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Rezi Község Önkormányzata tájékoztatása
Ebtartás szabályai
Szinte minden télen és tavasszal a Rezi Kikiáltóban
felhívást küldtünk a kutya tulajdonosok részére az
ebtartás szabályainak betartása érdekében. A
szabályokat már mindenki ismeri, ezért azokat most
nem kívánjuk megismételni. Kérjük Önöket, hogy
lakótársaink, főleg a gyermekek védelme érdekében
a
szabályokat
maradéktalanul
tartsák
be.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebtartás szabályainak
megsértése esetén az intézkedés a Zala Megyei
Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának
hatáskörébe tartozik.
Tavaszi nagytakarítás

Fenti képről a szeretet és a gondoskodás érződik,
„Az állattartók jobb egészségnek örvendenek és
tovább élnek.
A szeretet kifejezése mindig boldogabbá és
egészségesebbé tesz”
Mieshelle Nagelschneide

Községünk tisztaságának megőrzése érdekében mind
a belterületi, mind a zártkerti mind pedig a külterületi
ingatlanaik és azok környezetének, az útszéleknek a
megtisztításáról illetve a szemét összeszedéséről
folyamatosan
egész
évben
szíveskedjenek
gondoskodni, mert ezzel nagy terhet vesznek le az
Önkormányzatunkról, és a közfoglalkoztatottainkat
egyéb munkák elvégzéséhez tudjuk irányítani.
Községünk tisztasága és rendezettsége mindenki
számára fontos kell, hogy legyen, ezért kérjük tisztelt
Ingatlantulajdonosainkat,
hogy
segítsék
Önkormányzatunkat ebben a tevékenységében.
Tavaszi virágosítás

Rezi sokak által elismert gyönyörű természeti
környezetben helyezkedik el. Nagyon sok látogató
Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról
keresi fel községünket és tekinti meg történelmi és
táji értékeinket. Az előbb említett tiszta környezet
Fokozott tűzveszély miatt 2017. március 3-tól megvalósítását követően nagyon fontos lenne a
visszavonásig országosan elrendelték a tűzgyújtási lakosság segítsége a minél szebb és virágosabb
tilalmat az erdőterületeken és a fásított területeken falukép kialakításában.
valamint ezek 200 m-es körzetén belül lévő
külterületi ingatlanokon. A tűzgyújtási tilalomról Köszönjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak az
szóló részletes tájékoztatás a www.erdotuz.hu és a egész éves példaértékű munkáját, akik saját
www.katasztrófavedelem.hu honlapon olvasható.
ingatlanaik és ingatlanaik előtti közterületek rendben
tartását és virágosítását folyamatosan elvégezték és
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Rezi község
továbbra is folytatják falut szépítő munkájukat.
belterületén és zártkertjében a száraz időjárásra
tekintettel csak fokozott odafigyeléssel, a tűzgyújtási
szabályok maradéktalan betartásával történhet csak
tűzgyújtás illetve égetés 2017. április 30-ig.
Ezt követően 2017. május 1-től szeptember 30-ig
tűzgyújtás és égetés tilos.
Kérjük Önöket, hogy védjék és óvják a
környezetünket és építészeti értékeinket.
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hogy
községünket
és
intézményeinket
tovább
szépíthessük, és működésüket minél hatékonyabbá
A szociális étkeztetés lehetőséget teremt arra, hogy a tehessük.
rendeletünkben foglalt jogosultsági körben lévők étkezési
gondjaikon enyhítsenek. Kérjük, aki szívesen igényelné Köszönjük alkalmazottaink és lakosságunk részvételét
önkormányzatunk ezen ellátását, keresse fel hivatalunkat. községi rendezvényeinken.
A következőkben tájékoztatom a tisztelt lakosságot a
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Rezi állandó
2017. április 1-től fizetendő szociális étkeztetés térítési
lakosságának a száma folyamatosan emelkedik és 2017.
díjairól.
január 1-én elérte az 1305 főt. Ez történelmi jelentőségű
1) 400,- Ft/nap
közösségünk életében.
Azon szociális étkezők esetében, akiknek
rendszeres havi jövedelme nem haladja Kérjük, hogy több évszázados lakóhelyünk fennmaradása
meg a 80.000,- Ft-ot.
érdekében őrizzék meg Rezi természeti és épített
2) 460,- Ft/nap
környezeti értékeit és mind lakóhelyi mind turisztikai
Azon szociális étkezők esetében, akiknek vonzerejének növelésében működjenek közre, legyenek
rendszeres havi jövedelme nem haladja befogadóak és vendégszeretőek.
meg a 100.000,- Ft-ot.
3) 610,- Ft/nap
Kívánjuk, hogy lakosságunk és az idelátogatók érezzék
Azon szociális étkezők esetében, akiknek jól magukat községünkben.
rendszeres havi jövedelme a 100.000,Ft-ot meghaladja.
Fentiekben bízva kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
4) Az étel háztartásonként történő kiszállításának mindenkinek:
díja: 80,- Ft.
Étkeztetés

Cserép Gábor
polgármester

Dr. Szabó Melinda
aljegyző

Mezőgazdaság
Rezi Község Önkormányzata fontosnak érzi községünk
mezőgazdasági
fejlődésének
támogatását.
Ezzel
összhangban kell lenni azonban az eddig elért értékeink
megőrzésének is, ezért kérjük a mezőgazdasági munkát
végzőket, hogy óvják a közutakat, árkokat és járdákat,
vigyázzanak az utak mentén elültetett fákra, fasorokra.

Önkormányzatunk
pályázatairól
már
többször
tájékoztattuk a tisztelt lakosságot. Reméljük, hogy
benyújtott pályázataink közül lesz nyertes is,
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Településünk szép korú lakóját, Nagy Elemér bácsit
90. születésnapja alkalmából
Cserép Gábor polgármester és Dr. Szabó Melinda
aljegyző is felköszöntötte.

Rendezvénynaptár 2017. (április-december végéig)
a programváltoztatás jogát fenntartjuk
„Felelősek vagyunk azért, hogy saját kulturális kincseinket
megőrizzük,
továbbvigyük, terjesszük.
Legyenek erősek és mélyek a gyökereink,
mert a gyökértelen fát kidönti a szél.

A 2017. évi Közművelődési munkatervet Rezi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2006. (XII.15.) és a
15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2005.
(VI.01.) közművelődési rendelet alapján állítottuk össze, a
hagyományok és a lakossági igények figyelembe vételével,
különösen nagy figyelmet szentelve a település környezeti,
szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárására,
megismertetésére. E célból fontos feladatunk egy helyi értéktár
bizottság illetve helyi értéktár létrehozása. Az értéktárakba a
településen fellelhető, agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és
életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások,
kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és
vendéglátás témakörbe tartozó helyi értékek, jellegzetességek
kerülhetnek. E fogalmak mentén alakítottuk ki 2017. évi
közművelődési feladatainkat is, melyeket hagyományainkra
építve kívánunk megvalósítani.

Július 3-15. X. Rezindance Tánctábor
Helyszín: művelődési ház
Rendező: Rezidance tánccsoport
Április 21. péntek 18.00 Szent György napi ünnepség
Helye: Szőlőhegyi Kápolna
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák
Egyesülete
Közreműködnek: A Da Bíbere Borlovagrend és a Balatoni
Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai
Műsort adnak: Nyugdíjas Klub, Rezi Óvoda,
Április 30. vasárnap Anyák napja Rendező: Rezi Óvoda
Helye: Művelődési Ház
Helyi fellépők műsorral köszöntik az édesanyákat. (Óvoda,
Iskola, Ifjúság, Kórus, Nyugdíjas klub)
Május 6. szombat XXX. Hagyományos Vártúra
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok
Köre Egyesület
Túra állomásokkal, feladatokkal helyi, vidéki túra- természet
valamint a rezi várat kedvelőknek: a természet, a sport és a rezi
vár népszerűsítése
Május 27. szombat Gyermeknap
Helye: Sportpálya, Iskola
Rendező: Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
Május 28. vasárnap
Hősök Napja
Helyszín: római katolikus templom
Megemlékezés az I. és II. Világháborúban elesett katonákra.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Június 24. szombat Múzeumok éjszakája
Jelzőfénygyújtás a rezi váron
Rendező: Várbarátok Köre Egyesület
Július 1. szombat Rizlingország Ünnepe
fesztivál programokkal, szórakoztató előadásokkal,
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász
Egyesülete
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Július 15. szombat X. Rezidance táncbemutató
Helyszín: egyenlőre nem ismert.
Rendező: Rezidance tánccsoport
Július 17-22. XXI. Hagyományos vártábor
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Kalandos nomád tábor a rezi Vár falainak tövében, az iskola
tanulói, valamint korlátozott számban a környező települések
tanulói részére.
Július 31-augusztus 4. XI. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése a művészetet kedvelő fiatalok
számára.
Augusztus 14-18. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági
tábor
Környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági illetve bűnmegelőzési
ismeretekkel, sport, kézműves foglalkozásokkal, túrákkal.
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Szeptember 10. vasárnap Hagyományos Szüreti Mulatság
Felvonulással, fesztivál programokkal
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Segítők: helyi szervezetek
Szeptember 29. péntek Szent Mihály ünnepe Betakarító nap
Szakmai nap betakarítással, feldolgozással, vásárral,
gasztronómiával
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező:, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 16-21.II. Szent Lukács Festőtelep a Magyar
Festészet Napja alkalmából
Helyszín: Laky Demeter Turistaház

Október 20. péntek Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és az Általános Iskola

December 6. szerda Mikulás Napja
Karácsonyi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlész-borász
Egyesület, valamint a helyi fiatalok

Október 20. Festőtelep záró kiállítás a Művelődési Házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata

December 17. vasárnap Karácsonyi ünnepség
Helye: Művelődési Ház
Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata

Október 22. Lukács napi búcsú
November 3. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi
várhoz.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI
November 5. vasárnap Idősek napja
Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye
Helye: Művelődési Ház
November 10. péntek Márton-napi Újbor bemutatása
a szőlősgazdákkal
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus
templomban
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete
November 11. szombat Márton napi bál a falu közössége
számára
Rendező: Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Tervezett szakkörök, programok:
Táncoktatás (Rezidance) – heti 4 alkalom (minden hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken 16.00-20.00 óráig) Művelődési
Ház, Tornacsarnok
Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. a Klubhelységben
Alkotóköri foglalkozások a téli időszakban heti 1 alkalommal
keddenként a Laky Demeter Turistaházban
Gyógytorna foglalkozások hétfőnként a Művelődési házban
Baba-mama klub péntekenként 10.00 a Tornacsarnokban
Aikido edzések a kedden és csütörtökönként Tornacsarnokban
Téli időszakban sakk, asztalitenisz foglalkozások
A Művelődési Ház tervei között szerepelnek még kiállítások,
irodalmi és előadói estek, főzőtanfolyamok, színház
látogatások, zenei koncertek szervezése is.
A programokban esetleges változások előre nem látott okok
miatt előfordulhatnak, amiért elnézésüket kérjük de a
változásokat igyekszünk időben plakátokon illetve a Rezi
TV-ben közzétenni.
Községünk valamennyi lakójának kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
Tafota Istvánné
művelődésszervező

Kulturális összefoglaló
Szent Vince napja alkalmából, január 21-én a helyi
szőlősgazdák immár hagyományosnak mondható Vince-napi
pincejárást rendeztek a rezi szőlőhegyen. Az első állomás
Bellér Ferenc helyi gazda, a Szőlész-borász Egyesület
elnökének birtokán volt, ahol a beköszöntő rigmusok után
Dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend elnökinagymestere köszöntötte a résztvevőket, majd Kiss László
esperes a jó termés érdekében megáldotta a levágott
szőlővesszőket. Szalontai István atya elmesélte Szent Vince
történetét, majd a népes társaság a pincébe vonult, és
megkóstolta a gazda 2016-os évjáratú borait, melyhez téli
csemegékből - házi kolbász, hurka - összerakott bőségtálból
falatozhattak a vincézők. A pincejárásnak 6 állomása volt
ezen a napon. Bellér Ferenc után Szalai Zoltán, Nagy Géza,
Takács Ferenc, Simon László és Andor Endre mutatta be
borait és látta vendégül a csapatot, mely a végén a Laky
Demeter Turistaházban összegezte a nap eseményeit.
A pincejárás valamennyi állomásán, a gazdák borkínálata
mellett a gasztronómia is nagy hangsúlyt kapott. A
rendezvény jó hangulatban telt, melyen részt vett a
Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesülete, akivel a rezi
Szőlész-borász Egyesület évek óta nagyon jó kapcsolatot
ápol. A borkóstoló mellett kötetlen baráti beszélgetésre is
sor került, az aktuális szőlészeti-borásztai témakörben Az
időjárás
5 is kedvezett, hisz tiszta, napsütéses időben volt
részünk egész nap.

Vince napi pincejárás

Farsangi disznótoros és kolbásztöltő
mustra Reziben
Az időjárás által a régi idők hangulatát idézte a január 13-14-i
Farsangi Disznótoros és Kolbásztöltő Mustra Reziben, ahova a
térségből de távolabbi településekről is érkeztek közösségek,
baráti társaságok, hogy bemutassák és megmérettessék
egymással kolbásztöltési szokásaikat, tudományukat. Voltak
akik most jöttek először de olyanok is akik már ismerősként
tértek
vissza.
Érkeztek
csoportok
Karmacsról,
Vindornyaszőlősről,
Várvölgyről,
Cserszegtomajról,
Alsópáhokról, Sármellékről, Keszthelyről , Reziből több csapat
de érkeztek barátaink Szentpéterúrról és Herényből is. A fagyos
és zord idő ellenére óriási hangulatban telt a nap. Az esemény
11 órakor kezdődött, Prof. Em. Dr. Gundel János, BGE
Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar főiskolai
tanárának köszöntőjével, aki már több éve fővédnöke
rendezvényünknek és pártolja tevékenységünket. Ezután
minden csapat átvette a kimért húsmennyiséget és ki-ki kolbászt
vagy tájjellegű disznótoros levest készített, melyeket rangos
zsűri értékelt. A zsűri tagjai voltak : Dr. Gundel János, Miklós
Beatrix a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke,
2014-ben az Év Gasztronómusa Bezerics Dániel étterem
tulajdonos, Somogyi Zoltán „Max” gasztroblogger, Dr. Varga
Andrea a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője, Simon Péter
élelmezésvezető Honvéd Kórház Hévíz, Dr. Szabó Zoltán PhD
egyetemi adjunktus Pannon Egyetem Georgikon Kar, turizmusvendéglátás szakértő", Vaszily Zsolt intézeti mérnök, Pannon
Egyetem Agrárkutatási Intézet, Burgonyakutatási központ
munkatársa. Csapataink előadásainak köszönhetően hatalmas
hangulatban telt a nap. A Herényiek Háza csapatának két
énekesével énekelt az egész sátor, a várvölgyi Asszony Klub
vonatozásra csalta a nézelődőket, magával ragadó volt Nagy
Dóra szórakoztató trombita előadása, a Signál Duó pedig
fokozta a hangulatot a jól összeválogatott zeneszámokkal és a

tangóharmonikával. Rendezvényünk ceremóniamestere Tüskés
Balázs a Helikon Rádió bemondója volt. Közben a kemencénél
vendégeink disznótoros ételeket is kóstolhattak, míg a zsűri
meghozta döntését és kihirdette az eredményt. A csapatok
munkája, annyira lenyűgözte a bírákat, hogy mindenki
valamilyen "leg" jelzőt kapott. Ki a legjobb hangulatért, vagy a
leghagyományosabb vagy legtüzesebb ízekért. Nehéz volt a
döntés de három kiválasztott mégiscsak lett: Az 1. helyezett lett
az Ambulance team, vagyis a keszthelyi Mentők, akik a finom
kolbász mellett pálinka injekcióval védekeztek a hideg ellen, 2.
helyezett lett a Korufarm (Gelencsér Szilárd vezetésével)
csapata Reziből, 3. helyezett a Hivatali szolgák csapata
Karmacsról. Fenti csapatok hagyományos ízesítésű húsból
készítettek kolbászt. A Magyar Nemzeti Gasztronómia
szövetség különdíját pedig a térségi Leader-egyesület „Rézi
néni és akik fűszereznek” csapata nyerte kurkumás-korianderes
valamint fokhagymás-majoránnás kolbászaival. KÖSZÖNJÜK
A
CSAPATOKNAK,
HOGY
RÉSZT
VETTEK
RENDEZVÉNYÜNKÖN, JELENLÉTÜKKEL SZÍNESSÉ
TETTÉK ANNAK PROGRAMJÁT ÉS JÓKEDVÜKKEL
HOZZÁJÁRULTAK AHHOZ, HOGY EGY NAGYSZERŰ,
JÓ HANGULATÚ NAPOT TÖLTHESSÜNK EL EGYÜTT!
KÖSZÖNJÜK A ZSŰRI TAGJAINAK MUNKÁJÁT,
SEGÍTSÉGÜKRE
A JÖVŐBEN IS SZÁMÍTUNK!
KÖSZÖNJÜK
MINDEN
RÉSZTVEVŐNEK,
VENDÉGEKNEK,
TÁMOGATÓNKNAK,
HOGY
RÉSZVÉTELÜKKEL,
SEGÍTSÉGÜKKEL
HOZZÁJÁRULTAK
RENDEZVÉNYÜNK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ! KÍVÁNJUK, HOGY JÖVŐRE
TALÁLKOZZUNK UGYANITT!

Adó 1 %

Ha teheti, adója 1 %-val
támogassa Egyesületünk
működését! Köszönjük!
Adószámunk:
189-65038-1-20
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JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve
1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁT.
Iskolánkban az eddig megszokottaktól eltérően emlékeztünk

Húshagyókedden kiállítottunk és
farsangot zártunk
Az esemény abból a célból jött létre, hogy farsang utolsó napján
lezárjuk azt. Vidám előadásokkal elűzzük a telet és
bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk helyi alkotóinknak. Név
szerint: Pajtiné Bujáki Anna fazekasnak, az Alkotókör tagjainak,
köztük Simon Ferencné és Simon Veronika kézimunka
készítőknek, Andor Bettinának, Andor Renátának, akik
különleges babáikat öltöztetik és varrják azok ruháit, Gombkötő
Ilonának, Csider Ferencnek akik fotóikon keresztül mutatják be
településünk környezeti szépségeit, eseményeink életképeit.
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meg erről az eseményről, azzal a céllal, hogy mindenki aktív
részesévé válhasson.
Alsós és felsős osztályok alkottak párokat és mini olvasómaratonnal, vetélkedővel, ötletes feladatokkal tarkított
programon vehettek részt. A délután folyamán a nagyobbak,
Szabó Magda Abigél című alkotásából készült filmet
tekinthették meg, Zsurzs Éva rendezésében. A kicsik ezalatt
nemezből készítettek különböző apróbb tárgyakat.

A kiállítást Zubai Etelka az Általános Iskola igazgatója nyitotta
meg, majd kezdetét vette a vidámság. Nagy sikerrel szerepeltek
óvodásaink, Kiss Noémi és az Iskola énekkara, a 3. osztályos kis
boszorkányok, megalapozta a jó hangulatot a cserszegtomaji
Tátika Népdalkör, majd ördögi táncot láthattunk a várvölgyi
"boszorkányoktól". Közben az egész estet belengte a finom
fánkok illata, melyet ügyes kezű háziasszonyaink készítettek és
amit a végén mindenki megkóstolhatott és ami maradék nélkül
mind el is fogyott. Az est Hardi András néptánc oktató által
vezetett jó hangulatú táncházzal zárult. A képeket Csider Ferenc
készítette

Gyümölcsoltó nap
Gyümölcsoltó boldogasszony napjához kötődően rendeztünk
oltónapot már 4. alkalommal március 23-án Reziben a helyi
Önkormányzat, a Várbarátok Köre Egyesület tagjai, az iskolások
és óvodások, valamint érdeklődők részvételével. A szakmai
program párosult rétessütéssel, annak tanításával. Az oltást,
szőlőmetszést nyugdíjasaink mutatták be de szó esett a helyben
termelt zöldségfélék fontosságáról is.

Március 15.
Ünnepség az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc emlékére
Az Általános Iskolával közösen rendeztünk ünnepséget március
14-én
az
1948/49-es
forradalom és
szabadságharc
évfordulójának tiszteletére. A Művelődési Házban ünnepi
beszédet mondott Fazakas Z. Márton OPraem premontrei apát
a Csornai Premontrei Apátság
apátja, aki beszédében
megemlékezett Laky Demeter és Sebessy Kálmán premontrei
szerzetesekről és nemzetőrökről, akiket a
Világosi
fegyverletételt követően a rezi plébánia pincéjében fogták el és
hurcoltak el, majd Olmützbe raboskodtak.
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Ismét egy munkás napnak lehettünk részesei, melynek végén
közösen kóstolhattuk a nap finomságait, a már hagyományosnak
mondható savanyított kerékrépa levest, melyet saját kertből mi
magunk savanyítottunk. Ehhez készült medvehagymás-krumplis
és almás-mákos rétes., melyet ügyes kezű asszonyaink nyújtottak
és töltöttek. Az esemény végén Kiss László esperes megáldotta
a beoltott szőlővesszőket, melyeket fóliába kinevelünk, és a
Tündérkertünkbe ültetünk, ahol már közel száz facsemete
nevelkedik saját oltásból.

1853-ban a Császár parancsára kegyelembe részesültek és a
csornai premontrei rendházba internálták őket és mindketten
Csornán haltak meg.
A beszéd után az általános iskolások műsorral elevenítették fel
az 1848. március 15-i eseményeket. Az ünnepség után a
résztvevők fáklyákkal a Laky Demeter Turistaházhoz vonultak,
majd a temetőbe Jeruska János plébános síremlékét koszorúzták
meg, aki a szabadságharc leverését követően a plébánia
pincéjében bújtatta Laky Demeter és Sebessy Kálmán
nemzetőröket. Ezután a fáklyás menet az Általános Iskola elé
vonult, ahol a szabadságharc rezi résztvevőinek emléktábláját
koszorúzta meg. Az ünnepségen verset mondott Hóbor Henriett.

Általános Iskola hírei
Digitális Témahét és 3D nyomtató a
Rezi iskolában

elérhető:
https://sway.com/e6xFfmoOw7lICoFh https://sway.com/e6xFfmoOw7lICoFh és az iskola
honlapján, csanyszendreyamk.hu/rezisuli )
Az elmúlt napokban lezárultak a középiskolai felvételik
és diákjaink hamarosan megkapják a hivatalos,
továbbtanulási értesítéseket.
A tanév során két csoportban vehettek részt bérletes
színházi előadásokon a gyerekek. A gyógy - úszás szintén
két csoportban történik, az önkormányzat kisbuszával
szállítjuk be a tanulókat a keszthelyi tanuszodába. Az
iskolai
művészetoktatáshoz
(alsós
néptánc
és
képzőművészet), a tandíj összegének felét, az
önkormányzat átvállalta, ezzel is támogatva a
tehetséggondozást. Köszönjük gyermekeink és a szülők
nevében!
sikeres lesz az általunk megalkotott játék, a nyomtató
véglegesen is nálunk maradhat.( A Digitális Témahét és Igyekszünk a falu kulturális életébe minél aktívabban
bekapcsolódni, ünnepélyek, rendezvények szereplőiként,
társasjáték
Az új esztendő iskolánkban a digitális világ jegyében
kezdődött és zajlik jelenleg is. Februárban Matusek
Zsuzsa az Országos Gyermekvédő Liga elnöke tartott
előadást a gyerekeknek a biztonságos internet
használatáról és hívta fel a figyelmet, az interneten
gyerekekre leselkedő veszélyekre.
Digitális iskolaként, pályáztunk az országos Digitális
Témahétre két projekttel, amit április 3-7-ig valósítottunk
meg. Vállaltuk az ország 15 kiválasztott iskolájával
együtt, hogy létrehozunk egy társasjátékot, amelynek
bizonyos részeit 3D nyomtatóval kinyomtathatunk. Egy
hónapos időtartamra megkaptuk a nyomtatót és
amennyiben
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ezzel is ápolva a hagyományokat és kialakítani a helyi
kötődéseket.
Márciusban a Duna TV forgatott iskolánkban, volt
tanítványunk Illés Fanni paralimpikon jóvoltából.
Köszönjük Fanninak, hogy ezzel is népszerűsíti
iskolánkat és településünket! Kívánunk neki további sok
sikert és szép eredményeket!
A Gergely-napi Művészeti Fesztiválon több, mint 900 kis
művész és előadó vetélkedett a díjakért. Iskolánkból
népdaléneklésben Kiss Noémi kiemelt arany minősítést,
iparművészeti tárgyalkotásban Héder Dorottya, Gulyás
Anna kiemelt aranyat, Nyisztor Szidónia és
Ganghamer Gyöngyike arany minősítést kaptak. Ez
utóbbi sikereknek köszönhetően a vándorserleget ebben
az évben iskolánk nyerte el.
Második éve szervezzük meg az Iskolába –lépegető
programot óvodások részére. Lépésről lépésre vezetjük be
az iskolai életbe a nagycsoportosokat, akik már
magabiztosabban, iskolai készségeik, képességeik
megerősítésével kezdhetik meg tanulmányaikat.

Köszönöm az iskola tanulói és kollégáim nevében az
önkormányzat
minden
dolgozójának
segítő
közreműködését, az iskolai szülői munkaközösség aktív
támogatását és együttműködését.
Böjte Csaba ferences szerzetes gondolataival kívánok, az
iskola tanulói és dolgozói nevében, mindenkinek áldott
húsvéti ünnepeket!
„Nagycsütörtök éjszakáján Jézus másként is választhatott
volna. Mondhatta volna: Mennyei Atyám, én prédikáltam,
csodákat tettem, ami tőlem telt, azt megpróbáltam, ezeken
az embereken már nem lehet segíteni. Fújd fel, te
teremtetted őket! Az egész világot össze kell gyúrni,
kukába vele, ha ember kell Neked, kezdd újra a teremtést,
ez selejtes széria!- Az is lehetett volna egy megoldás, ha
erőszakkal manipulál, belenyúl a történelembe, néhány
angyallal - rendet tesz - Jeruzsálem környékén.
Egyik lehetőséget sem választotta. Ha - vette volna a
kalapot, és angolosan távozott volna, itt hagyott volna
minket a pácban, akkor nem azt mutatta volna, hogy Isten
végtelenül szeret bennünket. Kitartott mellettünk, nem
hagyta el az embert, megmutatta, Krisztus szeretete
határtalan és végtelen.
A leendő elsősök beíratása: április 20-21-én 8-19 óráig Az az ember, aki képes újrakezdeni, talpra állni,
lesz. Szeretettel várjuk a szülőket!
valamilyen módon a húsvét titkának a részese. Húsvétkor
azt a végtelen szeretetet ünnepeljük, amellyel Isten
körülvesz bennünket.”

Tollas Tibor
Hozsanna húsvét
Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rám tekint.
Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!
S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. Hozsanna Néked Jézusom!
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Zubai Etelka
tagintézményvezető

Rezi Óvoda hírei
Mindennapi munkánkat meghatározza, hogy az óvodában
elkezdett személyiségfejlesztés, a tudatos tervezett és
szervezett
nevelőmunka
egész
életre
kiható,
felelősségteljes pedagógiai hozzáállást követel. Az
óvodáskor varázslatos, csodákkal teli időszak amit mi
felnőttek még szebbé, érdekessé kell, hogy tegyük.
Óvodánkban az elmúlt időszakban sem volt hiány az
izgalmas, szórakoztató programokból.

Március 14-én mi is, beszéltünk és megünnepeltük a
Nemzeti ünnepet az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcot verssel és dallal.
Március 31-én Pacsirta gyermekdalfesztiválon vettünk
részt a csengő hangú gyermekeinkkel Gyenesdiáson. Pálfi
Pálma nagycsoportos szóló kategóriában arany minősítést
kapott. Bagladi Jázmin,Szalai Otília, Gelencsér Ajsa,
Kaszás Zoé Stiller Júlia kisegyüttes kategóriában léptek
színpadra és kiemelt arany minősítést kaptak. Nagyon
Az elmúlt időszakban sok minden történt óvodánkban, büszkék vagyunk rájuk.
itt álljon egy kis visszatekintés:
Január 2-án mi is meg kezdtük az új évet és
hagyományainkhoz híven jó kívánságokkal köszöntötték
a nagyobbak a kisebbeket.
Január közepén mi, óvónénik meglátogattuk volt
óvodásainkat az első osztályba. Nagyon ügyesek voltak.
Február 13-án parádés jelmezekkel és fergeteges
hangulatú bulival zajlott a Farsangi Mulatságunk. A
hangulat emelésére meglepetésként meghívtuk Rosta
Géza előadóművészt aki visszajáró vendég óvodánkba.
Fergeteges koncertet adott a gyermekek teljes
bevonásával.
Február 16-án szülői értekezletet tartottunk, amelyre
meg hívtuk az iskola igazgatónőjét, a leendő elsős
tanítónénit, hogy még az iskolai beíratás előtt értesüljenek
a szülők a helyi iskola programjáról.
Február
24-én
kiállításmegnyitón-fánkfesztiválon
szerepeltek gyermekeink. Farsangi alakoskodásokat adtak
elő, ami nagy tetszést váltott ki a jelenlevőkből a helyi
Művelődési Házban.
Február 28-án mesemondó délelőttöt. 2007-ben
szerveztük meg az első mesemondó délelőttöt az
Óvodákba. Hagyományőrző jelleggel minden évben
felkészülhetnek és jelentkezhetnek a gyermekek erre a
nemes eseményre egy rövid, kedves mesével. Zsűri
értékeli az óvodások a teljesítményt, mindig jutalom
kíséri. Senki nem marad jutalom nélkül. Ezen a délelőttön
mind a három korcsoport mondott mesét. Eljöttek erre a
délelőttre a gyermekek szülei is és meghallgathatták, hogy
milyen ügyes csemetéjük van. 18 gyermek mondott
mesét.
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Aktualitások és tavaszi programjaink
Az óvodai BEÍRATÁS április 11.-én és 12.-én lesz 9.00
és 16.00 óra között. Kérjük a szülőket, hogy hozzák
magukkal a gyermekük:
születési anyakönyvi kivonatát
TAJ kártyáját,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.
Szeretettel várunk minden óvodáskorú gyermeket és
szüleit!
Április 7.-én: Kiszebáb égetés az óvoda udvarán.
Április 12-én : Nyuszi várás az óvoda udvarán Minden
évben ilyenkor óvodás gyermekeink, a Szülői
Közösségtől nagyon kedves nyuszi-ajándékot kapnak,
amit az óvoda udvarán rejtünk el és keresünk meg
közösen.
Már régóta hagyománnyá vált, hogy húsvét előtt
különböző technikákkal tojásokat készítünk, és azzal
díszítjük az óvodát, illetve haza is vihetnek belőle a
gyermekek.
A húsvéti ünnepkör legvidámabb napja húsvéthétfő,
aminek középpontjában a locsolás áll. Fiaink boldogan
tesznek eleget e szép hagyománynak.
Április 20-án A föld napja alkalmából túrázunk.
Április 21-én hétfő Szent György napi ünnepség. Dalos
játékcsokor bemutatót adunk elő.
Április 30-án vasárnap Anyák napja a Művelődési
Házban. Közösen köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat.

Május 2-án.: Májusfaállítás a fiúkkal az óvoda udvarán a
lányok részére
Május 5-én: Anyák napi ünnepség az óvodában.
Május 10-én: Madarak és a fák napja alkalmából
valamilyen növényt ültetünk az udvaron
Május 20-án: Gyermeknap a szülőkkel együtt.
Május: Népi dalos-játékcsokor bemutató – májusfa
kitáncolás – csoportnévadó születésnap Pünkösdölés –
pünkösdi király és királyné választása.
Június: Nagycsoportosok búcsúztatása.
Június: Kirándulás a szülőkkel együtt
Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, szeretettel
várunk minden kedves érdeklődő!

Birkás Erzsébet: Néhány nap
Nyuszi Nusi
erdőt járja,
tojást szed
a kosarába.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a falu minden
kedves lakójának
az óvoda gyermekei és dolgozói

Péter Erika: Húsvétra
Régen elmúlt már az újév,
tavasz virrad, itt a húsvét!

A tojások
örömükben,
ölelkeznek,
kosárölben

Virág, barka, nyuszi, tojás,
sonkaillat, fonott kalács.
Megérte a várakozást,
festhetjük a piros tojást.
A lányokhoz fiúk jönnek,
locsolóverssel köszönnek.
Virág, barka, nyuszi, tojás,
kezdődhet a locsolkodás!

Adó 1 %

Az Alapítvány céljai:
Az Általános Iskolában és az Óvodában folyó oktató
nevelő-munka szakmai színvonalának és tárgyi
feltételeinek fejlesztése, a gyermekek ösztönzése és
támogatása.
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Civil hírek
Szezonnyitó versenyek és jövőbeli tervek a Rezidance-nél
Az előző évekhez hasonlóan februárban újra elindult a
versenyszezon a tánccsoport életében. A zalaegerszegi
PressDance Táncversenyen már 4. alkalommal vett részt a
csoport, melyen 7 koreográfiával álltak színpadra a táncosok
és az eredményhirdetés után 4 első, 2 második és 1 harmadik
helyezéssel gazdagodtak. A siker folytatódott az V.
veszprémi Connector Nemzetközi Táncfesztiválon, ahol 6
ország képviseltette magát. Az idei versenyre a tánccsoport
első alkalommal nevezte be a mini, gyerek, junior és felnőtt
korcsoport mellett a Törpék csoportját is, ahol a 4-7 éves
korosztály mutathatta meg, milyen ügyesen veszik az első
akadályokat. A zsűri, a csöppségek táncát ezüstéremmel
jutalmazta, melyet óriási örömmel fogadták a gyerekek, no
és persze a szülők is büszkén tapsoltak, amikor a dobogó
második fokára léptek!
A Rezidance tánccsoport 2017-es versenynaptárában egy új
verseny is helyet kapott, melyet március 18-án rendeztek
meg Budapesten. A Magyar Táncpedagógusok Országos
Szövetségének versenye szakmai felfogás egy nagyon fontos
verseny volt. Az ország szinte minden nagyvárosából ott
voltak a neves művészeti iskolák és tánccsoportok, akik
komoly háttérmunkával készítették elő a táncok
koreográfiáját, színpadi látványképét, a világítástechnikát és
a zenevágást. A szakmai zsűriben többek között helyet
foglalt Török Jolán a Táncpedagógusok Országos
Szövetségének elnöke, a Nemzeti Táncszínház alapítója és
volt igazgatója, a Pécsi Balett igazgatója, a Madách Színház
vezető koreográfusa, akik a fesztiválnap végén az összes
bemutatott produkcióról építő jellegű véleményt, kritikát és
egyben dicséretet mondtak.

A versenyre a junior és felnőtt korcsoport 5 koreográfiával
nevezett, melyből 3 koreográfia harmadik helyet érdemelt ki.
Nagyon nagy öröm és elismerés ez a csoportnak, hiszen első
alkalommal vett részt ezen a versenyen, s nem volt
összehasonlítási alap, nem volt tapasztalat, hogy a zsűri
milyen szempontok szerint értékeli majd a táncokat. Az 50
pontos értékelési rendszerben szigorú pontszámhatárokon
belül lehetett a minősítést megszerezni. A 47-50 pont
jelentette az első helyezést, a 44-48 pont a második és a 4043 pont a harmadik helyezést. Ilyen erős mezőnyben és
versenypontozási rendszerben büszkeséggel vették át a
táncosok és koreográfusok a díjakat, hiszen nem minden
csapatnak adatott meg ez az öröm.
A Táncfesztivál különlegessége, hogy itt nem csak a táncok
kivitelezéséről, hanem a koreográfusok munkájáról is
komoly szakmai véleményt mondott a zsűri, hogy a szakmai
tanácsaival, ötleteivel koreográfiai- és pedagógiai
javaslataival tovább segítsék a tánccsoport két
koreográfusának, Janzsó-Varga Enikőnek és Varga
Eszternek a munkáját. Az elismerő szavakat a tánccsoport a
koreográfusokkal együtt közösen és megérdemelten nyerte
el. A csoport ezzel a versennyel egy szinttel feljebb lépett,
mint ahogy a focisták menetelnek előre az NB III-ból NB IIbe.
A Rezidance Tánccsoport életében a 2017-es év még egy
eseményt tartogat, hiszen ebben az évben ünnepli a
tánccsoport megalakulásának 10. éves jubileumát. 2017.
július 14-én tartandó ünnepi jubileumi gálaműsorra a
jelenlegi tagokon kívül az elmúlt 10 év táncosai is meghívást
kapnak, hogy mindenki együtt ünnepelhessen.

Adó 1 %

Kérjük, ha teheti, adója 1 %-ával támogassa a
tánccsoport munkáját, működési kiadásait!
A Rezidance tánccsoport nevében kellemes húsvéti
ünnepeket kívánok!
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Nyugdíjas Klub hírei
A Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub a 2017-es esztendőt is
nagyon aktívan kezdte. Február 8-án a tagság megemlékezett a
Doni-áttörés évfordulójára, részt vett a Farsangi Disznótoros
vacsorán, ahova ajándékcsomagokat készítettek és ajánlottak
fel. Január 26-án ünnepi keretek között megtartották a Klub 10
éves évfordulóját.
Az ünnepségen részt vettek a Klub barátai, a Tátika Népdalkör
és kísérői Cserszegtomajról, Balázsi Mária Éva az
Aranykorúak Társaságának vezetőségi tagja, Cserép Gábor
polgármester és a helyi intézmények vezetői, képviselői, akik
elismerő szavakkal, tortával és virággal köszöntötték a jubiláló
közösséget. Lancz Ferncné a Klub vezetője áttekintést nyújtott
az elmúl tíz esztendő alatt történtekről, melyből kiderült, hogy a
Klub tagjai nagyon aktív közösségi munkát és hagyományőrző
tevékenységet folytattak. A beszámolót versekkel, az évtized
alatt általuk megénekelt népdalokkal színesítették.

Az ünnepségen közreműködött Horváth Péter, aki verssel
köszöntötte az ünnepelteket.
Február 5-én Sármelléken az Aranykorúak farsangján vidám
jelenettel és bajor tánccal léptünk fel és kaptunk első helyezést
az előadott darabokra.
A húshagyókeddi fánkpartira fánkot sütöttünk és részt vettünk a
március 15-i ünnepségen is. Márciusban a keszthelyi
Könyvtárban voltunk hivatalosak, ahol Simon József író
könyvbemutatóján vettünk részt. Áprilisban készülünk a Szent
György napi ünnepségre és az Anyák napjára valamint a
községben megrendezésre kerülő programokra. Az idei évben
kirándulást is tervezünk, melynek összeállításán dolgozunk.
A Nyugdíjas Klub valamennyi tagja nevében Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánunk.
Lancz Ferencné
klubvezető

Évforduló

Nyugdíjas Farsang Sármelléken

Kedves rezi Focibarátok!
Vezetőségünk és mindkét csapatunk nevében békés boldog húsvéti ünnepeket kívánunk a hétvégéket velünk töltő, munkánkat
figyelemmel kísérő minden sportszerű nézőnek, szurkolóinknak! Mert a kitartás megbecsülést, a sportszerűség elismerést
eredményez. Jelenleg is becsülettel készül játékosaink többsége minden mérkőzésre, nehézségeink ellenére is együtt van a csapat.
Hajrá Rezi !
Az alábbiakban ismertetjük a Rezi Petőfi SE tavaszi mérkőzéseit, melyre szeretettel várunk minden kedves szurkolót!
április 16. 16.00 Rezi-Páterdomb LSC
április 23. 16.00 KSE Várvölgy-Rezi
április 30. 16.00 Rezi – Zalaszentiván SE
május 7. 16.30 Zöldelefánt Étterem Zalapáti –Rezi
május 14. 16.30 Rezi – Böde SE
május 21. 17.00 Cserszegtomaj SK – Rezi
május 28. 17.00 Rezi – Nagykapornak SE
június 4. 17.00 Police OLA LSK – Rezi
Játékosaink és Egyesületünk nevében kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Szabó Csaba
elnök
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Rezi – Rizlingország Szőlész-borász Egyesület „Rezi bor, mindenkor”
Egyesületünk a szőlőhegy hagyományainak, kulturális
értékeinek megőrzése céljából alakult. E célok megvalósítása
érdekében szakmai és turisztikai programokat szervezünk, mely
által népszerűsíteni kívánjuk a szőlőművelést, borkultúrát és a
helyi értékeket. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben
egyre többen válnak meg szőlőskertjüktől, ahol aztán kivágásra
kerülnek az ültetvények. Törekvésünk, hogy ezt a folyamatot
lassítsuk, megállítsuk és a fiatalokat, bár fáradságos munka de
a szőlőkultúra megismerésére, fennmaradásának fontosságára
bíztassuk. Mindezek mellett több olyan programban is részt
veszünk, mellyel tagságunk közösségét építjük. Jó kapcsolatot
ápolunk a lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesületével. Gyakran
látogatjuk meg egymást a jelesebb rendezvényeiken, melyet mi
is viszonozunk helyi eseményeinkre való meghívással. Pl.
Szüreti Mulatság, Vince-napi pincejárás. De részt vettünk a
rezi és a szentpéterúri kolbásztöltő mustrákon is, hisz
borkultúránkhoz szervesen kapcsolódik a gasztronómia is,
ezentúl szórakoztató programjával közelebb hozza az
embereket.

Április 8-án megrendeztük a 25. Borversenyt, melyen 52 fajta
rezi szőlőhegyen termelt bort értékelt a szakmai zsűri. A
verseny eredményhirdetésére 2017. április 21-én, a 18.00-kor
kezdődő Szent György napi ünnepség keretében kerül sor, a
szőlőhegyi Kápolnánál, ahova várjuk a gazdákat, a falu
lakosságát és az érdeklődőket. Ugyancsak szeretettel várunk
mindenkit a július 1-én, szombaton megrendezésre kerülő
Rizlingország
ünnepére,
melynek
Egyesületünk
az
Önkormányzat társszervezője.
Egyesületünk nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a
falu minden lakójának:
Bellér Ferenc
elnök
Mulandóság? Fene bánja!
Csak így szép az élet, hát ma
éljed napjaid.
Ne sírj ifjúságom múlásán,
zúgó idő szárnyalásán,
borod mellett hallgasd: szárnya csattog és süvít.
(Juhász Ferenc: Rezi bordal)

Adó 1 %
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Ha teheti, adója 1 %-val támogassa
Egyesületünk, Alapítványunk működését!
Köszönjük!

Rezi Baba-mama Klub
Zomboryné Brigi szervezésében már évek óta működik a babamama klub Reziben, jelenleg hetente péntekenként jövünk össze.
A klub remek alkalom arra, hogy a babák és kisgyerekek
szocializációját már egészen kicsi korban megkezdjük, így mire
oviba kerülnek, már ismerik egymást, az első barátságok is
kialakulhatnak. Amíg a babák önfeledten játszanak, az
anyukáknak is lehetőségük van megosztani tapasztalataikat, jó
gyakorlataikat, a gyermeknevelés szépségeit és nehézségeit
egymással és nem utolsó sorban ki is kapcsolódhatunk egy picit.

Brigi szervezésében több előadó is eljött a klubba, akik hasznos
ismeretekkel bővítették tudásunkat pl. a gyermekkönyvek,
CSOK és egyéb lehetőségek témakörében, valamint zenebölcsi
bemutató órán is részt vettünk. Mikulás, farsang és húsvét idején
is igyekszünk a gyerekeket meglepni valamivel. A zenebölcsiben
látottakat szinte minden alkalommal felelevenítjük egy kis
mondókázással, énekkel és furulyával, a gyerekek (és a felnőttek
is :) ) mindig nagyon várják ezeket az alkalmakat, hogy kis
barátaikkal találkozzanak.

Gyerekeknek
Melyik kisállatnak sikerül kifestenie a tojást?
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Találd meg a különbségetek és színezd ki a képet!

Húsvéti kreatív

Húsvéti kiskosár
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A húsvéti ünnepi asztalra – Meiszner Katalin ajánlásával
A kulináris ínyencségek közül nem egy évszázados
hagyományokkal rendelkezik, de eredete nem minden esetben
ismert. Az nyilvánvaló azonban, hogy az emberek a böjt után
ünnepelni akarnak, és meg is teszik ezt.
A nagyböjtöt a Húsvéti Ünnepi asztal ételei követik a keresztény
tradíciók szerint. Ezek közül legősibb a kalács, majd ezt követi a
festett tojás, és a harmadik attribútum, a túróból, vagy tejfölből és
tojásból készült édesség. A mindezek a vérontás nélküli ételek azt
szimbolizálják, hogy az ősi véráldozatok elavultak, idejük lejárt.
A kereszténység legnagyobb ünnepe a Húsvét. Nálunk a sonka
tojás kalács tormával ételsor jut mindenkinek eszébe, és az
asztalára, egyszerűbb, vagy felturbózott változatokban.
A böjt utáni első napon még szerény ételek a jellemzőek, és így
lesz fokozatos az átállás a húsevésre. Felmerülhet bennünk, ha már
kitartottunk a böjti időszakban, és egyre jobban éreztük magunkat,
húsevés nélkül szellemileg, lelkileg és fizikailag egyaránt, ez egy
ragyogó lehetőség továbbra is így élni.
A sonka mellé fogyasztott torma, ecetes uborka, és a saláták
nagymértékben segítik az emésztést. Így ahhoz hogy
ellensúlyozzuk a füstöl, zsíros ételek hatását újítsunk be mellé
néhány könnyen elkészíthető tavaszi salátát.
Mandulás brokkoli
A brokkolit párolóedénybe tesszük, vagy egy főző edényben kis
vizet aláöntve mindössze 4 percig hőkezeljük. Egy száraz
serpenyőben mandulaforgácsot pirítunk, vagy egy teáskanál
olvasztott vajban sütjük meg, sózzuk, és a párolás alatt még
zöldebbé vált brokkolit megszórjuk vele.
Szójaszószos retek
Hozzávalók 2 adaghoz:
8-10 szem retek vékony karikákra gyalulva
1 evőkanál nádcukor
1 evőkanál durva só
Az öntethez:
1 evőkanál világos szójaszósz
1/2 evőkanál nádcukor
durvára őrölt chili paprika (mennyisége ízlés szerint)
A retekkarikákat jól elkeverjük a só és cukor keverékében, és
hagyjuk egy fél órát állni, majd jól kinyomjuk belőle a keletkezett
levet. Az öntet hozzávalóit simára keverjük és öntözzük meg vele a
retket.

1. A túrót és a tejszínt egyesítjük és egy gézzel kibélelt szitában,
hagyjuk lecsorogni a savót.
2. Az így kapott tejszínes túrót összekeverjük a mandulával,
beáztatott sáfránnyal, és a cukorral, beletesszük egy gézzel kibélelt
formába (ez lehet az az előbbi szita, vagy bármilyen forma,
amelyből ki tud csepegni a felesleges savó), és bármilyen
nehezéket rátéve hűvös helyen egy napig préseljük.
3. A formából óvatosan kivéve (erre jó a gézzel történő
kibélelése a formának, mert segít szépen egészben kivenni a kész
tortát.
A tortához legideálisabb a házi túró, melynek elkészítése nem
bonyolult, és egyéb konyhai munkák mellett szinte észrevétlenül
beiktathatjuk.
Mindenek előtt a tejet felforraljuk, majd gyorsan lehűtjük 32-36ºC.
A legjobb a meleg tejes lábost egy nagyobb hideg vízzel telt
lábosba tenni, ügyelve hogy ne kerüljön víz a tejbe, és szükség
szerint néhányszor cseréljük a vizet.
A lehűtött tejbe vékony sugárban állandó keverés mellett
beleöntünk némi tejfölt (100-120ml) ettől fog megaludni a tej,
melyhez meleg helyre tesszük, és egy gézzel letakarjuk.
A kész megaludt tej meglehetősen sűrű, ha megtörjük egyenletesek
a szélei, és fényes sima a felülete, az elváló savó pedig átlátszó
halványzöld színű.
Hogy meggyorsítsuk a savó kiválasztódását óvatosan,
felmelegíthetjük 32-36 ºC-ra. Ehhez a megaludt tejet vízfürdőbe
tesszük, mint a hűtéskor, csak most forró vizet használunk.
Néhányszor óvatosan megkeverjük, lehet a kezünkkel, vagy egy
nagyobb fakanállal, de ne törjük nagyon össze. Aztán amikor
látjuk, hogy kellőképpen elvált a savó akkor az egészet óvatosan
egy megfelelő méretű gézzel kibélelt szűrőkanálba öntjük. Amikor
már nem csöpög tovább a savó, akkor egy deszkát, és súlyt teszünk
rá, hogy teljesen kipréseljük a savót.
További jó tanácsok
A bolti túrót, felhasználás előtt ugyanúgy kipréseljük, és utána
kétszer szitán áttörjük.
Ha mazsolát adunk hozzá, azt jól megmossuk előtte meleg vízben,
és ruhán leszárítjuk.
A kandírozott narancs vagy citromhéjat apróra vágjuk, a legjobb
ilyen célokra eleve nagyon vékony csíkokra szeletelni a
citrusféléket.
A fűszereket, finomra őrölve adjuk hozzá (pl. kardamom,
gyömbér).
A mandula héja könnyen eltávolítható, ha leöntjük meleg vízzel, és
egy –két órát hagyjuk ázni a szemeket
További receptek a valódi sáfrány.blog.hu oldalon

Sáfrányos mandulás túrótorta
Hozzávalók:
1,2 kg lágy házi túró, szitán áttörve
600ml tejszín
csipetnyi sáfrány, kis tejszínben beáztatva
300g hántolt mandula megőrölve úgy, hogy ne maradjanak
darabok benne, ehhez lehet kis vizet is adni hozzá az őrlés közben
200g
19 porított bio cukor

Közelgő programok, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Rezi Kikiáltó
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Kiadja: Rezi Község Önkormányzata 8373 Rezi, Kossuth u. 35.
Információ: Tel: 83/331-001. +36-30/648-8764. www.rezi.hu, reziph@rezinet.hu
Felelős kiadó: Cserép Gábor polgármester
Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné művelődésszervező
A készítésben közreműködtek: a Hivatal munkatársai, lakóink és a helyi szervezetek képviselői, tagjai.
2017. április

