálya alatt vagy nincs a közügyek
gyakorlásától eltiltva.
A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Az Egyesület szervezete:
Közgyűlés, elnökség, felügyelőbizottság.
A Rezi Szőlősgazdák Egyesülete hagyományt teremtő szándékkal rajzpályázatot hirdetett Ovisok a rezi
szüreten címmel, melynek célja, hogy gyermekeink már egészen kis korukban megismerkedjenek ezzel az
évszázados hagyományunkkal és a későbbiek során tovább vigyék azt. Hisz vidéken élünk, és a vidéki élet
nagyon fontos eleme a mezőgazdaság, melyhez kiváló adottságokkal, viszont annak műveléséhez nagyon sok
hiányossággal rendelkezünk. A pályázaton nagyon szép alkotások születtek, melyek a gyerekek, szüleik és az
óvónők munkáját dicsérik. A rajzok a Művelődési házban december 6-án kiállításra kerültek. A kiállítást
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Bellér Ferenc, az Egyesület elnöke nyitotta meg, aki kis ajándékot és emléklapot adott át a gyermekek
részére.
A szőlősgazdák nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szép termésben
bővelkedő boldog új esztendőt kívánok!
Bellér Ferenc
elnök
Donászy Magda:
Karácsony délután

LEG-ek a kiskertből!

Karácsony délután
lassan jön az alkony.
Kíváncsiság bújkál
minden gyerekarcon.

Legalább ilyen répa és paradicsom
terméseket kívánunk a jövő
esztendőben is!

Végre sötétedik…
hamvas lesz az este.
Bodri velem együtt
figyel minden neszre.
Mikor szól a csengő,
az ajtó kitárul,
piros alma nevet
rám fenyőfárul.
Tudom, az erdőből
édesapám hozta,
a diót meg anyám
be is aranyozta…
Azért olyan kedves,
azért olyan drága,
meghatottan nézek
apára… anyára.
……….

Alkotókör
Jött az ősz, és vele jött - ahogy tavaly ősszel is -, az ALKOTÓKÖR.
Szeretettel vártunk minden érdeklődőt, és el is jöttek szép számmal foglalkozásainkra, a LAKY DEMETER
TURISTAHÁZBA.
Idén tervezett programjainkból máris sikerült egyet-kettőt megvalósítani, de legjobb, hogy itt remek
lehetőségre leltünk mindnyájan.
Van mód jóízű beszélgetésre, ötletek cseréjére, különböző kézműves technikák megismerésére,
de a Turistaház lakályosabbá tételére is.
Készül a bejárati ajtó gyönyörű zalai hímzésű függönye, megkönnyeztük a tormareszelést, gyalultuk a répát
és pucoltuk a bicskét, sárgarépát és segítettünk felszedni a krumplit. Megvarrtuk, megtöltöttük és a vásárban
eladtuk a levendula párnácskákat, és kisültek a karácsonyi mézeskalácsok is.
ÖTLETEK, JAVASLATOK IS SZÉP SZÁMMAL AKADNAK. KÉRDÉS, MIRE FUTJA AZ IDŐNKBŐL.

MIÉNK EZ A KLUB!

„Szállj, szállj,
ökörnyál,
jön az ősz,
megy a nyár, megy a nyár, a
nevetős,
komolykodva jön az
ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel,
mosolygóval,
fűre koccanó dióval.”
Répa és bicske pucolás

(Csanádi Imre)

Krumpli szedés a Turistaház kertjében.

A Művelődési Ház karácsonyi vásárában.
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SPORTÉLET
ÉS IFJÚSÁG
Rezi Petőfi SE
POHÁRNOK JENŐ:
Karácsonyfa alatt
Eljött a nap, mit várvavártunk,
Az égen csillagfény
ragyog,
Jézuska fáját ím'
elhozták
A halkan szálló
angyalok.
Köszönjük neked, édes
Jézus,
Hogy szíved minket így
szeret,
S az angyalok dalával
együtt
Dicsőítjük ma szent
neved!
S ha elmúlik majd a
karácsony,
Te akkor is maradj
velünk,
Míg élünk, ezt a kis
családot
Szeresd, ó édes
Istenünk!

Rezi Petőfi Sport Egyesület

Augusztusban elkezdődött a 2013-2014-es idény, mindjárt egy rangadóval kezdtünk Hévízen. Fantasztikus
meccsen hatalmas győzelmet arattunk. A további bajnokikon szép játékot, izgalmas találkozókat láthattak a
nézőink. Szurkolóinknak óriási gratuláció, hogy idegenben is otthon érezhetjük magunkat, olyan sok
fanatikus drukker kíséri el a csapatot minden mérkőzésre. Sokat segítenek ehhez a kiváló szerepléshez. Erre
szükségünk is volt, hisz nyolc idegenbeli és csak öt hazai mérkőzésünk volt. Köszönjük nekik! Azért
írhatom, hogy kiválóan szerepelünk, ugyanis a Rezi futballcsapat holtversenyben első a tabellán. Itthon több,
mint egy éve nem kaptunk ki, mondhatjuk már, hogy félve jönnek az ellenfelek Rezibe. A csapat összetartó,
jó társaság, sikerre éhes. Sajnos páran mindig abbahagyják vagy elmaradnak az edzésekről, pedig enélkül
nem megy ezen a szinten sem, illetve még fociznak más településeken is fiataljaink. Őket szeretettel
hazavárjuk és szeretnénk, ha több ifjú focikedvelő látogatná edzéseinket. Jelenleg pihenő van január
közepéig, utána kezdődik a téli alapozás, pár edzőmeccs és a bajnoki rajt márciusban várható. Bízzunk
benne, hogy tudjuk öregbíteni Rezi hírnevét a futball területén is. Áldott békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk a Rezi Petőfi SE futballcsapata és vezetősége nevében.
Illés Tihamér
vezetőségi tag

Rezi Ifjúsági Egyesület 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. 2013. tavaszán a
Connector Nemzetközi Táncfesztiválon, ahol idén első ízben mutatkozott be a csoport, egy első, három
második és egy harmadik helyezést kaptak. A Magyar Látványtánc Szövetség által rendezett
versenysorozaton ismét részt vett a csapat. A területi Bajnokságán 7 aranyat, 1 ezüstöt és 1 különdíjat, az
Országos Bajnokságán 6 első és 2 harmadik, az Európa Bajnokságról 3x-os EB győztesként térhettek haza a
lányok. Az aranyérmek mellett 2 ezüstéremnek és 1 bronzéremnek is örülhettek a csoport tagjai. Különleges
elismerésként részt vehetett a nagy lányok csoportja a Rabszolgasors című koreográfiával a MLTSZ Gála
műsorán is, melyet a Duna Televízió rögzített és az ősszel már több alkalommal is műsorra tűzte. Sümegen a
V. Dunántúli Táncversenyen négy arany, egy ezüst, kettő bronzminősítést szereztünk. 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 zárult a
Rezidance tánccsoport 6. évzárója és egyben táborzárója 2013. július 14-én, melyet a Turistaház udvarán
tartottunk.
Szeptembertől idén is új tagokkal bővült a tánccsoport. Örülünk neki, hogy egyre több felkérést kapunk a
környező települések rendezvényeire és hévízi szállodákba, hogy műsorunkkal színesítsük programjaikat.
Célunk, hogy a 2014-es 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, Tafotáné Gabi és 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
tánccsoport vezető
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LFCS - Lelkes Fiatalok Csapata

Devecsery László:
Karácsonyi éjben
Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben…
Fenyőfák indulnak,
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát.
Világos az ablak,
arany szemmel néz rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák:

Az Ifjúsági Egyesület tagjaiként arra törekszünk, hogy jó hangulatú csapatot hozzunk létre, akikkel aktívan
részt kívánunk venni a falu életében. A tagokon kívül szívesen fogadjuk a társaságunkba becsatlakozó
fiatalokat, akik fontosnak tartják a falun belüli összetartást. Az év folyamán, ahogy tudtunk, segítettünk a
helyi rendezvényeken és a Turistaház körüli teendőkben is. Önálló rendezvényeink az év eleji Sakk verseny
és a Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Bajnokság. A nyári táborok programjaiban is bekapcsolódtunk és
segítettük a felnőttek munkáját. Az utóbbi hetekben ünnepi lázban égünk. Feldíszítettük a Művelődési ház
előtti nagy karácsonyfát és izgatottan készültünk a Mikulás ünnepségre, ahova szeretettel vártuk a
kisgyermekeket, akik verssel és énekekkel köszöntötték a Nagyszakállút, aki a csomagok kiosztása után több
családhoz is ellátogatott. Jó volt látni a gyermekek csillogó szemét és örömét. Ebben a szürke, ködös időben
a krampuszoknak sikerült a felnőtteket is megnevettetni és egy jó hangulatú estét szerezni a családoknak.
Rendeztünk bált is, ahol a fiatalok kulturáltan szórakozhattak.
A falu minden lakójának békés, szép karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

csillagszóró játszik,
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak.

Juhász Gyula:
Betlehemes ének
Ó, emberek, gondoljatok
ma rá,
Ki Betlehemben
született ez este
A jászol almán, kis
hajléktalan,
Szelíd barmok közt,
kedves bambinó,
Ó, emberek, gondoljatok
ma rá:
Hogy anyja az Úr
szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó
szegény
S az istállóban várt födél
reájuk.
Ó, emberek, gondoljatok
ma rá,
A betlehemi kisded
jászolára,
Amely fölött nagyobb
fény tündökölt,
Mint minden várak s
kastélyok fölött.
Ó, emberek, gondoljatok
ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz,
zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik
gyermekéhez
Egy üzenettel jött:
Szeressetek!

Ó, emberek,
gondoljatok ma rá!

Hóbor Henriett elnök
Rezi Ifjúsági Egyesület

Illés Fanni paralimpikon
Kedves reziek!
Ahogy az elmúlt években, idén is szívesen teszek eleget a felkérésnek, hogy beszámoljak ez évben történt
eseményekről.
Tavaly említettem, hogy novemberben megműtötték a vállam. Nos, a rehabilitáció elég hosszadalmas volt, de
mondhatom azt, hogy sikeres is, hiszen újra rendesen úszom. Persze ez nem volt végig így…
Februárban felköltöztem Budapestre, és végre megkezdtem egyetemi tanulmányaimat az ELTE magyar
szakán. Hamar be tudtam illeszkedni az új közegbe, a suliba és a kollégiumba is egyaránt. A versenyekre
való felkészülésemet is új csapatban, a Vasas SC-ben, Magyarovits Zoltán és Szabó Álmos kezei alatt
indítottam meg. Nagyon jó csapatban úszom, és rendkívül élvezem a közös munkát, hiszen, hozzám hasonló
sérülésű úszókkal edzem együtt, akikkel igen jó barátságban is vagyok.
Az idén került megrendezésre a 2013-as kanadai világbajnokság. Erre kezdtük meg közösen a felkészülést
február végén. Sajnos szinte semmiféle támogatást nem kaptunk ebben az évben, csak az országos
bajnokságon, Egerben versenyeztünk a vb előtt. Számomra is ez volt az első verseny a Paralimpia óta, ami
ehhez képest egész jól sikerült, ugyanis 5 versenyszámban indultam és mind az 5-ben nyertem is. Jó volt újra
érezni a versenyhangulatot.
Majd nyáron edzőtáborba csak 2 hétre mehettünk Hódmezővásárhelyre, ami valljuk be nagyon kevés, hiszen
ebben a sportágban csak akkor jönnek az eredmények, ha a megfelelő háttér is biztosítva van. Nem szokásom
panaszkodni, de ebből a szempontból tekintve, 2013 nagyon nehézre sikeredett. Voltak sajnos olyan hetek is,
amikor alig tudtam edzeni, mert a műtött vállam nem éppen úgy reagált a kemény munkára, mint ahogy én
azt elterveztem. Emiatt volt bennem némi csalódottság, de ezt mind leszámítva a felkészülés a
világbajnokságra sikeresen véget ért.
Augusztus 2-án utaztunk ki Montreál városába. Számomra ismerős volt ez a hely, ugyanis én már jártam itt
családommal egy nagyvonalú program keretében…
A verseny előtt 9 nappal már ott volt a magyar csapat, így az időeltolódás miatt sem kellett aggódnunk,
hiszen ezalatt az idő alatt sikeresen aklimatizálódtunk. A város egészen fantasztikus, és mikor épp nem volt
edzésünk, akkor elmehettünk körbenézni. A verseny igazi vb színvonal volt. Minden ellenfél ott volt, és
rengeteg új úszó is.
Az edzőim úgy döntöttek, hogy minden olyan számban elindítanak, amiben megvolt a szintidőm. Nálam ez
annyit jelentett, hogy a 7 versenyszámból 5-ben el is tudtam indulni, plusz úszhattam életemben először a
magyar csapat váltójában 3-szor is. :-)
Az első megmérettetés számomra a 400m gyors volt, ami nem titok, hogy a kedvencem. Én voltam az első
magyar, aki vízbe ugrott és megkezdte a versenyt. Őszintén bevallom, féltem és izgultam is egyszerre.
Tudtam, kizárólag a gyorsúszás megy hasonlóan jól, mint a műtét előtt, éppen ezért magasra is tettem a
mércét. Ami azt illeti nem is csalódtam magamban, sikerült elérnem azt, amit akartam. Bejutottam a döntőbe,
ahol 6. azaz pontszerző lettem. Soha nem voltam még világbajnoki 6. ebben a számban. Jó kezdés volt
számomra. Utána sorba jöttek a versenyszámaim, szinte minden napra jutott valami. 100m mellen 7. és 100m
háton nagy meglepetésemre szintén 7. lettem. 200m vegyesen és 100m gyorson sajnos nem jutottam be a
döntőbe, de ez engem nem zavart. Három váltónk indult ezen a vb-n, és mindegyikben az 5. helyen zártunk a
lányokkal. Ezen a vb-n egy érmet tudott szerezni a magyar csapat, amit Sors Tamásnak köszönhetünk. A
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Mészáros Veronika:
Karácsonyi Tündérek
Ezernyi csillag hull most
az égből,
Fagyos kis tündérek
suttognak az éjről.
Nem is tündérek,
hópihék talán.
Jeges csillagpor hull a
Földre rá.
Karácsony éjjelén az
ablakból látom,
Fehérbe öltözött a táj
kint a határon.

szakvezetés elégedett volt velünk, ugyanis ahhoz képest, hogy milyen kevés támogatást kaptunk, szinte
mindenki pontszerző helyen végzett.
Én személy szerint élveztem minden pillanatát a visszatérésemnek, hiszen januárban még nem gondoltam
volna, hogy újra ezen a szinten meg tudom állni a helyemet.
A világbajnokság után nagyobb pihenő következett, így 4 év után újra tudtam nyaralni, amit nagyon
élveztem.
A legfelsőbb vezetés a vb után rájött, hogyha komolyabb eredményt szeretnének látni tőlünk, ahhoz
megfelelően biztosítaniuk kell a versenyzésünkhöz és a felkészülésünkhöz szükséges hátteret. Nos, ennek
köszönhetően így év vége felé kaptunk anyagi támogatást, amiből elvittek minket meleg égövi edzőtáborba,
Miamiba, ahol 3 hetet töltöttünk el. Nagyon kemény edzéseken vagyok túl. Egy napom úgy nézett ki, hogy
reggel 2 óra edzés, utána 1 órás konditermi erőfejlesztés, majd délután ismét 2 órás tréning következett az
uszodában. A körülmények tökéletesek voltak, éppen ezért a munka is gördülékenyen ment és jókedvűen telt
el mindenki számára. Hétvégenként, pihenőidőnkben elmehettünk rengeteg helyre. Voltam bálna- és aligátor
show-n, illetve NBA kosármeccsen is, ami eddigi életem talán legnagyobb élménye volt. Az edzőtábor úszás
szempontjából úgy érzem, jól sikerült. Kezdem teljesen visszanyerni a műtét előtti régi formámat. Pár napja
jöttünk haza, így most már itthon készülök a jövő évi Európa-bajnokságra. Remélhetőleg a 2014-es év már
kicsit sűrűbb lesz, és több helyre mehetünk versenyezni plusz edzőtáborozni is.
Az idei év, tehát ismét nem volt zökkenőmentes számomra, de sokat tanulhattam ezekből. :-)
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ismerősként vagy éppen ismeretlenül is figyelemmel kíséri
sportpályafutásomat és bíztat engem! Nagyon sokat jelent ez nekem!
Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden kedves rezi lakosnak!
Üdvözlettel: Illés Fanni
paralinpikon

Rezi fiatalok a felsőoktatásban

Lelkem megnyugszik, s
béke járja át,
Boldogan kívánok “jó
éjszakát”.
De a millió tündér nem
alszik el,
A világ reggel békével
kel.
Csillámló táncukkal
szeretet szórtak,
Az emberek arcára
mosolyt varázsoltak.
Maradjon ez így egész
éven át,
Ne csak ha csodáljuk a
tündérek táncát!

Örömmel tudatjuk, hogy kis falunkból jelenleg 18 rezi fiatal folytat felsőoktatási tanulmányokat, műszaki
informatikai, állatorvos tudományi, művészeti, műszaki tudományi, bölcsészettudományi, mezőgazdaság és
környezettudományi, orvostudományi , pedagógusképző karokon . Gratulálunk felvételükhöz,
teljesítményükhöz és tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

Mese felnőtteknek és gyerekeknek
Borsai Mária: A varázskorona
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, kit Magduskának hívtak. Ez a kislány mindig jókedvű volt,
kedves, vidám hangocskájával, szép táncával sok örömet szerzett szüleinek és ismerőseinek.
...A hó nagy pelyhekben hullott alá a szürkéskék égből: bizonyosan Hópihe asszonyság rázogatta óriási
dunyháit. A gyermekek az utcán, pirosra csípett arccal hógolyóztak, hóembert építettek.
Közeledett a várva-várt karácsony! És az apró emberek estére elcsöndesedtek, jól viselték magukat és
áhítattal bámultak ki a hóval borított utcára. Tudták, ilyenkor járnak az angyalok a jó gyermekek nevét
felírni, akiknek majd karácsonyra ajándékot visznek.
Magduska különösen jól viselkedett - hej, nagy oka volt rá: roppant kívánságot rejtegetett kis szívében.
Magduska hallotta, hogy réges-régen, talán száz évvel ezelőtt, élt egy kislány, aki jósága és szelídsége
jutalmául az angyaloktól egy kis ezüst koronát kapott. De ez nem közönséges korona volt, különös
varázslattal bírt, tulajdonosának minden kívánságát teljesítette.
Magduskának nem ment ki a fejéből a varázskorona története és elhatározta, hogy jó lesz, igen jó lesz, hogy
kiérdemelje az angyaloktól a koronát. Minden este, mikor lefeküdt, azért imádkozott, hogy az angyalok
teljesítsék kívánságát. Anyuska is alig ismert rá kislányára, olyan csendes, olyan szófogadó lett.
Közben eljött a karácsony este. Magduskával egész nap nem lehetett bírni, türelmetlenségében ide-oda ugrált,
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Gazdag Erzsi:
Hóember
Udvarunkon, ablak alatt
álldogál egy fura alak;
hóból van keze-lába,
fehér hóból a ruhája,
hóból annak mindene,
szénből csupán a szeme.
Vesszőseprű hóna alatt,
feje búbján köcsögkalap.
Honnan jött, tán
Alaszkából
vagy a déli-sarki tájról,
hol a jegesmedve él,
s télen-nyáron úr a tél?
Uramfia, ki lehet?
Mondjátok meg,
gyerekek!
"Sem a Péter, sem a Pál,
egy hóember álldogál."
Cézár kutya sunyít, lapul.
Rá nem jönne,
ki ez az úr.
Mert hogy úr,
az bizonyos.
Olyan kövér, totyakos.
Tisztességgel megugatja.
Meg se billen a kalapja
a nagy úrnak.
Rá se néz.
Hej, de bátor, de vitéz!
Cézár most már tiszteli;
borjúcsontot visz neki.
Az csak sután áll a hóban.
Nem hallgat az okos
szóra.
Nem eszik, és nem beszél.
Szegény Cézár, jaj, de fél!
Szederfánkon ül a veréb.
Ő ismeri meg legelébb.
Könnye csordul,
úgy nevet,
s nevetik a gyerekek.
"Ejnye, Cézár, hát nem
látod?
Hóember a barátod!
Ne félj tőle nem harap!

folyton az órát nézte - nem győzte már kivárni, hogy az angyalka csengessen. Na, de végre mégis eljött a
perc, amikor az angyalkák csengettek - a szalonajtó kitárult s a szoba közepén ott pompázott a gyönyörű,
csillogó karácsonyfa.
Magduska egy pillanatig elámulva nézte a fát - azután megnézte a játékokat. Volt ott sok minden. Gyönyörű
nagy hajas baba, valódi hosszú hajjal és szempillákkal, s ha megnyomott egy gombot a baba hátán, még
beszélt is, és szép kis zongora, amin kottatartó is volt, szép piros szánkó és sok meséskönyv. Magduska
igazán nem is képzelte, hogy ennyi ajándékot kap s boldogan nézegette őket. De egyszer csak eszébe jutott a
"Varázskorona". Félig reménykedve kutatta át az egész karácsonyfát, de amit keresett, azt nem találta meg.
Magduska csalódott - Talán nem volt elég jó, vagy talán nem kérte elég szépen az angyalokat, hogy azok
nem teljesítették kérését?
Sírásra görbült szájjal ült le a vacsorához, s a máskor oly nevetős, vidám kislánynak a hangját sem lehetett
hallani. Hiába kérdezte anyuskája, hogy mi bántja? Magduska nem felelt, csak némán, durcásan intett a
fejével. Anyukája nem tudta mi lelte a kislányát, gondolta, hogy álmos, s így korán lefektette az ágyba.
Magduska mielőtt elaludt volna, gondolkodott, hogy imádkozzék-e az angyalokhoz vagy sem, de mivel
haragudott rájuk, a fal felé fordult és imádkozás nélkül aludt el.
Már javában aludt, mikor hallja, hogy az ablakon kopogtatnak. Kiszáll az ágyból, lábujjhegyen az ablakhoz
lopódzik s látja, hogy az ablakpárkányon három kis angyalka didereg. Hamar kinyitotta az ablakot és
beengedte az angyalokat. Aztán visszafeküdt az ágyba, az angyalok pedig leültek mellé, s a legnagyobb így
szólt a kislányhoz:
- Magduska, ugye már azt hitted, hogy rólad elfelejtkeztünk, s nem hozzuk el neked, amit kértél. Látod ezt a
kis ezüst skatulyát? Ebben van az ezüst korona az ezüst lánccal. Mi elhoztuk neked, amit kértél, de mielőtt
átadnánk, szeretnénk neked valamit elmesélni.
Messze, messze innen van egy nagy-nagy város, és abban szebbnél szebb, csillogó paloták. Ezeknek a
palotáknak a fénye úgy elkápráztatja az emberek szemét, hogy a paloták mellett húzódó nyomorult viskókat
nem látják meg. Az egyik kunyhóban, amely talán az összes közt a legnyomorultabb, él egy szegény, beteg,
özvegyasszony egyetlen gyermekével, a jó kis Klárikával. Most, hogy az édesanyja beteg, nem járhat
napszámba, Klárika keresi meg a mindennapi kenyerüket. Újságot, virágot árul, de a pénz, amit ezzel keres,
oly csekély, hogy alig elég édesanyja orvosságára. Étellel a szomszédok segítik őket, de így is nagy
nyomorban élnek.
Ebben az évben ketten voltatok Klárikával, akik a varázskoronára vágytatok, ketten imádkoztatok - de
Varázskorona kettőtök közül csak az egyiké lehet. Eljöttünk hát előbb hozzád, hogy megkérdezzük: a
varázskoronával mitévők legyünk? Melyiké legyen?
Az angyalka elhallgatott és Magduskára nézett, aki elgondolkodva feküdt ágyikójában. Magduska maga előtt
látta Klárikát, aki szegényes ruhájában, esőben, szélben, kékre fázott, kifújt kezecskéjével újságot s virágot
árul. Aztán látta a szegényes lakást a beteg édesanyával: majd tekintete saját fehér, puha ágyikójára és
játékaira esett, s így kiáltott fel:
- Nem, nem, angyalkák, nekem nem kell a varázskorona! Vigyétek el a Klárikához, akinek nagy szüksége
van rá: aki jobb, sokkal jobb, mint én, tűr, szenved, dolgozik édesanyjáért. Hadd teljesüljenek a kívánságai,
nekem varázskorona nélkül is majdnem mind teljesítik a szüleim. És édes angyalkám, minden játékomat,
amit ma este kaptam, oda akarom adni Klárikának, nekem még úgyis marad elég.
- Magduskám - szólt az angyal -, ezt vártam tőled, ilyen kislánynak ismertelek meg, tudtam, hogy nem kell
csalódnom benned. Most már megyünk is, csak még azt mondom, hogy mindig ilyen legyen a szívecskéd,
mint most, s akkor sem a jó Isten, sem mi nem fogunk elhagyni soha.
Azzal az angyalkák elbúcsúztak és elrepültek Klárikához.
Másnap reggel, mikor Magduska felébredt, olyan furcsa, zavaros volt a feje. Először azt hitte, hogy csak
álmodott, s álmában beszélt az angyalkákkal, de érezte, hogy a szíve meleg érzésekkel van tele, s a tegnap
esti duzzogásnak nyoma sincs. Akkor tudta, hogy amit átélt, nem álom volt.
Eszébe jutott Klárika - hamar kiugrott az ágyból, átszaladt édesanyáék szobájába, ott az anyukája nyakába
borulva így könyörgött:
- Anyuskám, drágám, bocsáss meg, hogy tegnap olyan csúf, morcos és hálátlan voltam és nem örültem a szép
ajándékoknak, de ígérem, hogy soha többet nem leszek olyan!
Anyuska nem tudta mire vélni Magduska szavait, de szeretettel ölelte magához. Magduska ezután soha nem
volt elégedetlen bármily csekélységet is kapott ajándékba. Ha elégedetlen lett volna egy kicsit, mindjárt
eszébe jutott Klárika, s mindjárt boldog lett, hogy ő a szüleivel együtt lehet.
És nehogy azt higgyétek, hogy a varázskorona semmit sem adott Magduskának. Kapott olyan tiszta színarany
szívet, amivel a világ minden kincse sem ér fel.
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Karácsonyi színező

Móra László:
Karácsony édes
ünnepén
Legyen ma templom
minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat
bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden
gondolat.
Legyen ma templom
minden ember szíve,
S legyen a templom
tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a
kenyér.
Szálljon szívünkbe
áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a
kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk:
Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat
az Élet
És kín a napja, kín az
éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj
vele!
Testét takard be s
enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg:
testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha
öleled.
Az emberszívek örökélő
őre
Tegye ma össze mind a
kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk:
Jóság, Szeretet!

Melyik úton lehet az ajándékot eljuttatni a karácsonyfa alá?
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Karácsonyi keresztrejtvény gyerekeknek

Szabó Lőrinc:
Esik a hó
Szárnya van, de nem
madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.
Ház tetején sok a drót:
megnézi a rádiót,
belebúj a telefonba,
lisztet rendel a
malomba.
Lisztjét szórja égre,
földre,
fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl
hegyre-völgyre.
Fehér már a város
tőle:
fehér már az utca,
fehér már a puszta,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
sehol,
de sehol,
nincs más
fekete
csak a Bodri
kutyának
az orra
helye,
és reggel az utca, a
puszta, a néger,
a taxi, a Maxi, a
Bodri, a Péter
és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja,
hogy: esik a hó!

(A megfejtéseket január 10-ig kérjük Önkormányzathoz elküldeni, a borítékra pedig a név és cím mellé
ráírni: „Karácsonyi keresztrejtvény” Sorsolás január 20-án, az első három helyes megfejtő könyvjutalmat
kap. )
1. Egy tradicionális magyar karácsonyi édesség, melyet mákkal vagy dióval töltenek.
2. Finom, illatos karácsonyi sütemény, mely mézet is tartalmaz.
3. A XIX. század végétől Miklós szlovák néven hívjuk azt a piros kabátos, nagy szakállú jóságos
öreget, aki december elején megajándékozza a gyerekeket. Ki is Ő?
4. Betlehembe, Jézus születésére egy csillag vezette a három királyokat. Hogy hívják egyiküket?
5. Régi népszokásként december 13-án kezdik készíteni ezt a bútordarabot, és 24-én fejezik be.
6. Karácsonykor erre emlékezünk: Jézus Krisztus …..
7. Ez az édesség egy igazi hungarikum, melyet a magyar családok a karácsonyfa díszítésére is
használnak.
8. A magyaroknál általában december 24-e estéje a bensőséges családi együttlét ideje, míg a nyugateurópai országokban a 25-e, hogy hívjuk ezt az estét?
9. Hogy hívjuk egy szóval a november 30-ától induló négy hetet, amely a karácsonyi készülődés
időszaka?
10. Milyen nappal kezdődik mindig az adventi időszak?
11. Hogy hívjuk azt a népi szokást, amikor a pásztoroknak öltözött szereplők házról házra járnak és
szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének történetét?
12. Karácsonytól január 6-ig számított 12 szent nap zárónapja, a farsang kezdete. Hogy hívjuk ezt az
ünnepet?
13. Minek az ünnepének szoktuk nevezni a karácsonyt?
14. Az év utolsó napja.
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Az ünnepi asztalra
Tárkonyos pulykaragu leves
Hozzávalók: 40 dkg pulykamell filé, 1 kis fej vöröshagyma, 1 dl olaj, só, törött fekete bors, egy kevés apróra
vágott petrezselyem és tárkonylevél, 1 liter csont lé (lehet leveskockából is), 20 dkg vegyes zöldség, 1 cikk
zeller, 10 dkg gomba, 6 dkg liszt, 2 dl tejszín, 1 ek. tárkonyecet, néhány csepp citromlé
Készítés: A pulykahúst kockára vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, majd a fele olajon
aranysárgára pirítjuk. Rátesszük a pulykahúst, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a vágott petrezselyemmel és
tárkonylevéllel, kevés csont lével felengedjük. Közben megtisztítjuk a zöldséget, a zellert, a gombát, kockára
vágjuk, és a húshoz adjuk. Lassan pároljuk, majd a csont lével felengedjük.
A maradék olajból a liszttel világos rántást készítünk, ezzel sűrítjük, tejszínnel dúsítjuk, ha kell, utána
ízesítjük. A tárkonyecettel és egy kevés citromlével savanyítjuk, jó forrón tálaljuk.

Rózsaszínűre sütött kacsamell káposztás rétessel
Kacsamell
Hozzávalók: / 2 adag
1 kacsamellfilé (kb. 400-450 g)
só, bors, 2-3 ág rozmaring, 2-3 ág kakukkfű
Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük. A húst megmossuk, szárazra töröljük, beirdaljuk.
Egy forró serpenyőben, közepes lángon először a bőrös felével kb. 8 percig sütjük, majd megfordítjuk és
további 2 percig sütjük. Sóval, borssal fűszerezzük.
Egy tepsi aljára elrendezzük a fűszereket, rárakjuk az elősütött húst, és kb. 50-60 percre betoljuk a sütőbe.
sütési hőfok: 100°C, sütési mód: alul-felül sütés

Káposztás rétes
Hozzávalók / 6 adag a rétestésztához
35 dkg liszt, 15 dkg libazsír, 1 db tojás, 1 teáskanál só, 1 dl víz (lehet kevesebb is, folyamatosan adagoljuk, figyeljük a
tészta állagát, ne ragadjon), 1 teáskanál almaecet
A párolt káposztához
75 dkg káposzta, 3 ek libazsír,2 csapott ek cukor,só ízlés szerint,fekete bors ízlés szerint,
1 teáskanál só
A rétestészta elkészítése:
A 25 dkg lisztet, 3 dkg zsírt, sót és az ecetes vizet fokozatosan összegyúrjuk olyan állagúra, hogy ne ragadjon és simán
elváljon az edény falától. A vizet részenként adagoljuk hozzá, mert előfordulhat, hogy kevesebb is elég lesz belőle.
A tésztát rajztábla nagyságúra nyújtjuk, majd megkenjük az időközben felolvasztott 12 dkg zsír és 10 dkg liszt
keverékével. Állni hagyjuk legalább 25 percig, amíg a zsír megdermed, majd finoman feltekerjük.
Ha vékonyabb réteseket szeretnénk, akkor öt részre, ha vastagabbakat, akkor 3 egyenlő darabra vágjuk a tésztatekercset.
Amennyit felhasználnánk, annyi tésztát leheletvékonyra kinyújtunk - ameddig "engedi magát". Közben a már lereszelt
káposztát a karamellel, sóval, borssal alacsony lángon készre pároljuk. Majd a kihűlt káposztát egyenlő arányban
eloszlatjuk a tésztán és óvatosan feltekerjük.
180 fokos sütőben készre sütjük. sütési mód: alul-felül sütés

Desszert: Crème brûlée (krem brülé)
Hozzávalók: 1 rúd vanília, 6 dl habtejszín, 6 tojássárgája, 10 dkg cukor,
A tetejére: 10 dkg cukor vagy barnacukor
Elkészítés:
6 dl habtejszínt melegíteni kezdünk, s rögtön hozzáadjuk a hosszában félbevágott vaníliarudat, kikapart magvacskáival
együtt. Gyöngyözésig hevítjük, de nem forraljuk fel, majd félretesszük 10-15 percre hűlni. Ez idő alatt a tejszínt teljesen
átjárja a vanília illata-íze. A végén a vaníliahéjat vegyük ki belőle.
6 tojássárgáját fehéredésig keverünk 10 dkg cukorral, majd a kihűlőben lévő tejszínt állandó kevergetés mellett
hozzáöntjük. Hagyjuk állni 1 órát, majd melegítsük elő a sütőt 150 fokra. A krémet töltsük kis, 1-1,5 decis poharakba
vagy porcelánedénykékbe, azokat tegyük mély tepsibe, és öntsünk közéjük annyi forró vizet, hogy a formák
kétharmadáig érjen. Óvatosan egyensúlyozzuk be az egészet a sütőbe, és hagyjuk ott 40 percig. Ennyi idő alatt a
folyékony krém rezgőssé változik. Hűtsük ki, az se baj, ha csak másnap fogyasztjuk, mert a vanília íz intenzívebbé válik
egy, a hűtőben töltött éjszaka alatt. Ebben az esetben fóliával takarjuk le a kis edényeket, hogy semmiféle illatot ne
szívjon magába, mert a fokhagymás brülé nem az igazi. :)
Tálalás előtt hintsük meg a krém tetejét cukorral, lehetőleg barnával, aztán tegyük 3-4 percre a forró grill alá. Még jobb,
ha egy kis, a barkácsboltokban kapható palackos gázlángszóróval karamelllizáljuk a tetejére a cukrot.
Megjegyzés:
A ropogós karamelltetőt feltörve jutunk az alatta szunnyadó lágy és selymes krémhez, s azt fogjuk kívánni, hogy örökké
tartson a pillanat!
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