Rezi Kikiáltó 2015. december havi szám
Kedves Lakótársaim!

„A karácsony a
szeretet,
és ádvent a várakozás
megszentelése.
Az a gyerek, aki az
első hóesésre vár - jól
várakozik, s már
várakozása is felér
egy hosszú-hosszú
hóeséssel.
Az, aki hazakészül,
már készülődésében
otthon van.
Az, aki szeretni tudja
azt, ami az övé
- szabad, és mentes a
birtoklás minden
görcsétől,
kielégíthetetlen
éhétől-szomjától.
Aki pedig jól
várakozik, az időből
épp azt váltja meg,
ami a leggépiesebb és
legelviselhetetlenebb:
a hetek, órák percek
kattogó, szenvtelen
vonulását.
Aki valóban tud várni,
abban megszületik az
a mélységes türelem,
amely szépségében és
jelentésében semmivel
se kevesebb annál,
amire vár.”
(Pilinszky János)

Ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk karácsonyi fényekkel találkozunk. A karácsonyi
hangulat megváltoztatta Rezit és ilyenkor mi is megváltozunk. Jobban vágyunk a csendre, a
nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a
háttérbe szorulnak. Picit jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat. A
fényekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifejezik a ránk bízott hagyományt, a fény tradícióját.
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születésnapjának a fénypontja a
karácsonyi misén való részvétel. A néphagyomány szerint azonban a karácsonyi asztal is fontos
szerepet játszik az ünneplésben. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy
együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket.
Kívánom minden rezi lakosnak, hogy szerettei körében fogyaszthassa el a karácsonyi ételeket,
hogy karácsony ünnepe a legnagyobb megértésben és harmóniában teljen el, és töltsön fel
bennünket annyi szeretettel, ami az újévben elegendő lesz családtagjainkra való nagyobb
odafigyelésre, családunk összetartására, feladataink ellátására és a hozzánk fordulók megsegítésére.

Cserép Gábor
Rezi Község Polgármestere

Önkormányzat hírei
Tisztelt Rezi Lakosok!
Rezi Község Önkormányzata legfontosabb intézkedéseiről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.
- Mint köztudott 2015. szeptember 1-től az iskolánk fenntartásában változást történt, hiszen az
egyház felmondta a velük kötött szerződést. Így a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben foglaltak figyelembevételével Önkormányzatunk a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Keszthelyi Tankerületével az iskola-óvoda ingatlanunk általános iskolai épületrészére
vonatkozóan határozatlan időre vagyonkezelési szerződést kötött.
- Egy kis visszatekintést szeretnék tenni Önkormányzatunknak az előző évek pályázati
támogatásaiból és önerőből megvalósított fejlesztéseire:
Megvalósult a
1. Sportöltöző felújítása
2. Fecskeházak fejlesztése
3. Védőnői rendelő külső felújítása
4. Rezi Vár Tanösvény
5. Tanyagondnoki autó vásárlás
6. Óvodakert felújítása
7. Óvoda és iskola tálalókonyhájának felújítása
8. Termelői piac kialakítása
9. Vár utcai telephely fejlesztése
10. Zártkerti utak karbantartása, felújítása
11. Művelődési ház nézőtér bútorzatának felújítása
12. Környezetvédelmi program felülvizsgálata
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Küszöbön áll a nap, az
az egyetlen egy nap az
évben, mely
hivatalosan is a
szereteté.
Háromszázhatvanöt
nap közül
háromszázhatvannégy a
gondjaidé, a céljaidé,
munkádé, és a szereteté
csupán egyetlen egy, s
annak is az estéje
egyedül.
Pedig hidd el,
Ismeretlen Olvasó,
fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy
nap a szereteté, s
egyetlen csak a többi
dolgoké, s még annak
is elég az estéje.

Önkormányzatunk és a Várbarátok Köre Egyesület együttműködésében megvalósított pályázatok:
1. Gyümölcsfeldolgozó
2. Tankert
3. Laky Demeter Turistaház

(Wass Albert)

Önkormányzatunk és a Hévízi Kistérség együttműködésében megvalósított pályázatok:
1. Esőbeálló a vári út parkolójában és a várkertben a kerékpáros turizmus fejlesztése
érdekében
2. Traktorvásárlás közfoglalkoztatási programok lebonyolításához
- Önkormányzatunk 2014-ben a feladatfinanszírozásból adódó jelentős forráskiesés pótlása
érdekében kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez a többfunkciós közösségi tér kialakítás
előkészítésére. Kérelmünk alapján Önkormányzatunk 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült előleg formájában, melyet a tornaterem és a többfunkciós közösségi tér
építési beruházás előkészületeire használtunk fel. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai
beszámolónkat 2015. szeptember 8-án Lázár János miniszter úr elfogadta.
- 2013-ban vis maior pályázatot nyújtottunk be a Hunyadi utcai támfal megépítéséhez. A
Belügyminisztérium 10.699 eFt támogatást is biztosított a beruházás megvalósításához. Az
engedélyek birtokában kötöttünk szerződést kivitelezésre a Gellén & Gellén Kft-vel, akik a
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munkálatokat 2015. június 30-ig elvégezték. A pályázati feltételeknek megfelelően a pályázati
elszámolást a Magyar Államkincstár felé benyújtottuk. Az elszámolásunkat 2015. október 27-én
pénzvisszafizetési kötelezettség nélkül elfogadták.

Karácsony tájékán
sokakban felmerül a
vágy, hogy az
ajándékozás
kényszere nélkül, a
tárgyak árában mért
szeretet helyett milyen
jó volna csak a
szívünk melegét adni.
Papp Lajos

Karácsonykor az
ember mindig hisz
egy kissé a csodában,
nemcsak te és én,
hanem az egész világ,
az emberiség, amint
mondják, hiszen ezért
van az ünnep, mert
nem lehet a csoda
nélkül élni.
Márai Sándor

- A Tornaterem és Közösségi tér építése ebben az évben a hosszú előkészítő munkálatokat
követően megvalósult. A megvalósításhoz a Belügyminisztériumtól az óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztésére és felújítására 20 millió forintot, valamint az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására, azaz
többfunkciós közösség tér megvalósítására szintén 20 millió forintot nyertünk, melyhez
Önkormányzatunknak még jelentős anyagi erőforrást kellett biztosítania. A két épület kivitelezését
a Horváth-Invest Kft., a Solergy Bt. valamint Szalai Roland mint a közbeszerzési eljárás nyertesei
végezték. A tornaterem és a többfunkciós közösségi tér megépítése nagy hiányt pótol
községünkben, hiszen nemcsak az óvodások és iskolások tornaóráinak, hanem a község
valamennyi sportolni vágyó emberének lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére, és akár
nagyobb rendezvények lebonyolítására is szolgálhat. A nyertes pályázataink elszámolása még
előttünk álló feladat, melyet az épületek használatbavételi engedélyének birtokában a közeljövőben
kell megoldanunk. A Képviselő-testület terve között szerepel az épületek ünnepélyes átadása a
lakosság részére.
- Önkormányzatunk energia megtakarítási szempontok alapján 2013. évben pályázatot nyújtott be
az iskola és óvoda, a konyha és a hivatal épületének napelemmel történő ellátására. A 2013. évi
pályázat elbírálására nem került sor, ezért 2014. évben úgy döntött a Képviselő-testület, hogy az új
pályázati kiírás alapján megismétli a pályázatban való részvételt. A napelemes rendszer
megépítésére vonatkozó pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Államtitkársága befogadta. Pályázatunkkal
több mint 21 millió forintot nyertünk, így a pályázat megvalósítására hamarosan sor kerül.
- Önkormányzatunk következő évekre vonatkozó fejlesztési elképzelései nagyon sokrétűek.
Fejlesztési elképzeléseinket a www.rezi.hu honlapunk > Önkormányzat > Koncepciók és
Programok > Rezi Község Önkormányzata Gazdasági Programja 2015-2019. címszó alatt
találhatják.
- Községünk
fejlesztése a pályázati támogatások mellett jelentős önkormányzati forrás
biztosításával valósítható csak meg. Fontos tudni azt is, hogy az Önkormányzatunkat terhelő
hulladékszállítási közszolgáltatási díjak, mint pl. a lomtalanítás költsége is emelkedik, melyet
Önkormányzatunknak kell finanszíroznia. Mivel más mód nincs a bevételeink növelésére, ezért a
Képviselő-testület a már öt éve azonos szinten tartott helyi adók emeléséről kellett, hogy döntsön.
Bár az adóemelés a lakosság körében nem népszerű feladatunk, mégis kérjük a tisztelt Adózóink
megértését, hogy községünk fejlesztését és megszokott szinten történő működtetését a következő
években is folytatni tudjuk.
2016. évi adómértékek a következők:
- Kommunális adó:
a) építményenként (előző: 12.000,- Ft)
b) lakásbérleti jogonként (előző: 12.000,- Ft)
c) telkenként (előző: 12.000,- Ft)
- Építményadó:
a) lakás esetén (előző: 800,- Ft)
b) nem lakás céljára szolgáló
építmény esetén (Előző: 700,- Ft)

13.500 Ft
13.500 Ft
13.500 Ft
900 Ft/m2
800 Ft/m2

-A Képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzati számlák vezetését
költségtakarékossági szempontok miatt 2016. január 1-től a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
végzi.
Az Önkormányzatunk számlaszámai így változni fognak. Fontos, hogy a lakosság az
Önkormányzatunk részére teljesítendő fizetési kötelezettségeit, így a helyi adókat is az új
számlákra teljesítse.
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Az új számlaszámokról a lakosság a helyi adókról küldött határozatokban, illetve egyéb fizetési
felhívásokban fog értesülni, melyet kérünk minden adófizetés esetén figyelembe venni.
Kérésünk, hogy az adózóink a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Fiókjaiban fizessék meg az
adójukat, mellyel jelentős kiadástól - minden csekk után felszámított számlavezetési díjtól mentesítik Önkormányzatunkat, amit más kötelezettségeink teljesítésére illetve fejlesztéseinkhez
használhatnánk fel. Kérésünk teljesítését előre is köszönjük.
„S azóta minden
esztendőnek a vége
felé az Úristen
emlékeztetni akarja az
embereket arra, hogy
a gonoszság útja hova
vezet,
s ezért ősszel a napok
rövidülni kezdenek, a
sötétség minden este
korábban szakad alá,
és minden reggel
későbben távozik,
hideg támad,
és befagynak a vizek,
s a sötétség uralma
lassan elkezdi
megfojtani a világot.
Mi, emberek pedig
megijedünk, s
eszünkbe jut mindaz a
sok rossz, amit
elkövettünk az
esztendő alatt, és
amikor eljön a
legrövidebb nap,
és a Világosság
angyala alászáll
közénk jóságot
keresni,
egyszerre mind
meggyújtjuk a
karácsonyfák
gyertyáit,
hogy az Úristen, ha
alátekint, fényt lásson
a földön,
s megbocsássa a
bennünk lévő jó miatt
a bennük lévő
rosszat”.
(Wass Albert)

- Rezi községből 2015. július 1-től a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. (székhelye: 8798 Zalabér 3096/12. hrsz. levelezési címe: 8900
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.) szállítja el a háztartási hulladékot az Önkormányzatunkkal kötött
szerződés szerint.
A gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok:
április 1-től szeptember 30-ig – SZERDA
október 1-től március 31-ig – PÁRATLAN HÉT SZERDA
Az éves járatnapok száma összesen az állandó lakosok vonatkozásában 39 járatnap/év.
A közszolgáltatási díj számlázására a közszolgáltató negyedévenként azonos mértékű ürítési
egység feltüntetésére jogosult, azaz jelen esetben 9.75 ürítés/negyedév kerül a számlákban
megjelölésre.
A gyűjtés alapesetben 120 literes edényben történik.
- A 60-80 literes edényzet használatára kizárólag az egy fős nyugdíjas háztartások jogosultak,
illetve egyéb törvényi szabályozás esetén a kizárólagos ingatlantulajdonos kedvezményezettek.
- Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-a kerül megállapításra. Üdülőingatlanként nem
tartható olyan ingatlan nyilván, melyre vonatkozóan bejelentett lakóhellyel – lakó- vagy
tartózkodási hely - személy rendelkezik.
A szelektíven gyűjtött hulladékot az alább megjelölt szombati napokon szállítják el:
Jan. 9, febr. 13, márc. 12, ápr. 9, máj. 14, jún. 11, júl. 9, aug. 13, szept. 10, okt. 8, nov. 12, dec. 10,
Az előzőekben kívántunk tájékoztatást adni Önkormányzatunknál folyó és a lakosságot közvetlenül
érintő munkánkról, intézkedéseinkről, és e tájékoztatás alapján kérjük további korrekt
együttműködésüket.
Cserép Gábor
polgármester

Dr. Szabó Melinda
aljegyző

Köszöntés
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Településünk két szépkorú lakóját, Bakos Jánosnét 90. és
Vass Józsi bácsit 95. születésnapjuk alkalmából
Cserép Gábor polgármester és
Dr. Szabó Melinda aljegyző is felköszöntötte.
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2016-ban tervezett rendezvényeink:

„Van a csoda...
Karácsony csodája.
Amire várunk. És ami
teljesedik.
De ez a csoda nem a
színes szalagokkal
átkötött dobozokban
rejlik.
Nem a feldíszített zöld
fenyő alatt találod.
Ezt a csodát másutt
kell keresni, másutt
lehet megtalálni.
Ez a csoda a kedves
szavakban, őszinte,
szívből jövő
kívánságokban,
szerető érzésben
érkezik.
És kell ennél nagyobb
ajándék?
A következő
háromszázhatvanöt
napban ezek kísérnek,
ezek adnak erőt.
Nem a csomagokban
lapuló tárgyak, hanem
csakis ezek.
Csak ezek...
Ez a karácsony
csodája”
.
Csitáry-Hock Tamás

Január 10. vasárnap 11.30 Megemlékezés a doni áttörés évfordulójára
Helye: Római Katolikus templom, koszorúzás a temetői Hősök emlékművénél Rendező: Nyugdíjas Klub
Rezi
Január 15-16. péntek- szombat Hagyományőrző disznótoros és kolbásztöltő mustra
Helye: Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Január 22. A magyar kultúra napja Helye: Művelődési Ház Rendező: Család Iskola
Január 23. szombat Vince-napi Pincejárás Helye: Szőlőhegy Rendező: Szőlész-borász Egyesület
Február 6. szombat Farsangi bál Helye: Művelődési ház Rendező: Ifjúsági Egyesület
Február 9. Kedd Húshagyókeddi fánkparti és kézimunka kiállítás Helye: Művelődési ház
Február 13. szombat Sakk-verseny Helye: Művelődési ház, Rendező: Ifjúsági Egyesület
Március 5. szombat XV. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupa Helye: Tornacsarnok Rendező: Rezi
Község Önkormányzata
Március 11. péntek Falutakarítás, virágosítás Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Március 14. hétfő Nemzeti ünnep az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
Helye: művelődési ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola
Március 19. szombat 09.00 Gyümölcsoltónap Szakmai nap gyümölcsoltással, gasztronómiával
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Április 8. péntek: Költészet napja Helye: Művelődési Ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Április 16.szombat Szőlősgazdák borversenye Helye: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesület
Április 22. péntek Szent György napi ünnepség Helye: Szőlőhegyi kápolna
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák Egyesülete
Május 1. vasárnap: Anyák napja Helye: Művelődési Ház, Rendező: Rezi Óvoda
Május 7. szombat Hagyományos Vártúra Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok
Köre Egyesület
Május 22. vasárnap: Hősök Napja Megemlékezés az I. és II. Világháborúban elesett katonákra.
Helyszín: római katolikus templom Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Május 28. szombat Gyermeknap és pünkösdi királyválasztás
Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
Június 24-25. Rizlingország ünnepe
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesülete
Július 4-9. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Július 4-15. Rezindance Tánctábor
Helyszín: Művelődési Ház Rendező: Rezidance tánccsoport
Július 15. szombat Rezidance táncbemutató Helyszín: Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezidance
tánccsoport
Július 18-23. XX. Hagyományos vártábor Helyszín: rezi vár, Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Augusztus 8-12. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola, rendező: Rezi Község Önkormányzata
Szeptember 11. vasárnap vagy 18. ( A sümegi búcsútól függ) Szüreti rendezvény
Helyszín: Iskola udvar, Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Szeptember 29. csütörtök Szent Mihály ünnepe Betakarító nap
Szakmai nap betakarítással, feldolgozással, vásárral, gasztronómiával Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 8-11.V. Rezi Festőnapok Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Október 11. Festőnapok záró kiállítás a Művelődési Házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 21. péntek Az 1956-os forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola
Október 14. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz. Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
és a BFNPI
Október 23. Lukács napi búcsú
November 6. vasárnap: Idősek estje Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye Helye:
Művelődési Ház
November 11. péntek Márton-napi újbor bemutatása a szőlősgazdákkal
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban
Helyszín: Laky Demeter Turistaház Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete
6
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November 12. szombat Márton napi bál a falu közössége számára Rendező: Család Iskola Szülői
Munkaközössége
December 4. vasárnap Adventi forgatag Karácsonyi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Ifjúsági Egyesület
December 18. vasárnap Karácsonyi ünnepség Helye: Művelődési Ház Rendező: Rezi Község
Önkormányzata

Csak kevés holmi van,
ami hű marad az
emberhez. Talán
néhány könyv, egy
szerencsepénz vagy
egy folyton gyarapodó
bélyeggyűjtemény. És
a szülői ház
karácsonyfadíszei.
Stephen King

Tervezett szakkörök, programok:
 Táncoktatás – heti 4 alkalom (minden hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 16.00-20.00 óráig)
 Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. a Klubhelységben
 Alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1 alkalommal keddenként
 Gyógytorna foglalkozások szerdánként
 Baba-mama klub minden hónap utolsó péntekén
 Szombaton és vasárnap délutánonként asztalitenisz és sakkfoglalkozások a téli időszakban.
A Művelődési Ház jövő évi tervei között szerepelnek még kiállítások, irodalmi és előadói estek,
főzőtanfolyamok, színházlátogatások, zenei koncertek szervezése is.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt jövő évi programjainkra is, melyeken a részvétel ingyenes, kivéve a
tánc- és a gyógytorna foglalkozásokat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak az idén is rendezvényeink
lebonyolításában! E segítség tette színesebbé, hangulatosabbá ünnepeinket, eseményeinket. További
segítségükre a jövőben is számítunk!
Községünk valamennyi lakójának békés, karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet
kívánok!
Tafota Istvánné
műv.szervező

A karácsonyba vetett
hitet még sokáig
őriztem, szerettem
volna hinni
varázsában; emlékeim
között szerepelt
néhány hócsikorgású,
gyanta- és
gyertyaszagú,
örömteli karácsony,
de már nagyon a
múltban, talán hamis
emlékként, melyet az
ember csak kitalál,
hogy vigasztalja
magát, ám valójában
soha nem élte át; de
én őrizgettem
magamban ezeket a
karácsonyokat,
amikor mindenki jó
volt a másikhoz, és
kerestük egymás
örömét.
Szakonyi Károly

IV. Rezi Festőnapok
2015. októberében rendeztük meg a IV. Rezi Festőnapokat a Laky Demeter Turistaházban, melynek idei
témája helytörténetünkhöz kapcsolódóan: Várak, várromok régen és ma. Nagyon szép alkotások születtek,
melyek magyarországi várakat ábrázolnak. Az alkotó festőművészek itt tartózkodásukért cserében, egy-egy
festményt hagytak hátra, melyek településünk értéktárát gazdagítják.
A tábor záró kiállítással fejeződött be, melyet a rezi Művelődési Házban rendeztünk, a magyar festészet
napjához igazítva. Szent Lukács, falunk védőszentje, évszázadok óta a festők védőszentje is. Ez a nap 2002
óta a fény, a színek, a formák és ritmusok, az élő festészet ünnepe. A kiállításon köszöntőt mondott: Rénesné
Borbás Andrea alpolgármester. A kiállítást megnyitotta és az idei Festőnapok témájáról beszélt: Havasi
Bálint régész, múzeumigazgató, aki beszédében kiemelte, hogy a várak művészeti megjelenítésében mindig
jelen van a nemzettudat is, ezzel együtt tükröz honismereti és környezeti igényességeket.
Kiállító festőművészek: Börner Csák Ildikó, Bujtorné Kovács Erzsi, F. Szemes Mari, Gécseg András, Halász
Piroska, Illés Major Julianna, Illés Marika, Lichtenwaller Zoltán, Papp Márti, Simon Magda, Szabolcs Géza,
Takács Ferdinánd, Takács Szencz Lívia, Török Csilla
Fotó: Serdar Ünver, Csider Ferenc, Hegedűs Ágoston
A kiállításon verset mondott: Horváth Péter, énekelt Kiss Noémi és a Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
A képek a Művelődési Házban megtekinthetők.
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Betakarító
- Szent Mihály
nap Reziben
Betakarító
nap Reziben
Reziben már az 1628-as feljegyzések beszámoltak arról, hogy földje megtermi a gabonát és a szőlőt. A
lakosság megélhetési forrásait hosszú időkön keresztül az őstermelés képezte, a szőlő, gyümölcs- és a
zöldségfélék feldolgozása.
A betakarító nappal elkezdődik a télire való gyűjtögetés, raktározás, befőzés ideje, és a hálaadásé a természet
ajándékaiért. Reziben a Betakarító nap hálaadó szentmisével kezdődött szeptember 28-án, hétfőn este a
templomban, majd Ókovács Szilveszter énekművész (akinek nagyszülei és édesanyja rezi volt) és Szamosi
Szabolcs orgonaművész komolyzenei koncertjének lehettünk részesei.

„A karácsonyi
szeretet, amit szívből
kaptál, nem maradt
benne a
jókívánságokban.
Az életre kelt, beléd
költözött, és minden
nap veled lesz.
Nem vagy egyedül.
Ez a szeretet minden
ébredésnél vár,
megfogja a kezed,
elkísér az utcán,
vásárol veled a
boltban, és veled
együtt dolgozik, végzi
a feladatokat.
Így a hétköznapok,
bármit is hoznak,
bármit is teszel,
ünnepnapokká
válnak”.
Csitáry-Hock Tamás

Másnap, szeptember 29-én Szent Mihály napján szemléletformáló és ismeretterjesztő előadások és
gyakorlati bemutatók keretében mutattuk be a leszüretelt termények feldolgozását, tartósítását, fűszerezve
gabonaőrléssel, kenyér, aludttejes prósza és langalló sütésével a kemencébe valamint hagyományos ételeink
illetve zöldségkrémek készítésével, kóstoltatásával.
A reggeli előkészületet és gyülekezőt követően Cserép Gábor polgármester köszöntötte a megjelent
résztvevőket, majd elindult a munkás nap, mely közös csipkebogyószedéssel kezdődött a falu határában és
szőlőszürettel a szőlőhegyen. Ezután a közösségi gyümölcsfeldolgozóban bemutatásra került a termények
feldolgozása. A csipkebogyóból lekvárt, a szőlőből szőlőlevet, készítettünk , annak magjából pedig
szőlőmagolajat préselünk. A művelet közben Stiller Szilárd agrármérnök által ismertetésre kerül e két
egészséges élelmiszer jótékony élettani hatása. Közben a Turistaház udvarán beindult a kis malom, mellyel
gabonát őröltünk a dagasztás nélküli kenyérhez, melyet Somogyi Zoltán "Max" gasztroblogger segítségével
készítettünk el. A szabadtéri konyhában nagy volt a sürgés-forgás. Nyugdíjasaink aludttejes prószát
készítettek, tagjaink langallót sütöttek és káposztalevest főztek, melyet folyamatosan kínáltak az
óvodásoknak, iskolásoknak és a rendezvényen részt vevőknek.
A feldolgozás után iskolásaink vásári hangulatot varázsoltak az udvaron, ahol fabatkáért adták-vették
többnyire kézzel készített portékáikat, közben szólt a tangóharmonika, készültek az agyagedények és sültek a
kemencében a finomságok.
A délután folyamán gyakorlati bemutató keretében a cefrézés művészetének és titkainak fortélyait
ismerhettük meg Komoróczy Lajos agrármérnöktől, előadást hallgathattunk a befőzésről, tartósításról és az
aszalás folyamatáról Darázsi Zsolttól a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnökétől.
Befejezésül felavatásra került a nyári Fafaragótábor alkalmával készített látófa, melyet Stiller Gábor és
Farkas Kovács László fafaragó népi iparművészek készítettek, mely a falu jellemző jegyeit hordozza
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magával.
Ismét nagyon munkás, de élményekkel teli napok voltak! Köszönjük a rendezvényen részt vevők segítő
közreműködését!
A rendezvényt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta!

Szüreti Mulatság Reziben
2015. szeptember 13-án szép időben, jó hangulatban! Köszönjük mindenkinek, aki a rendezvény
lebonyolításában részt vett! Ismét nagyon sokan megmozdultak, segítették ennek a szép hagyománynak a
méltó megrendezését. Külön köszönet a lovasoknak, lovas fogatoknak, akik önzetlenül vettek részt a
felvonulásban, akárcsak a rétes sütő asszonyok, akik már hajnaltól a Konyhán tüsténkedtek, hogy a délután
folyamán mindenki kóstolhasson finom házi réteseket. Köszönjük mindazoknak, akik az ételek készítésében
közreműködtek! A gazdáknak a finom borokat, a szőlőt, mellyel díszítettünk, mustot préseltünk! A helyi
előadóknak, fellépőknek, felvonulóknak, díszletrendezőknek, hogy előadásukkal, munkájukkal színesítették
programunkat!
A rendezvényt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatta!

Egy pillanatnyi
igazság megszépítheti,
és meg is fogja
szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke
megmentheti, és meg
is fogja menteni a
világot.
Egy pillanatnyi
szeretet tökéletessé
teheti, és tökéletessé
is fogja tenni a
világot.

Sri Chinmoy

Harangszentelés a kápolnánál
2015. június 24-én szerda délután 17.00-kor került megrendezésre a rezi szőlőhegyi Szent Donát kápolna új
harangjának és felújított szobrainak megszentelése.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Cserép Gábor polgármester és Kiss László esperes. A harangot Dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek szentelte fel.
Az új harang ötletét Kiss László esperes és Rezi Község Önkormányzata is támogatta.
A beruházás több mint másfél millió forintba került, amihez Rezi Önkormányzata nyújtott anyagi támogatást,
a Szőlész - Borász Egyesület pedig adománygyűjtést szervezett.
A szentelést követően helyi kulturális csoportok adták elő műsoraikat. Fellépett a Rezi Óvoda, a Kikelet
Népdalkör, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Rezi Baráti Dalkör.
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Általános Iskola hírei
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”
Ó, szép fenyő
Ó, szép fenyő,
ó, szép fenyő,
De jó hogy mindig
zöldellsz!
Nem foghat rajta nyár;
se tél,
Szint nem cserél
a tűlevél.
Ó, szép fenyő,
ó, szép fenyő,
De jó, hogy mindig
zöldellsz!

A csoda és a varázslat, melyet decemberben izgalommal vár gyermek és felnőtt egyaránt elérkezett. Ez a
csoda a karácsony! Ereje nem a szalaggal átkötött ajándékcsomagokban és a csillogóan feldíszített
karácsonyfában rejlik. A varázsa átszövi a mi kis falunkat, a városokat, az országokat. Legnagyobb titka:
kedves szavakban, őszinte tekintetben, tiszta szeretetben ragyogva tündököl. A fa alatt ezek válnak igazi
ajándékokká. A gyermeki kacagás, boldogság, a szeretet arany fénye betölti a Megváltó születésének
ünnepét.
Iskolánk tanulói szép ajándékokkal gazdagodtak ebben a tanévben is. Csak néhány siker: a Keszthelyi
Televízió Hét Szív Virág mesemondó versenyén immár a harmadik gyermekünk lett dobogós helyezett, most
legutóbb Nagy Rebeka 5. osztályos tanuló. Korábbi díjazottak Nyisztor Izabella 6. illetve Lukács Szilárd 7.
osztályos tanulóink voltak. A mesemondóknak lehetőségük volt a nyáron vitorlás-táborban is részt venni, ami
nagy élménynek bizonyult. Megyei rövidfilm pályázaton 1. helyezett lett Csizmadia Enikő és Pintér
Alexandra rövidfilmje. Kiss Noémi Zamárdiban megyei szintű népdaléneklési versenyen kiemelt arany
minősítést kapott.

Ó, jó fenyő,
ó, jó fenyőm,
Szép vagy te szemnek,
szívnek.
Ha nem hevít, vagy hó,
ha hull,
Vidám zöld színed nem
fakul.
Ó, jó fenyő,
ó, jó fenyőm,
Szép vagy te szemnek,
szívnek.
Ó, bölcs fenyő,
ó, bölcs fenyő,
Bár tudhatnánk a titkod!
Reményünk volna úgy
örök,
Mint zölded győz a tél
fölött.
Ó, bölcs fenyő,
ó, bölcs fenyő,
Bár tudhatnánk
a titkod!
(német népdal,
fordította: Fodor Ákos)

Nagy Rebeka és Kovács Beatrix Keszthely TV

Kiss Noémi

Csizmadia Enikő és Pintér Alexandra

Másik új élmény a cserkésztábor zánkai lehetősége, ami bevezette a gyerekeket a közösségépítés és hasznos
tudások tárházának sokszínűségébe. A helyi táborok lehetőségeit kihasználó gyerekek hasznosan tölthették a
nyári szünetet, sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak.
A nyár végén megtörtént fenntartóváltás zökkenőmentesen zajlott, szeptembertől állami fenntartással a
Keszthelyi Tankerülethez tartozunk. Az iskola neve: Csány- Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye
lett.
Az idei karácsonyfa alá került 2 interaktív tábla, filces táblák, laptop és tablet is.
December 10-én a Digitális Iskola Program keretében a Vodafone az ország 20 iskolájában 1200 darab
Vodafone Tab SpeedLTE táblagépet oszt ki, és díjmentesen biztosítja az eszközök oktatási célú
használatához szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet. Az iskolánkban működő Komplex Instrukciós
Programnak köszönhetően REZI KÖZSÉG ISKOLÁJA IS RÉSZESÜL EBBEN A TÁMOGATÁSBAN.
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Karácsonyi
angyalok
Szálljatok le,
szálljatok le
Karácsonyi angyalok!
Zörgessetek máma
este
Minden piciny
ablakot!
Palotába és kunyhóba
Nagy örömet
vigyetek,
Boldogságos ünnepet!
(népköltés)

Mentovics Éva:
Karácsonyi
jókívánság
Oly szaporán, mint a
zápor,
ezer csillag hull a
fáról.
Örömkönnyek hullnak
egyre,
s pottyannak a kis
kezekre.
Fenyőfánkat
körbeálljuk,
és egymásnak azt
kívánjuk:
E szép este minden
fénye
adjon erőt az új évre.
Minden napja legyen
ünnep,
melengesse kis
szívünket.

„A Digitális Iskola Program egyik legnagyobb előnye, hogy nem csupán eszközt, de egyben módszertant is
ad a diákok és tanáraik kezébe. A digitális írástudás fejlesztése ugyanis kulcsfontosságú a Digitális
Magyarország program sikeréhez”
Három új pedagógus tanít az iskolánkban, egyikük Reziről szóló gondolatait is az ajándékok közé helyezzük,
látva és tudva azt, hogy milyen értékei is vannak a mi kis falunknak egy idegenből érkező számára:
„Egy hónapja dolgozom Rezi iskolájában, magyar nyelvet és irodalmat tanítok itt.
Dél-Alföldről, Orosházáról költöztem e szép vidékre. Rezi az ország egyik legszebb tájegységén, a
Keszthelyi-fennsík völgyében meghúzódó, természeti látnivalókban gazdag település.
Reggelenként erdőségekkel, szőlős domboldalakkal és gyönyörű panorámával övezett kanyargós hegyi úton
érkezem a falu iskolájába, ahol 65 alsó és felső tagozatos diák tanul.
Meglepő öröm volt megtapasztalni a kis létszámú iskola bensőséges hangulatát. Ilyen feltételekkel tanítási
órákon eredményesen valósítható meg a tanulókra történő fokozott odafigyelés, egyéni bánásmód.
Az épület melletti tágas zöld téren és sportpályán a gyerekek önfeledten és biztonságban játszhatnak,
sportolhatnak óraközi szünetekben, délutánonként.
Az intézményvezető asszony és az itt tanító pedagógusok, technikai dolgozók kedves figyelemmel, baráti
közvetlenséggel fogadtak közéjük. Jól érzem magam, szívesen dolgozom ebben a közösségben.
Az elmúlt hetekben megismertem az intézmény házirendjét, szokásait. Újszerű élmény számomra, hogy a
nevelés-oktatás minden reggel közös napkezdő imával indul, emlékezünk jeles napokról, ünnepekről,
megbeszéljük az aktuális teendőket, értékeljük a tanulók iskolai tevékenységét, viselkedését. Követendő jó
gyakorlatnak tartom.Nagyon tetszett az „Iskola Legsegítőkészebb Tanulójának” megválasztása és az elismerő
cím átnyújtása Szent Erzsébet napján.
E rövid idő alatt megtapasztaltam, hogy a település és az intézmény a gyerekek számára sokszínű szabadidős
programot biztosít. Novemberben, a Márton-napi hagyományőrzés során szülők, diákok, pedagógusok rétest
készítettek és sütöttek közös munkával. Az esti órákban, katolikus szertartást követően az iskola tanulói
meghitt misztériumjátékot adtak elő, majd hangulatos fáklyás felvonulás zárta az élménydús napot.
A már hagyománynak számító Márton-napi vacsora szervezése a szülői munkaközösség érdeme volt, ahol
szülők, pedagógusok, érdeklődő vendégek néhány kellemes órára feledték a hétköznapok terheit.
Novemberben a közösségi ház is műsorral várta a diákokat. Tartalmas szórakozást nyújtott a
hangszerbemutatóval egybekötött Nemzeti Filharmonikusok koncertje, mellyel a KIP-es iskolákat
ajándékozták meg.
Felejthetetlen élmény marad a közös novemberi éjszakai kirándulás, Holdfénytúra a Rezi várba, a Tanösvény
útvonalán, amelyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület szervezett.
Gyerekekkel és szülőkkel telehold és csillagok fényében 9 km-es éjszakai hegyi túrán és ügyességi
csapatversenyen vettünk részt. Az ilyen kirándulásoknak, túráknak erős közösség formáló, közösség építő
hatása van.
A tetszetősen felújított Laky Demeter Turistaház vezetőnője szívélyes vendégszeretettel fogadott és mutatta
meg nekem az ifjúsági szálláshelyet. Az idelátogató természetjárók számára kiváló lehetőség nyári táborok,
erdei iskolák szervezésére. A helyi iskola tanulói ősszel és tavasszal kihelyezhetik ide az órákat, s szabadtéri
tanítási órákon, élet közelben ismerhetik meg itt helyben a mintaszerű, fenntartható természetes
kertgazdálkodást és háztáji gazdaságot. „
Fésűné Bálint Gizella
tanár
A legnagyobb ajándék, amire hosszú évek óta vártunk a TORNACSARNOK épülete. Óriási eredmény ez kis
falunk számára. Köszönjük a település vezetőinek és mindenkinek, aki ehhez segítő támogatását adta!
Ezúton köszönöm az iskola tanulói és dolgozói nevében a szülők segítő közreműködését, a településünk
minden dolgozójának az iskolánkért vállalt áldozatos munkáját, a Nyugdíjas Klub támogató
együttműködését.
Iskolánk nevében kívánok mindenkinek:
Áldott, békés ünnepeket
Zubai Etelka
tagintézmény-vezető

Rezi fiatalok a felsőoktatásban
Örömmel tudatjuk, hogy kis falunkból jelenleg 14 rezi fiatal folytat felsőoktatási tanulmányokat,
villamosmérnöki, orvostudományi, pszichológus, állattenyésztő mérnöki, állatorvos, természetvédelmi
mérnöki karokon, informatikus, pénzügyi és számviteli valamint látványtervezés szakon.
Gratulálunk felvételükhöz, teljesítményükhöz és tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
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Rezi Óvoda hírei

Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a melegség ígérete.
Két gyertya még nem világosság, de magában hordozza a fény legyőzhetetlenségének az üzenetét. Három
gyertya még nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a várakozással megszentelt Remény születőben
van. A négy adventi gyertya lángja: még nem a várva várt pillanat beteljesülése, de az idő végét jelzi, a
Karácsony eljövetelét, a Megváltó születését.
Az adventi koszorú fényei, a négy gyertya évszázadok óta a biztosan bekövetkező, mindannyiunkra váró
örömhírre figyelmeztetnek.

Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország
támad föl szívemben
Ilyenkor
decemberben.
A szeretetnek
csillagára nézek,
Megszáll egy titkos,
gyönyörű igézet,
Ilyenkor
decemberben.
…Bizalmas szívvel
járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet
a szívemben,
És hiszek újra égi
szeretetben,
Ilyenkor
decemberben.
…És valahol csak
kétkedő beszédet
Hallok, szomorún
nézek,
A kis Jézuska itt van a
közelben,
Legyünk hát jobbak, s
higgyünk rendületlen,
S ne csak így
decemberben.

Hagyományainkhoz híven az idén is részt vettünk rögtön év elején a faluközösséggel együtt a szüreti
mulatságon. Népi-játék csokrot adtak elő fiaink.
Az idősek köszöntésén óvodásaink „A három pillangó” című mese feldolgozását mutatták be nagy szeretettel
az idős nénik-bácsik tiszteletére.
Énekekkel, versekkel hívogattuk a Mikulást óvodánkba és minden gyermekünk ajándékot kapott, hiszen csak
jó gyermekek járnak a Rezi óvodába.
Óvodásaink segítettek énekekkel, versekkel fogadni a faluban, a piactérre érkező Mikulást is.
Az idén is lucáznak nagycsoportos fiaink az óvodában, az iskolában és a faluházban, a közös karácsonyi
ünnepségen.
Az évvégi sok program után óvodánkba december 17.-én várjuk a Jézuskát tiszta gyermeki mosolygós
szívvel!
"Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd
a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás."
Magam is ilyen varázsos, szeretetteljes, kegyelemben gazdag, boldog ünnepet kívánok minden kedves Rezi
lakosnak!
A Rezi Óvoda gyermekei és dolgozói nevében
Klári óvónéni

Védőnői szolgálat hírei
A decemberi Kikiáltó címlapján a 2015 évben született gyermekek, községünk legkisebb lakói
köszöntik Önöket!
Kedves Kismamák, Anyukák!
Januártól ismét újra indul a baba-mama klub a rezi óvodában!
Első foglalkozás ideje: január 22. péntek 10 óra.
Kérném, hogy váltócipőt mindenki hozzon magával.
A foglalkozáson baba-és kisgyermek elsősegélynyújtással foglalkozunk.
Sok szeretettel várunk minden kedves kisgyermekes családot!
A Védőnői Szolgálat nevében a község minden kedves lakójának áldott, békés karácsonyt és
gyermekáldásban gazdag, boldog új évet kívánok:
Zomboryné Kismihály Brigitta
védőnő
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Devecsery László:
Karácsonyi éjben
Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben…

Rezi ÖTE hírei

Egyesületünk az idei évben 9 riasztást kapott, mindegyiken legjobb tudásunk szerint segítettük a
hivatásos tűzoltók munkáját. A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton Egyesületünk
egy Renault Trafic típusú 9 személy szállítására alkalmas személygépkocsit nyert. A tavalyi
létszámunk szerencsére gyarapodott 5 fővel, akik a most alakult ifjúsági csapatunkat erősítik.
Egyesületünk legfontosabb célja a fejlődés. Ebben nagyon sok segítséget kaptunk Rezi Község
Önkormányzatától, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk! Azt szeretnénk elérni, hogy a
hivatásos tűzoltók nélkül, önállóan képesek legyünk mindenféle katasztrófát elhárítani!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván a Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület személyi
állománya.

Fenyőfák indulnak
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát.
Világos az ablak
arany szemmel néz
rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák:
csillagszóró játszik
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak.

Rezi Nyugdíjas Klub hírei

Rezi Nyugdíjas Klub hírei

Pálfalvi Nándor:
Karácsony
Karácsony
ünnepén az a
kívánságom.
Legyen boldog
mindenki ezen a
világon.
Itt is, ott is
mindenütt legyen
olyan béke,
mint amilyen bent
lakik az emberek
szívébe.

(Forrás: Zalai Hírlap)
Nyugdíjas klubunk nagyon mozgalmas évet tudhat maga mögött. Sok helyen jártunk, sok szép eseményen
vettünk részt és képviselhettük községünket.
Január 10-én a doni ünnepséggel kezdtük az évet. Februárban az Aranykorúak farsangján szerepeltünk
Sármelléken. A márciusi hónap énektanulással telt, ugyanis 2014-ben jelentkeztünk a Térségi Népdal
Szakági minősítőre, amit Gellénházán rendeztek meg. Május első vasárnapján a helyi anyák-napi
rendezvényen szerepeltünk. Május 9-én a Népdal Szakági Minősítőn elért helyezés alapján egy magasabb
szintű megmérettetésen a szakmai zsűri Dicséretes minősítésben részesítette a kis csapatot. Így jogosultságot
szereztünk egy magasabb szintre, az országos majd Aranypáva díjra, melyre a felkészülést elkezdtük. A
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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.

verseny 2016. tavaszán lesz. Május 20-án a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodájának
szervezésében a Kapunyitogató rendezvényen énekeltünk a rezi Faluházban. Június 26-án a kápolnai
harangszentelésen szerepeltünk, július 1-én pedig kirándulást szerveztünk Esztergomba, ahol megnéztük a
Bazilikát, a Kincstárat, aztán átmentünk Párkányba, ahol megkóstoltuk a szlovák sört, majd hazafelé jövet a
székesfehérvári temetőben felkerestük Boros plébános úr sírját. A kirándulásra velünk tartottak az
Önkormányzat dolgozói, akik e napon a köztisztviselők napját ünnepelték és az utazást közös vacsorával
fejeztük be. Idegenvezetőnk Kiss László esperes úr volt, akinek ezúton is köszönjük szervező munkáját!
Augusztus 15-én a zalaapáti Katonadal fesztiválon dicséretesen szerepeltünk. Szeptemberben énekeltünk a
rezi Szüreti Mulatságon is és segítettünk a szilvalekvár főzésében a Turistaháznál. A hónap végén
Alsópáhokra hívtak bennünket az Aranykorúak szüreti rendezvényére, ahol közel 20 nyugdíjas csoport
tölthetett el egy hangulatos, szép délutánt. A Turistaháznál rendezett Betakarító napon aludttejes prószát
sütöttünk és kínáltuk a részt vevő vendégeknek, gyerekeknek. Az idősek napján népdalcsokorral
köszöntöttük időskorú társainkat. Meghívást kaptunk a karmacsi idősek napi rendezvényre is, ahol szintén
énekcsokorral, verssel szerepeltünk. Az Aranykorúak társaságának szervezésében, delegált csapatunkkal egy
felejthetetlen koncertélményben volt részünk, részt vehettünk Pitti Katalin operaénekes előadói estén a
keszthelyi Könyvtárban. A cserszegtomaji Adventi Kórustalálkozón szinte kezdetektől fogva jelen vagyunk,
így arra az idén is meghívást kaptunk, melynek szeretettel tettünk eleget, akárcsak a helyi karácsonyi
ünnepségre.
Klubunk valamennyi tagja nevében békés, boldog, szeretetben töltött ünnepeket kívánok:
Lancz Ferncné
klubvezető

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.

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei:

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei

Egyesületünk 2016. január 15-16-án rendezi a 6. Hagyományőrző Disznótoros - Kolbásztöltő és
Pálinkamustrát, melyre ezúton is szeretettel várjuk a helyi szervezeteket, baráti társaságokat.
A rendezvény programja: január 15. péntek 18.00 Disznótoros vacsora (zene, tánc, tombola)
január 16. szombat 11.00 Kolbásztöltő- és pálinkamustra
Prof. Em. Dr. Gundel János, BGF Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar főiskolai
tanára.
Egyesületünk
nevében szeretném megköszönni mindenkinek azt a sokféle
segítséget, munkát,
adományokat, mellyel hozzájárultak tevékenységeinkhez!
Falunk minden lakójának békés, boldog és szép karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánok!
Tafota Istvánné
elnök

Az emberszívek
örökélő őre
Tegye ma össze mind
a kezeket!
Karácsony édes
ünnepén
Maradj vendégünk:
Jóság, Szeretet!
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Egyházközség hírei

December 24. csütörtök Szenteste, szentmise: 19.00
December 25. péntek: Karácsony, szentmise: 11.30
December 26. szombat: Karácsony másnapja szentmise:11.30
Január 1. Újév napján szentmise: 11.30

Templomi és kápolna felújítások

Pohárnok Jenő:
Karácsonyfa alatt
Eljött a nap, mit
várva-vártunk,
Az égen csillagfény
ragyog,
Jézuska fáját ím'
elhozták
A halkan szálló
angyalok.

Tavasszal megtörtént a hegyi kápolnánál lévő szent Orbán és keresztelő Szent János szobrának restaurálása,
ami 1,5 millió forintba került. A kápolna külső tatarozása is megvalósult az Önkormányzat segítségével.
Június 27-én közadakozásból és a szőlősgazdák, az Önkormányzat és az Egyházközség pénzén elkészült a
Kápolna új harangja, mely 700 ezer forintba került szereléssel együtt, amit június 27-én Dr. Márfi Gyula
érsek úr felszentelt.
A templomban 4 szobor és a mellékoltár restaurálása történt meg. Az oltár faépítményét 50 %-ban újra kellett
faragni, mivel el volt szuvasodva és az oltáron lévő faszobrok is restaurálásra kerültek. Ezért kb. 2 millió
forintot fizetett az egyházközség. Az ősz folyamán elkészült a padok konzerválása, felújítása és lakkozása is
ami 800 ezer forint volt.
Az Egyházközség hálásan köszöni a híveknek, az Önkormányzatnak és a helyi szervezeteknek a támogató
segítségét!

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!

Szőlész-borász Egyesület hírei
„Ki Vince napján pincét jár,
nem lesz gondja egy éven át!
Gyere hát el jó barát,
ízleld meg e hely borát!”
2016. január 23-án szombaton de. 10.00-kor szeretettel várjuk az érdeklődőket, boros gazdákat az
Önkormányzat Konyhája elé, ahonnan elindul a már hagyományos Vince-napi pincejárás, ahol Kiss László
esperes a jó termés érdekében megszenteli a szőlővesszőket és a borkóstoló mellett, kötetlen baráti
beszélgetésre is sor kerül az aktuális szőlészeti-borászati témakörben.
Békés karácsonyt és reményekben, egészségben gazdag eredményes
boldog új évek kíván a
„Rezi Rizlingország” Szőlészeti-, Borászati-, Turisztikai Hagyományőrző- és Kulturális Egyesület nevében:
Bellér Ferenc elnök
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Alkotókör hírei

Kosztolányi Dezső:
Karácsony (részlet)
Ezüst esőben száll le a
karácsony,
a kályha zúg, a hóesés
sűrű;
a lámpafény aranylik
a kalácson,
a kocka pörög, gőzöl a
tejsűrű.

Életben tartottuk a hagyományt.
A karácsonyt, a farsangot szokásos programjainkkal köszöntöttük.
Az Újra öltünk és örökítünk program keretében tudásunk Molnárné Riskó Erzsébet népi iparművész által is
bővült.
Erről a hímzéseinkből összeállított takaros kiállítás is tanúskodott.
A hasonló programban részt vett másik öt község munkáival közös vándorkiállításon sem kellett
pironkodnunk.
Ezúton is köszönjük minden résztvevő munkáját.
A falu minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánnak a szakkör tagjai.
Lukács Istvánné klubvezető

Kik messze voltak,
most mind
összejönnek
a percet édes szóval
ütni el,
amíg a tél a
megfagyott mezőket
karcolja éles, kék
jégkörmivel.

SPORTÉLET
ÉS IFJÚSÁG
Rezi Petőfi SK

Sikeresen lezajlott a Zala megyei 2015/16-os labdarúgó évad őszi szezonja. Labdarúgóink a tavalyi, Megyei III.
osztály Keleti csoport bajnokságának a megnyerésével az idei őszi szezont már a Megyei II. osztály Északi
csoportjában kezdhették meg. Ennek feltétele egy U19-es utánpótlás csapat megalakítása, versenyeztetése volt. Az
utánpótlás csapat megalakításának sikerült eleget tenni, így a rezi ifjúság nagy lelkesedéssel vállalta ezt a
megtisztelő feladatot, így semmi nem állhatott útjába hogy egy osztállyal feljebb is bizonyíthassanak játékosaink.
A felnőttek, az elvárásokhoz képest nagyon jól kezdték az őszi szezont. A kezdeti lelkesedés, bizonyítási vágy
megtette hatását. Sajnos a szezon végére a csapat visszaesett a tabellán, így a 11. helyen végeztek a 16 fős
bajnokságban.
Utánpótlás csapatunknak sikerült hozniuk öt mérkőzésüket az őszi szezonban, négy győzelemmel és egy
döntetlennel. Így a 13. helyen végeztek. Átlag életkoruk a 16 évet sem éri el a 19 évesek és felnőttek elleni
mérkőzéseken, így hatalmas dicséretet érdemelnek a bátorságuk és kitartásuk miatt.
A tavaszi szezonban további sok sikert kívánunk nekik. HAJRÁ REZI!!

Áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk a falu minden lakójának!
Rezi Petőfi SE
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Illés Fanni paralimpikon Újra itt - Egy lecke önmagamtól önmagamnak
(ILLÉS FANNI BLOGJA 2015.10.06.)

Szabó Zsolt:
Volt egyszer egy rossz
gyerek
Volt egyszer egy kis
vadóc,
Szeme mérges, haja kóc.
Minden széttört,
elrontott,
Összefirkált, szétbontott.
Gondolták az emberek,
Hát ez bizony rossz
gyerek,
Nem érdemel játékot,
Kapjon csak egy
virgácsot.
Hallotta ezt Mikulás,
S így kiáltott: indulás!
Nem akart ő egyebet,
Csak megnézni a
gyereket.
Suhanva szállt a szánja
A kis rosszcsont
otthonába,
Aki bizony nagyot
nézett,
Mikor a Mikulás
belépett.

2005. szeptember 29-ét írunk. Ekkor már majdnem egy éve róttam a hosszokat a medencében. Egyre
keményebben edzettem, hiszen az álmom a Paralimpia volt. Ennek a dátumnak a jelentősége igen nagy az
életemben, hiszen ekkor volt az első versenyem. Budapest bajnokság, vagy talán BVSC kupa. Nagy élmény
volt, életem során először, hozzám hasonló sérülésű emberekkel találkozni. Mint mikor valaki megtalálja a
világát, csak valaki a versekben, mások a divatban, én épp itt az uszodában leltem rá.
Sosem felejtem el mennyire, szerettem úszni. A kora reggeli keléseket, az edzés utáni gyors átöltözéseket,
hogy odaérjek időben az iskolába, egyszóval mindent. Élveztem, hogy jó voltam valamiben. Valamiben, ami
különlegessé tett.
Nagyon lelkes és szorgalmas voltam, és gondolnátok-e, hogy az egész egy fürdőruha miatt indult el? Amikor
is a szüleim eldöntötték, hogy a testvéremmel együtt beiratnak minket úszásoktatásra, felvettük az egyen
fürdőruhánkat, és annyira passzolt rám, hogy Apa meg is jegyezte “Fanni, téged meg elindítunk a pekingi
paralimpián, annyira jól áll ez a ruha”. Akkor még úszni sem tudtam, nemhogy versenyezni, így elég nagyot
nevettünk, mikor Apa ezt mondta.
Rá egy évre már ezen a BVSC kupán voltam. Nagyon izgultam. Emlékszem, mikor a 100 méteres mellúszás
jött, akkor már egyenesen be voltam tojva, hiszen azt mondta Apa és az edzőm, Málnai István (nekünk csak
Pike), hogy ebben vagyok a legjobb. 14 éves kis kezdő voltam, de annál elszántabb. Mikor elkezdődött a
verseny, akkor éreztem igazán, hogy jó vagyok. Most is látom magam előtt, mikor az 50 méterhez értem,
akkor Apa odafutott a fordulóhoz, és kiabált “FANNI, NYOMJAD, MEGLEHET EZ!”
És én nyomtam, az utolsó métereken már csak a szívem vitt előre, de meglett. Behúztam az aranyat.
Hihetetlen érzés volt! Ettől kezdve ezért az érzésért csináltam minden edzést. Át akartam élni újra és újra.
Rengeteg versenyt nyertem itthon, és külföldön egyaránt. 2006-ban már válogatott voltam és
világbajnokságra vittek Dél-Afrikába. A legnagyobb célom azonban nem volt más, mint a 2008-as pekingi
Paralimpián való részvétel. Ez is sikerült, és nagyon boldog voltam, hogy ott lehetek.
A Paralimpia után edzőt váltottam, és elkerültem Zalaegerszegre gimibe, így ott kellett folytatnom az
úszást…

„Gyere velem gézengúz,
Szél röpít és szarvas húz,
Magasan a házak felett,
Meglessük a
szegényeket.”
Csillagfényben, téli éjen,
Szánkóztak a hóesésben.
S minden házba
benéztek,
Ahol szegények éltek.
Odafenn a város felett
A rosszcsont könnye
megeredt.
Ugyan honnan tudta
volna,
Hogy milyen a
szegények sorsa?
Összeszedte játékait,
Mind ideit, mind
tavalyit,
Hajtogatott, csomagolt,
Vastag hóban kutyagolt.
Azóta az este óta
Rosszat nem
mondhatunk róla.
Mert ajándékkal
meglepett
Minden szegény
gyereket.

Ahogy gondolkodom ezeken, rá kell jönnöm, hogy 2008 után valami megváltozott. Nem találtam új célt
magamnak. Talán túl hamar jött a siker, talán túl sok szakember mondta el, hogy tehetséges vagyok.
Időközben eltűnt belőlem az a kislány, aki élt halt ezért a sportért.
Persze voltak jobb periódusaim, mint amikor európa-bajnoki bronzot nyertem 2011-ben, vagy mikor
rengetegszer lettem első a nemzetközi versenyeken, amikor sorra döntöttem meg az országos csúcsokat, azaz
akkor már a saját rekordjaimat. Azonban ekkor már nem voltam alázatos. Csak csináltam az edzéseket, mint
egy gép, és elvártam a jó szereplést magamtól.
Az első igazán nagy pofont a 2012-es Paralimpián kaptam, Londonban. Érmet akartam, de csupán nyolcadik
lettem a 100 méteres mellúszásban. Abba is hagytam az élsportot, képtelen voltam visszamenni a vízbe. Nem
sokkal utána megműtötték a vállam, ami a kemény edzésektől ment tönkre.
Csalódtam az úszásban, de legfőképp önmagamban. Úgy éreztem, mindent megtettem, azt gondoltam, hogy
az az érem járt volna nekem…
Aztán gyógytornára jártam a vállammal, és a gyors gyógyulás érdekében úsznom kellett. Mikor beleugrottam
újra a medencébe, a vállam szinte kiszakadt a helyéről és üvölteni tudtam volna a fájdalomtól, de ott és akkor
eldöntöttem, hogy nekem ezt kell csinálnom. Nem azért, mert meg akarok felelni az edzőmnek, nem azért
mert érmet kell nyernem, hanem magam miatt. Tartoztam ennyivel.
A visszatérésem sem volt zökkenőmentes, és már-már feladtam volna, mikor a tavalyi EB-n szintén nyertem
egy bronzot, természetesen 100 méter mellen. Ekkor úgy határoztam, hogy rendesen nekiállok edzeni, mert
ki szeretnék jutni Rióba. Nem mintha előtte nem edzettem volna, azonban más akkor, amikor akarod is, és
teljesen más, amikor csak ott vagy az edzésen, de nem mélyen érdekel a dolog.
Iszonyatosan keményen edzettem. Erős kondikat nyomtam és a medencében is széthajtottam magam. Minden
jól ment, és fejben is készen álltam az idei nyári világbajnokságra, ami már kvalifikációs verseny volt a
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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!

Paralimpiára. Aki aranyat vagy ezüstöt nyert, az automatikusan kijutott Rióba.
A 100 méteres mell döntője előtt már a torkomban dobogott a szívem. Második idővel kerültem be a
fináléba. Gondoltam, itt a lehetőség, csak oda kell menni és meg kell csinálni. És megcsináltam! Életem
legjobb eredményét értem el, azaz világbajnoki ezüstöt nyertem, azonban nem egészen egy percig tudott
ünnepelni a magyar csapat. Mikor kimásztam a medencéből, láttam a hivatalos eredményeket. A táblán az
állt, hogy kizártak.
A csapatvezetés és én is értetlenül álltunk a tények előtt. Nem tudtunk mit tenni, szabálytalan úszás miatt
diszkvalifikáltak. Oda az ezüst! Mikor mindent megtettem, pont akkor, amikor újra révben éreztem magam,
és készen álltam… Borzasztó volt. Nem tudtam, miért velem történik ez. Tív év alatt most zártak ki először.
A szabály az a mellúszásnál, hogy minden tempónál meg kell törnie a fejemnek a vizet, és a hajrában nem
figyeltem erre. Nem mintha éreztem volna, de hagyjuk is…
A nyaram erre ment rá. Elalvás előtt is ezen kattogtam. Válaszokat akartam, de azokat nem
kaptam. Próbáltam blogolni is, azonban nem álltam készen arra, hogy leírjam a velem történteket.
Pár héttel a világbajnokság után, szeptember elején az úszóválogatott megkezdte a Paralimpiára való
felkészülést. Sokat finomítottunk a mellúszásomon, hogy több ilyen hiba ne csússzon be.
Nemrég az IWAS Világjátékokon vettem részt, és 100 méter mellen ezüstöt nyertem, új országos csúccsal.
Majdnem pontosan tíz éve vágytam már erre a rekordra, hiszen nem az enyém volt.
A választ a világbajnokságon elvesztett ezüstömre magamnak válaszoltam meg. Nem azért zártak ki a Vb-n,
és vették el életem érmét, mert túl mélyen volt a fejem a vízben. Sokkal inkább azért, hogy az élet újra
megtanítson az alázatra. Hogy visszataláljak ahhoz a kislányhoz, aki az úszásért élt.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag újévet kívánok a rezi lakosoknak!
Illés Fanni

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.

Rezidance tánccsoport
Egy nagyon aktív évet tudhatunk magunk mögött, amikor a versenykoreográfiákon kívül új koreográfiákat is
tanultak a lányok, hiszen minden jelesebb ünnepen számít rájuk a falu vezetése. Így felléptek az Anyák napi
és karácsonyi műsoron, a költészet napján rendezett programon, Rizlingország ünnepén és a Szüreti
Mulatságon is. Idei évben az időjárás is kedvezett a nyári tánctábor záró rendezvényük megtartására, melyet
a Laky Demeter Turistaház udvarán rendeztek meg jelentős számú nézőközönség előtt és nagyon jó
hangulatban.
A 2015-ös évad úgy kezdődhetett el, hogy a táncosok "megkeresték" a pénzt a következő versenyek nevezési
díjára, a buszköltségre, valamint a szép ruhákra.
Ebben az évadban már az 5-6 éves korosztály is elindult a versenyeken, legsikeresebben a Sümegen
megrendezett Dunántúli táncversenyen szerepelt a csoport, 7 koreográfiával 11 díjat kaptak. Legbüszkébbek
arra a díjra, melyet az egész napi verseny teljesítményért kaptak, ugyanis elnyerték a Sümeg Kupát, valamit
Enikő koreográfusi különdíjban részesült. Az MLTSZ Europa Bajnokságán mindhárom korcsoport dobogós
helyen végzett.
Örömmel tudatjuk, hogy megszületett Enikő kislánya, Emma! A kisbaba és anyukája is jól vannak és amíg
Enikő a kis Emmával otthon van, a tánccsoport zavartalan működését Eszter és Erika néni biztosítja.
Ezúton szeretnék a tánccsoport nevében köszönetet mondani minden támogatónknak, Rezi Község
Önkormányzatának, a Szülőknek, hogy az idei évben is segítették munkánkat, mellyel hozzájárultak
sikereinkhez.
Tánccsoportunk nevében békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánnunk
Rezi község valamennyi lakójának!
Varga Enikő, Varga Eszter, Varga Lászlóné és a kis Emma
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Filléres ajándéktippek

Természetes illatokat a lakásba!
A legtöbben örömmel vesszük, ha az otthonunk üde, és diszkréten illatozik. Millió egy kemikália kapható a
boltokban, de van természetes megoldás - ami nem utolsó sorban mutatós is.

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

Szódabikarbónás illatosító
A szódabikarbóna nagyon sokoldalúan használható. Szuper porcelángyurmát
készíthetünk belőle, de köztudottan felveszi a versenyt a kellemetlen szagokkal,
például a hűtőt is hamar helyre rakja Helyes kis szobai illatosítót is készíthetünk
belőle:
Tegyünk egy kis üvegcsébe 3-4 cm magasságban szódabikarbónát, tetszés
szerint szárított gyógy-vagy fűszernövényeket, majd csepegtessünk a keverékre
ízlésünk szerinti illóolajat (6-10 csepp bőven elég). Natúr vászonnal, textillel
fedjük a tetejét, és kész is vagyunk.
Főzős verzió
Narancsot, szegfűszeget, fahéj rudat, ánizst tegyünk fel lábasba, és kezdjük el
melegíteni. Felmelegedés után hagyjuk kihűlni, és töltsük befőttes üvegekbe.
Ha szükséges, kevés vízzel utántölthető. Meg lehet bolondítani egy
úszógyertyával is, így a nappaliban nem csak illatosít. Díszít is majd!
Természetesen az illatok kedv szerint variálhatóak; narancs/gyömbér,
citrom/lime/rozmaring kombinációval is lehet dolgozni.

Házi szaloncukor kezdőknek
Nagy baj van a szaloncukrokkal: a zömük rossz ízű, túlságosan édes, gejl, a kakaómassza nem zselét, hanem gumit, nem
kókuszt, hanem műaromás fűrészport, nem marcipánt, hanem tömény cukrot takar. Még ha úgy is döntünk, hogy egyszer
van egy évben karácsony, és beruházunk a minden háztartás számára horrorisztikus összegű, 5000 forint kilónkénti áron
futó prémium szaloncukrokba, akkor is csak kakaómasszát, cukrot és csillogó papírt kapunk a pénzünkért.
Két óra alatt kb. háromszor 20 darab szaloncukrot készítettünk el, ami nemcsak egy átlagos család fájára elég, de még
ajándékba is lehet adni belőle bőven. Aki jót akar magának, rögtön kétszeres mennyiséget készít, és kis adagokban
celofánba csomagolva ezt adja szeretteinek is, a siker lehengerlő.
Az igazi szaloncukor nem epres-joghurtos és nem hupikék törpikés, hanem zselés vagy marcipános, maximum kókuszos.
Évről évre egyre több ízesítést látni a polcokon, és egyik rosszabbul hangzik, mint a másik: számunkra a szaloncukor
csak ezekkel az ízekkel képzelhető el, roppanós, étcsokoládés bevonattal.
Kókuszos
Alapanyagok:
50 gramm kókuszreszelék
1 evőkanál cukor
1 dl tejszín
A tejszínt egy kis lábosban felforralom a cukorral, majd belekeverem a kókuszreszeléket. Addig kevergetem egészen
alacsony lángon, míg össze nem áll. Hagyom kihűlni, majd szaloncukornyi hurkákat formázok belőle.
Marcipános
Marcipánt nagyon egyszerű otthon készíteni, és a házinak megvan az a nagy előnye, hogy valóban kerül bele mandula, ez
ugyanis sok bolti masszáról nem mondható el.
Csokoládéba mártjuk a marcipános szaloncukrot
Zselés
Alapanyagok:
2 dl 100 %-os gyümölcslé
egy csomag (6 lap) zselatin
ízlés szerint cukor (1 kanálnyi elegendő)
Fogok egy hagyományos jégkocka tartót, vagy ha olyanom nincs, egy sima szögletes műanyag dobozt.
A zselatin lapokat annyi hideg vízbe áztatom, amennyi bőven ellepi. A gyümölcslevet felforralom a cukorral. Félrehúzom
a lángról. A felpuhult zselatinból kifacsarom a vizet, és belekeverem a meleg gyümölcslébe.
Bármilyen gyümölcslével elkészíthető
Alaposan elkeverem, ne maradjanak benne kis zselédarabok. Az így kapott egyveleget a jégkockatartóba öntöm és
hagyom megdermedni. A legjobb szobahőmérsékleten kivárni, mert ha hideg, macerásabb bevonni csokoládéval.
A csomagolás
Bármilyen karácsonyi csomagolópapír, maradék kreppapír megteszi. Kis téglalapokat kell vágni belőle, majd a cukrot a
közepére tenni , hosszában ráhajtani és a két végén ellentétes irányban csavarni rajta egyet.
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Vártúra éjjel, nappal

Kirándultunk Esztergomban

és

Erdélyben (koszorúzás Aradon)

Kolbásztöltés Cserszegtomajon II.hely
Bajnok a rezi foci csapat

Rizlingország ünnepén

és bajnoki a rétessütés

Rezi Kikiáltó
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