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Szeretethimnusz karácsonyra (Pál apostol alapján)
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök,
és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez
semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen
veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem
értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és
odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a
szeretet ajándéka megmarad.
A szeretet soha el nem múlik.
Áldott karácsonyi készülődést!
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Önkormányzat hírei
Tisztelt rezi lakosok!
Az előző évek gyakorlata szerint beszámolok
Önöknek Önkormányzatunk feladatellátásáról és elért
eredményeinkről és a további községfejlesztési
elképzeléseinkről.
Önkormányzatunk továbbra is fontos feladatának
tekinti a közfoglalkoztatási programokban való
részvételt, mellyel csökkenthető a munkanélküliség
községünkben.
2017-ben három kérelmet nyújtottunk be a Zala
Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályára, mely alapján 15 fő
alkalmazására kaptunk lehetőséget. Látható, hogy az
idei évben is sikerült a közfoglalkoztatottak
munkaidejének jelentős részét látványos, és
községünket
szépítő
munkák
végrehajtására
felhasználni egyéb folyamatosan fennálló teendőink
mellett.
Röviden tájékoztatni szeretném Önöket az
intézményeinket és feladataink ellátását érintő
változásokról.
- Az iskola 2015. szeptember 1-től a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Keszthelyi
Tankerületéhez tartozik, és ettől az időponttól CsánySzendrey Általános Iskola Rezi Tagintézményeként
működik. Az iskola egyetlen intézményünk, melynek
működtetésében - bár ezt már csodaként éljük meg változás nem volt.
- A Rezi Óvoda intézményünkből 2016. augusztus 1től áthelyezéssel Szalai Klára óvodavezető távozott.
Ettől az időponttól az intézményvezetői feladatot
Takács Judit óvónő látta el. Ez év nyarán a többszöri
vezetői
álláshely-hirdetést
követően,
2017.
szeptember 1-től 5 éves időtartamra az intézmény
vezetésére Trezsenyik Zsuzsánna óvodapedagógus
kapott megbízást.
Rezi
Község
Önkormányzata
Konyhája
elnevezéssel 2017. január 1-től intézménnyé kellett
átszervezni
konyhánkat
a
finanszírozási
feltételeknek
való
megfelelés
érdekében.
Az intézmény vezetésével Tafota Istvánnét bíztuk
meg.
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- A közművelődési feladatokat a Művelődési Ház és
a Községi Könyvtár látja el a községünkben működő
aktív egyesületi közreműködéssel.
- A szociális feladatokat az Önkormányzat, a
Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi
Kirendeltsége,
a
Zalaszántói
Családés
Gyermekjóléti Szolgálat valamint feladat ellátási
szerződéssel a NAPÁVA Kft. látja el a településen. A
Zalaszántói székhelyű önkormányzati társulás a
családsegítési és gyermekjóléti feladatokat végzi el
községünkben. A házi segítségnyújtási feladatot
jelenleg külső vállalkozóként a NAPÁVA Kft. látja
el feladatellátási megállapodás alapján. 2017. évben
először mind a Családsegítő Szolgálat, mind pedig a
NAPÁVA Kft. működéséhez önkormányzati
hozzájárulást kellett fizetnünk. A Családsegítő
Szolgálat működéséhez közel 600.000,- Ft-ot, a
NAPÁVA Kft. működéséhez pedig 300.000,- Ft-ot
biztosítottunk 2017. évben.
- Az önkormányzatunk által ellátott tanyagondnoki
szolgálatban is változás történt. Hosszú éveken
keresztül Zsohár János tanyagondnok látta el ezt a
feladatot, majd egészségi állapotában bekövetkezett
rosszabbodás
miatt
helyettesítését,
majd
nyugdíjazását követően a feladatot helyettesként Ács
László látta el. Ács László felmondását követően
Simon Péter nyerte el a meghirdetett álláshelyet.
- A mezőőri szolgálat működésében szintén változás
történt. Nagy Géza mezőőr, aki ugyancsak hosszú
éveken keresztül vigyázta a községet, nyugdíjba
vonult, azóta ezen az álláshelyen pályázat alapján
Gelencsér Gyula mezőőr látja el e feladatot.
- 2010-től a Rezi-Cserszegtomaj Védőnői Szolgálat
két körzettel működött, egy 8 órás és egy 4 órás
védőnő alkalmazásával. 2017. január 1-től a négy
órában alkalmazott Szarka Patricia védőnő távozott.
Feladatát Zomboryné Kismihály Brigitta látta el ettől
az időponttól saját körzete mellett.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a védőnői
szolgálatot 2018. január 1-től két 8 órás védőnő
alkalmazásával látja el, tekintettel a kedvezőbb
finanszírozásra, valamint az ellátás fejlesztésére. E
célból módosításra került az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló rendelet, mely a
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községünk honlapján olvasható. Valamint megkértük
a védőnői szolgálat működési engedélyének
módosítását és már harmadik alkalommal – előző két
alkalommal 4 órás álláshelyre, most pedig nyolc órás
álláshelyre meghirdettük a védőnői munkakör
betöltésének lehetőségét. Cserszegtomaj Nagyközség
Önkormányzata a védőnői szolgálat átszervezése
ellen kifogást nem emelt, azt támogatta.
Látható, hogy személyi ügyekben 2017. évben nagy
változások voltak.
A község lakossága előtt köszönetemet fejezem ki,
mind a távozó, mind a helyettesítő, mind pedig az
újonnan kinevezett és a változások időszakában
többlet munkát vállaló, már évek óta nálunk
dolgozó alkalmazottainknak, akik hosszabbrövidebb időtartamban munkálkodtak illetve
jelenleg is munkálkodnak Önkormányzatunk
zavartalan feladatellátásáért, Rezi lakosságáért.
Tájékoztatni szeretném még Önöket arról, hogy
Önkormányzatunk megvásárolta Vajda Imréné
lakóházát, melynek vételárát az örökösök Örökhagyó
végakarata szerint a Rezi Egyházközségnek átadták.
Tájékoztatást szeretnék nyújtani a tárgyévi
beruházások állásáról, a 2018. évi fejlesztési
elképzelésekről, a lakóhely környezeti állapotának
alakulásáról
Az utóbbi évek nagy pályázatai (tornaterem,
többfunkciós közösségi tér, Hunyadi utcai támfal,
napelemes rendszerek kiépítése stb.) után a 2017. év
Rezi Község Önkormányzata életében nagy
jelentőséggel bír, hiszen ebben az évben bírálták el
2016-ban benyújtott pályázatainkat, illetve 2017.
évben újabb pályázatok sorát nyújtottuk be.

2016. évben benyújtott nyertes pályázataink:
- A Településfejlesztési Operatív Program
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése”
pályázati
konstrukció
keretében
pályázatot nyújtottunk be a rezi orvosi rendelő
fejlesztésére. A pályázat 100 % támogatottságú. A
pályázaton 32.648.390,- Ft-ot nyertünk az orvosi
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rendelő külső és belső felújítására. A felújítási
munkálatok október 2-án megkezdődtek, melyről már
mindenkinek tudomása van. A háziorvosi rendelőt a
Művelődési Házba helyeztük át az ellátás zavartalan
biztosítása érdekében. A rendelő mellett lévő orvosi
lakás felújítását saját forrásból tervezzük megoldani.
- Szintén a Településfejlesztési Operatív Program
keretében „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével”
tárgyú felhívás alapján pályázatot nyújtottunk be
„Óvoda fejlesztése Rezin” címmel. A pályázaton
75.876.067,- Ft-ot nyertünk intézményünk külső és
belső felújítására, fejlesztésére. Ez a pályázat is 100
%-os támogatottságú.
- A harmadik, a Településfejlesztési Operatív
Program keretében benyújtott és nyertes pályázatunk
az
„Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése” tárgyban a „Csány-Szendrey
Általános Iskola Rezi Tagintézménye energetikai
felújítása című pályázatunk. Az iskolánk energetikai
korszerűsítésére 34.218.749,- Ft-ot kaptunk. E
pályázat is 100 % támogatottságú.
A két intézmény felújításával kapcsolatban még
tervegyeztetések zajlanak a Magyar Államkincstárral.
Az intézmények felújítására a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően a következő évben kerül sor.
- 2016. évi nyertes, központi költségvetésből
támogatott pályázatunk az adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása is. E pályázat keretében
vásároltunk ingatlanokat bölcsőde, hagyományok
háza céljára, finanszírozzuk a településrendezési
eszközeink elkészítését, valamint oldjuk meg a
hivatal tetőfelújítását és fűtéskorszerűsítését, mely
munka jelenleg zajlik. A településrendezési eszközök
elkészítésének határidejét meghosszabbítottuk, hogy
a felsőbb jogszabályok előírásait már az új rendezési
tervünknél alkalmazhassuk. A pályázati támogatás
összege: 19.999.595,- Ft összesen.
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2017. évben benyújtott pályázataink:
- Pályázatot nyújtottunk be Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény alapján az „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására.” E pályázat keretében a
Rákóczi u. 4. szám alatti önkormányzati konyha
épületének külső és belső felújítását terveztük. Immár
a harmadik alkalommal, a konyha felújítására
benyújtott pályázatunk végre nyert. A pályázati
támogatás összege: 19.325.259,- Ft, a pályázat 95 %
támogatottságú,
ezért
a
megvalósításhoz
Önkormányzatunknak önrészt kell biztosítania.
További pályázati lehetőségek alapján a felújítási
tervünket módosítottuk, hogy az előírásoknak
megfelelő modern konyhát alakíthassunk ki. A
tervmódosítás engedélyezésére kérelmet nyújtottunk
be a Nemzetgazdasági Minisztériumba. A
Minisztérium elfogadta tervmódosítási kérelmünket.
- Újabb pályázati lehetőséggel élve pályáztunk
konyhánk eszközfejlesztésére is a Vidékfejlesztési
Operatív
Program
keretében
a
„Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése,
közétkeztetés
fejlesztése”
című
felhívásra. A pályázatot még nem bírálták el. E
pályázati lehetőség miatt történt az előzőleg említett
tervmódosítás.
- Támogatásban részesült az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az „Egészséges étkezést és életstílust
népszerűsítő programok valamint eszközbeszerzés
megvalósítása Reziben” című pályázatunknak,
melyen 14.931.599,- Ft-ot nyertünk az óvoda és
iskola tálalókonyhájának, étkezőjének felújítására
valamint
az
előbb
említett
programok
lebonyolítására.
- Pályáztunk
a
Honvédelmi
Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Centenáriumi
Pályázati Igazgatóságához is a Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása témakörben. E pályázatunkat is elfogadták
és a temetőben lévő hősi emlékmű és a négy, első
világháborúban elhunyt hősi halott emlékhelyének
felújítására 1.038.430,- Ft-ot nyertünk. A pályázattal
kapcsolatos támogatói okiratot a közeljövőben
kapjuk meg.
A Földművelődési Minisztérium által kiírt nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának,
népszerűsítésének,
megismertetésének,
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megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt
HUNG-2017 pályázatunk is támogatásban részesült,
melynek keretében lehetőség nyílik helyi értéktárunk
bemutatására,
kiadvány készítésre és honlap
létrehozására illetve rendezvény megtartására.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériumához
pályázatot nyújtottunk be a Rezi Művelődési Ház
tanulást segítő infrastruktúra fejlesztésére. A
pályázatunk elbírálásáról még nincs információnk.
- Magyarország Kormányának felhívására a vidéki
térségekben található, külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzésére pályáztunk.
E
pályázatban egy Solis 90 típusú traktor, egy
hidraulikus rézsűzúzó, egy vonólap és egy tolólap
beszerzéséhez készítettük a pályázatunkat.
- Időközben új pályázati lehetőség nyílt központi
költségvetési
támogatásból
a
„Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására.” E pályázatunkat a Vár utcai járda
felújítására nyújtottuk be a község központi részének
fejlesztése érdekében.
- Támogatási kérelmet nyújtottunk be a KEHOP5.4.1-16 azonosító számú szemléletformálási
programok - Energiatudatos szemléletformáló
program megvalósítása Rezi községben címmel. A
megvalósíthatósági
tanulmány
Energiatudatos
szemléletformálás Rezi fenntartható jövőjéért címmel
készült. A pályázat elbírálásáról még nincs
információnk.

További pályázatainkat konzorcium keretében
nyújtottuk be.
- „Közösségfejlesztés megvalósítása Rezi, Karmacs
és Vindornyaszőlős településeken” címmel gesztor
településként
pályázatot
nyújtottunk
be
a
Településfejlesztési Operatív Program keretében
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megjelenő TOP-5.3.1-16 azonosító számú „A helyi
identitás és kohézió erősítése” című felhívásra. A
pályázat elbírálásáról még nincs információnk.
- Pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása” című EFOP-3.7.3-16 azonosító számú
felhívására is, „Egész életen át tartó tanulás
biztosítása a Tátika Rezi Régióban” címmel. A
pályázat gesztora Rezi Község Önkormányzata. A
pályázatban
konzorciumi
együttműködési
megállapodás alapján Karmacs, Zalaszántó is részt
vesz. A pályázat elbírálásáról még nincs
információnk.
- Csatlakoztunk Gyenesdiás gesztorsága alatt a
„Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című EFOP-1.5.2-16 azonosító számú
felhíváshoz is a Képviselő-testület 16/2017. (I.30.)
döntése alapján. A pályázatban Karmacs, Vállus,
Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Zalaszántó
és Rezi Önkormányzata vesz részt. A pályázat
nyertes lett, jelenleg folyik a szerződéskötési eljárás.

iskolásaink illetve valamennyi rezi lakos részére
biztosítani.
Lakóhelyünk környezeti állapotának javításával
kapcsolatban az előző évben már említett módon,
folyamatos
feladatunk
van
Rezi
község
Környezetvédelmi Programjában megfogalmazott
célok
elérése
érdekében.
Környezetvédelmi
Programunk önkormányzatunk honlapján olvasható.
Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a lakosság minden
tagja magáénak érezze a környezetvédelem
fontosságát, községünk tisztaságának megőrzését.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Rezi
községben előreláthatólag 2018. évben sor kerül
lomtalanítás szervezésére.
Ehhez
kérem
valamennyi
lakótársunk
együttműködését és segítségét, annál is inkább, mert
Rezi község érezhetően nívós szerepet vívott ki
magának mind a községet érintő fejlesztéseivel, mind
szép természeti környezetével, mind pedig kulturális
programjaival. Fontosnak tartom, hogy az
idelátogatók községünk hírnevét tovább öregbítsék.

Nem pályázati támogatásból, hanem szennyvíz
koncessziós díjból valósul meg a Rezi Vadmézes
területén a szennyvíz törzshálózat fejlesztés. A
fejlesztés I. ütemének kivitelezésére a munkaterületet
átadtuk, a beruházás elkészült.
A II. ütem
kivitelezésére a következő év tavaszán kerül sor.

Beszámolóm a teljesség igénye nélkül készült, de
ebből is látható, hogy Rezi Község Önkormányzata
Hivatalának köztisztviselői a Képviselő-testülettel
karöltve mennyit dolgoznak községünk fejlesztéséért.

Terveink között szerepel a ravatalozó és a kézilabda
pálya felújítása, melyeket a költségekre tekintettel
szintén csak nyertes pályázat esetén tudunk
megvalósítani. A két területre vonatkozóan pályázati
lehetőségünk egyelőre nem volt.

Beszámolóm befejezése előtt kérem a lakosságot, a
közeledő télre tekintettel, hogy ne az útszélén
parkoljanak autóikkal, mert akadályozzák a hó
eltakarítási
munkákat,
valamint
nagyon
megköszönnénk, ha az ingatlanaik előtt segítenének a
járdák és utak járhatóvá tételében, síkosságmentesítésében a balesetek elkerülése érdekében.

Nyertes pályázataink megvalósítása megkezdődött és
a következő évben is folytatódni fog.
Az orvosi rendelő áthelyezését követően számolni
kell az óvoda másik épületbe történő áthelyezésére is
a felújítási munkálatok ideje alatt. Az iskola
energetikai fejlesztését lehetőség szerint iskolai
tanítási időn tervezzük, ez azonban még további
egyeztetéseket igényel.

Községünk turisztikai vonzerejének növelése
érdekében a továbbiakban is kérjük a lakosság segítő
és jó szándékú közreműködését ingatlanaik
szépítésével
és
virágosításával
valamint
programjainkban történő minél nagyobb számú
részvételével.

Kérem mindenkinek, az alkalmazottaknak, a
szülőknek és más érintetteknek a megértését az
intézmények fejlesztésével járó kisebb-nagyobb
kellemetlenségek miatt, hiszen a felújítások,
fejlesztések után sokkal kellemesebb, szebb és
modernebb környezetet tudunk óvodásaink és

Megköszönöm képviselő társaim, lakosságunk,
egyesületeink és alkalmazottaink munkáját, valamint
önzetlen, segítő közreműködését községünk kulturális
életében és programjainkban.

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok!
Cserép Gábor
Weöres Sándor
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2018. évi programok
A 2018. 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.
Január 7. vasárnap 11.30 Megemlékezés a doni áttörés
évfordulójára
Helye: Római Katolikus templom, Koszorúzás a temetői Hősök
emlékművénél
Rendező: Nyugdíjas Klub Rezi
Célja: Hőseink emlékének felidézése, megőrzése,
megismertetése a fiatalabb korosztályokkal
Január 12-13. péntek- szombat Farsangi disznótoros és
kolbásztöltő mustra
Helye: Laky Demeter Turistaház
Célja: hagyományok és a múlt ízeinek ápolása, a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
aktivizálása. Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Január 20. szombat Vince-napi Pincejárás
Helye: Rezi Szőlőhegy
Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete Célja: a rezi bor és a
kulturált borfogyasztás népszerűsítése
Február 13. Kedd Húshagyókeddi fánkparti és kézimunka
kiállítás Helye: Művelődési ház
Rendező: Alkotókör, Célja: hagyományőrzés, szellemi és
kulturális értékeink bemutatása vidám előadásokkal.
Közreműködnek az óvodások, iskolások és helyi előadók
Március 14. szerda Nemzeti ünnep az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
Helye: Művelődési Ház, Rendező: Rezi Község Önkormányzata
és az Általános Iskola
Április 6. péntek Gyümölcsoltónap Szakmai délután
gyümölcsoltással, gasztronómiával
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Április 14.szombat Szőlősgazdák borversenye
Helye: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász
Egyesület
Április 24. kedd Szent György napi ünnepség
Helye: Kápolna Rendező: Rezi Község Önkormányzata,
Szőlősgazdák Egyesülete
Május 5. szombat Hagyományos Vártúra
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok
Köre Egyesület Célja: a természet, a sport és a rezi vár
népszerűsítése
Május 27. vasárnap Hősök Napja Megemlékezés az I. és II.
Világháborúban elesett katonákra.
Helyszín: római katolikus templom
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Június 2. szombat Gyermeknap Helye: Sportpálya, Iskola
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és az óvodai és
iskolai szülők közössége
Június 23. szombat Múzeumok éjszakája Jelzőfénygyújtás a
sümegi, a szigligeti és rezi váron
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Június 30. szombat Rizlingország Ünnepe Helyszín: Rezi
Szőlőhegy, Hegykapu
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Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász
Egyesülete
Július 2-7. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Július 2-13. XI. Rezindance Tánctábor
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Rezidance tánccsoport
Július 13. péntek X. Rezidance táncbemutató
Helyszín: Rezi Tornacsarnok
Rendező: Rezidance tánccsoport
Július 16-21. XXII. Hagyományos vártábor
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Július 30-augusztus 3. XII. Gyermek- és Ifjúsági
Alkotótábor
Helye: Általános Iskola
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése
Szeptember 9. vasárnap Szüreti mulatság
Helyszín: Iskola udvar
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Segítők: helyi intézmények, szervezetek
Szeptember 28. péntek Szent Mihály ünnepe Betakarító nap
Szakmai nap betakarítással, feldolgozással, vásárral,
gasztronómiával Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 8-12. III. Szent Lukács Festőtelep a Magyar
Festészet Napja alkalmából
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Október 12. Szent Lukács Festőtelep záró kiállítás a
Művelődési Házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Október 19. péntek Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata
és az Általános Iskola
Október 21. Lukács napi búcsú
November 4. vasárnap Idősek napja
Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye
Helye: Művelődési Ház
November 10. szombat Márton-napi Újbor bemutatása a
szőlősgazdákkal
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák
Egyesülete
November 17. szombat Márton napi bál a falu közössége
számára
Rendező: Általános Iskola Szülői Munkaközössége
November 23. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi
várhoz.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI
December 6. csütörtök Adventi családi délután Mikulás
Napján Adventi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Tervezett szakkörök, programok:
Táncoktatás – heti 3alkalom (kedden, csütörtökön, 16.00-20.00
óráig pénteken 16.00-18.00 óráig) Tornacsarnok
Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. a Klubhelységben
Alkotóköri foglalkozások január közepétől heti 1 alkalommal
keddenként a Laky Demeter Turistaházban
Baba-mama klub minden hónap második hétfőjén de. 10.00-tól
a Tornacsarnok tornaszobájában
Aikido edzések januártól tovább folytatódnak, ahova várjuk a
jelentkezőket a Tornacsarnokban
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Téli időszakban nyitvatartási időben a Tornacsarnok
lehetőséget biztosít sakk, asztalitenisz és egyéb sport
foglalkozások megtartására.
A művelődési ház jövő évi tervei között szerepelnek még
kiállítások, irodalmi és előadói estek, főzőtanfolyamok, színház
látogatások, zenei koncertek szervezése is.
Fentieken kívül pályázati támogatásból kívánunk megvalósítani
szőlészeti-borászati előadásokat, sütő-főző tanfolyamokat, dalos
esteket, néptáncot illetve társastáncot igény szerint.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt jövő évi programjainkra
is, melyeken a részvétel ingyenes, kivéve a tánc- és a
gyógytorna foglalkozásokat. A programok felől érdeklődni
lehet: a 30/648-8764-es telefonszámon.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítséget
nyújtottak
az
idén
is
rendezvényeink
lebonyolításában! E segítség tette színesebbé, hangulatosabbá és
ünnepélyesebbé a közösen megvalósított programokat,
eseményeinket. További segítségükre a jövőben is számítunk!

Jövőkép: „A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi
Akciócsoport a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális
erősségeire és helyi értékeinek hasznosítására alapuló erős
lokális gazdaságot épít, egészséges közösséggel és emberekkel,
fejlett minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a
közétkeztetés, a termelői piacok és a gasztronómiai szolgáltatók
igényeit mennyiségi és minőségi értelemben is kielégíteni képes
helyi termékeket állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör
megduplázódik, a helyi vendéglátásban stabilan megjelennek az
egészséges, többlet-értéket hordozó helyi termékekből előállított
fogások, erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az
Akciócsoport fejlesztéseit és az integrátori és szaktanácsadói
feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment szervezet
koordinálja, stabil térségi hálózatos háttérrel. Kiépülnek a
termelést és értékesítést elősegítő közösségi raktározó, hűtő és
feldolgozó kapacitások, javul a helyi termékek eljuttatása a
vásárlókhoz. Fejlett, a gyakorlatot és legújabb ismereteket
átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és folyamatok
segítik a fiatalokat, a kisközösségeket és a háttértelepüléseket.
Erősödik a térség népességmegtartó képessége.”
A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület
működési területét érintő 2014-2020-as időszak pályázatai a
térség által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján
2017. novemberétől kiírásra kerülnek. Pályázni olyan helyi
fejlesztésekkel lehet, amelyek a fenti célok megvalósulását
segítik és az alábbi települések egyikén valósulnak
meg: Alsópáhok * Balatongyörök * Bókaháza * Cserszegtomaj
* Esztergályhorváti * Felsőpáhok * Gétye * Gyenesdiás * Hévíz
* Karmacs * Nemesbük * Rezi * Sármellék * Szentgyörgyvár *
Vállus * Várvölgy * Vindornyafok * Vindornyalak *
Vonyarcvashegy * Zalaapáti * Zalaköveskút * Zalaszántó *
Zalavár.
Gazdaságfejlesztési célú helyi felhívások:
 Saját piacán versenyképes helyi termékek,
továbbá balatoni/országos ismertségű termékek
és termelési hátterük fejlesztése
 Térségi mezőgazdasági koordinátor közösségi
vállalkozás indítása
 Térségi beszerző- és átvevőpontok létrehozása
Közösségfejlesztési célú helyi felhívások:
 Helyi
értékekre
alapuló
térségi
együttműködések turisztikai célú fejlesztése
 apPORTA - helyi érték előállítását bemutató kis
mintagazdaságok támogatása
 Arcot a termelőnek - rendezvények és marketing
támogatása

Pályázat gazdálkodóknak

VEGYEN RÉSZT ÖN IS A HELYI STRATÉGIA
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!
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A stratégia megvalósításával Hévíz-Keszthely térség
településeinek összetartozását erősítjük, az ott tevékenykedő
kistermelők, gazdálkodók, helyi termék előállítók, vállalkozók,
önkormányzatok, civilek együttműködését ösztönözzük. Aki
ezeken a pályázatokon indulni szeretne, annak helyi
együttműködések kialakítását, erősítését vállalnia kell.
A pályázatokról további információ kérhető az alsópáhoki
LEADER irodában a 30/719 6588-as számon!
A helyi felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek
el,
az
alábbi
linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok,
az „Alkalmazás megnyitása” gombra kattintva.
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Általános Iskola hírei

"Igen, ez a fény megszületése, az új lehetőségek és az élet
kezdete. Karácsonykor előttünk minden ősi jelkép, az
életfa-fenyőfa, a jászol, a fény, a Fiú születése. Csak fel
kell másznunk ezen a fán egy megfelelésektől mentesebb
világba. Ha egyedül nem megy, nyiss ki egy népmesés
könyvet, a betűkből és szavakból rakd ki saját Égi
létrádat. Hagyományaid kísérjenek utadon."

Tanulóinkkal az alábbi hagyományokat ismertetjük és
éljük meg :
Szüreti felvonulás
Mihály napi vásár
Márton napi rétes nyújtás, misztériumjáték és fáklyás
felvonulás
A Szent Miklós-járás
Karácsonyi műsor minden tanuló szereplésével
Iskolaszentelés
Farsang táncházzal
Húsvéti hagyományos tojásírás
Sportnap
Egészségnap
Pünkösdi király választása, gyermeknap
Adventi készülődés
Második éve rendezi meg közösen az óvoda és az iskola
szülői munkaközössége, a Márton napi libavacsorát,
ezzel is színesítve mindennapi életünket. Hálás köszönet
illeti, ezért a példa értékű, színvonalas rendezvényért a
szülőket.
"A cselekedet nem lesz helyes, ha az akarat nem helyes.
Senki sem jó véletlenül. Az erényt tanulni kell. Hosszú az
út a szabályokon keresztül, de rövid és hatásos a példákon
át."
Oktató- nevelő munkánk
Instrukciós Program.

Isten szeretetének egyik csodája, a mi kis falunk.
Rendezettsége, az itt lakók szorgos munkája,
kedvességük, segítőkészségük, varázslatos módon viszi
egyre tovább azon az úton, ami fejlődését, épülését jelenti.
Szép példája az összefogásnak.
Kis zalai településünk iskolája, 1991 óta nyolc
évfolyammal működik. A csökkenő gyermeklétszám,
mára egy olyan családias jelleget tesz lehetővé a helyi
oktatásban, ami nem sokaknak adatik meg. Napjainkban
nagyon fontos, hogy szemünk előtt, minél nagyobb
rálátással segíthessük, nevelhessük gyermekeinket. Egyre
nagyobb az igény arra, hogy a gyerekek kiscsoportokban,
nagyobb egyéni figyelemmel sajátíthassák el a számukra
legfontosabb ismereteket.
A falusi élet a fentieken túl még biztosítja a gyökereket is,
helyi értékeket tud átadni, olyan hagyományokat rögzít,
amik életre-szólóak.
"A néphagyomány nem betegség, amit ápolni kell,
nem fogoly, akit őrizni kell,
hagyományainkat megélni kell!"
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jellemzője

a

Komplex

Az Egyesült Államok iskoláiban bevezetett Complex
Instruction módszer, olyan heterogén tanulói összetételt
feltételező eljárás, amely eredményesen alkalmazható
minden tanuló iskolai sikerességének megalapozásához. A
csoportmunka-szervezésen alapuló tanítási módszert 20
éves kutatómunka eredményeként a Stanford Egyetem
fejlesztette ki. A módszer célja, hogy minden gyerek
tudásszintje
emelkedjen,
és
részese
legyen
sikerélménynek az osztálymunka során. Magyarországon
a programot a hejőkeresztúri iskola adaptálta és vezette be
elsőként Komplex Instukciós Program néven 2001-ben.
Iskolánkban már 6. éve alkalmazzuk sikeresen.
A KIP mottója: Mindenki jó valamiben!
Kis tehetségeink az idei tanév eddigi pár hónapjában:
Pálfi Pálma 1.osztályos
Megyei rajzpályázaton 3. helyezett
Területi népdalverseny arany minősítés
Kiss Noémi 7. osztályos
Megyei népdalverseny 3. helyezett
Területi népdalverseny arany minősítés
Kikelet népdalkör
Területi népdalverseny arany minősítés
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Az intézmény felszereltségével, - KIP-es programjának
köszönhetően - elnyerte 2016-ban a Digitális Iskola
címet és ezzel együtt az országos program részese lett.
Számtalan lehetőség nyílt meg előttünk, ami tanítványaink
jövőjét alapvetően meghatározza.
DIGITÁLIS TÉMAHÉT
A Digitális Iskola Program októberi nyertesei, iskolánk
8. osztályos tanulói: Gelencsér Luca, Gelencsér Rebeka
és Nyisztor Izabella. Büszkén mondhatjuk, hogy több,
nálunk sokkal nagyobb iskolát sikerült maguk mögé
helyezni.
A film megtekinthető az alábbi linken:
https://dip.vodafone.hu/blog/havi-nyertes/havi-nyertes/
Október végén a Vodafone jóvoltából ismét egy
interaktív táblával gazdagodott iskolánk.
"Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját,
mint ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret,
mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár
szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és
fény születik meg benne." (Böjte Csaba)

"Az
marad
tiéd,
amit
másnak
adtál,
csak az a szép, mit másnak megmutattál
csak
azt
tudod,
mit
másnak
tanítottál,
és nem fázol, ha volt kit betakartál." (Dobosy Ildikó)
Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok
mindenkinek áldott, békés ünnepeket!

Zubai Etelka
tagintézmény-vezető

Rezi fiatalok a felsőoktatásban
Örömmel tudatjuk, hogy kis falunkból jelenleg 9 rezi fiatal
folytat felsőoktatási tanulmányokat, orvostudományi, pénzügyi
és számviteli közigazgatási, mechatronika szakokon.
Gratulálunk
felvételükhöz,
teljesítményükhöz
és
tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

Rezi Óvoda hírei
Kopiás Sándor: Mesekert
Mesekertben csodák vannak
Égre nyílik virág, ablak
Színarany a fák levele
Pille hív, hogy repülj vele.
Mese-virágokra nézek
Zümmögnek a mese-méhek
Kézen fog egy tündér keze
-Minden, mint egy
Tündérmese.
Sose nyugszik itt le a Nap
Éjjel-nappal ébren marad
Ezért csillog, ragyog minden:
Ennél szebb kert
Sehol sincsen.

Iskolánk tanulóit, tehetségüknek megfelelően törekszünk a
megfelelő útra irányítani, megtalálni, hogy ők miben a
legjobbak. Mindezt úgy tesszük, hogy megköveteljük
tőlük azt a kitartást, viselkedést, szorgalmat, ami segíti
őket céljaik elérésében.
( Honlapunk: csanyszendreyamk.hu/rezisuli )
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Óvodánk 2017. szeptember 1-től két csoportos
óvodaként várja gyermekeit a Micimackó és a
Vackor csoportokban. Mindkét csoport vegyes
csoportként működik, azaz az óvodába kerülő 2,5
éves gyermektől az iskolába készülő 6 éves
gyerekekig nevelődnek egy-egy csoportban. Három
óvodapedagógus látja el a gyerekek nevelését,
Trezsenyik Zsuzsánna, aki egyben az óvoda vezetője,
Takács Judit és Gerlei Martina. Munkánkat segítik
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Szalai Antalné Éva és Gelencsérné Elek Judit
dajkaként. Szeptembertől vettem át a Rezi Óvoda
vezetését. Szeretném a korábban kialakított
hagyományokat, jó gyakorlatokat megtartani, de
bízom benne, hogy sikerül új, eddig nem tapasztalt
dolgot is hoznom az óvoda életébe.
Szeptember hónapban 36 óvodás korú gyermekkel
kezdtük a nevelési évet, jelenleg 37 kisgyermek jár
óvodánkba.
Milyen programjaink voltak ősszel az óvodában?
- Az első és legfontosabb a gyerekek befogadása.
Mind a gyerekek, mind a szülei életében nagy
változást jelent az óvodai élet elkezdése. Az új
gyerekeknél tett családlátogatások után fogadtuk a
gyerekeket.
- A község hagyományos szüreti mulatságán az
óvodás gyerekekkel is szekérre ültünk és részt
vettünk a felvonuláson. Azután a nagycsoportos
gyermekeink színvonalas műsora színesítette a
mulatságot.
- Szeptember 29-én, a Mihály napi vásáron árultuk a
saját magunk készítette portékát. A gyerekek ügyes
keze által készített fűszerolaj és a paradicsomlé
hamar elfogyott
.- A művésztelep egyik alkotója Illésné Major
Julianna egy szép festményt ajándékozott
óvodánknak.
- A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola
által
meghirdetett
„Ősz
szele
zümmög”
rajzpályázatra három gyermekünk Szalai Otília,
Stiller Júlia és Gelencsér Ajsa alkotásait küldtük el.
Közülük a kiállításon külön díjat kapott Gelencsér
Ajsa. Büszkék vagyunk rájuk!
- A november 5-i Idősek napi köszöntésre játékfűzést
adtunk elő a sportcsarnokban.
- November 11-én az óvodai és iskolai szülői
munkaközösség közösen megszervezte hagyományos
Márton napi liba vacsoráját. A szülői összefogás szép
példája ez, ezúton is szeretnénk kifejezni
elismerésünket és köszönetet mondani lelkes
szervező munkájukért.
- Szülői értekezleten egy terápiás mesélő előadását
hallgathattuk meg.
- Adventi várakozás kezdete előtt munkadélutánt
szerveztünk a gyerekekkel és szülőkkel együtt, ahol a
saját alkotások mellett elkészültek a csoportok
adventi
koszorúi
is.
Folytatódik
közös
karácsonyvárásunk a mézeskalács sütéssel és
díszítéssel.
- December 6-án, újra óvodánkban járt a Mikulás. Az
óvónénik és dajka nénik bábjátéka után érkezett
manóival. Nem csak a gyerekek által készített sok
rajz, festés és hajtogatott mikulás mutatta az utat,
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hogy hová kell jönnie, hanem hangos énekszó és
verselés hangjára érkezett meg óvodában. Minden
gyermeknek hozott csomagot, amelyet az együtt
készítette süteménnyel köszöntek meg a gyerekek.

- Decemberben Luca napon Lucáztunk az óvodában
és az iskolában, Betlehemes játékkal vártuk a
karácsonyt, melyet december 20-án délután 17
órakor, egy karácsonyváró ünnepség keretében
bemutattunk a gyerekek szüleinek.
- Egyéb, a mindennapokba jól beilleszthető
programokat is szerveztünk gyermekeinknek.
Lehetőséget teremtettünk arra, hogy mese
foglalkozásra jelentkezhettek a gyerekek, ahol Márti
néni meséi által félelmüket, szorongásaikat oldhatják
fel mesével. Középső és nagycsoportos gyerekekkel
színházbérletünk van a Keszthelyi Balaton színház
gyermekelőadásaira. December 20-án a második
előadásra megyünk. A Keszthelyi Festetics kastély
által szervezett kastélymesék programon a
gyerekekkel gyönyörű környezetben ismerkedhettünk
meg a kastélymese hőseivel, majd egy gyönyörű
teremben
kakaót
és
kalácsot
majszolva
beszélgethettünk élményeinkről. A Balatoni Múzeum
múzeumpedagógiai
programjának
keretében
bepillanthatunk a múzeum sejtelmes világába és a
foglalkozások során élővé tehetjük az ott lévő
értékeket gyermekeink számára. Első foglalkozáson a
Balatoni halakkal ismerkedünk.
Az óvoda gyermekei és dolgozói nevében áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk a község minden lakójának!
Trezsenyik Zsuzsánna
óvodavezető
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Védőnői szolgálat hírei

készülünk a cserszegtomaji Adventi Kórustalálkozóra. Az ott
előadott dalokat elénekeljük Szentesete az ünnepi szentmisén.

A decemberi Kikiáltó címlapján a 2017. évben született
gyermekek, községünk legkisebb lakói köszöntik Önöket!
Kedves Kismamák, Anyukák!
Minden hó második péntekjén 10 órakor baba-mama klub van a
tornacsarnokban, melyre sok szeretettel várunk minden kedves
kisgyermekes családot!
„Amíg élünk, ezt a kis családot szeresd ó édes Istenünk”!
Lancz Ferencné
klubvezető

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület sikeres pályázatot nyújtott
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „A
társadalmi kohézió erősítése az egyházak és a civil szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységével” című EFOP-1.3.7-17 számú
pályázati felhívásra.
A projekt 2018. januárjától kerül
megvalósításra
a
Római
Katolikus
Plébániával
együttműködésben.
A projekt időtartalma alatt olyan
programok kerülnek megvalósításra, melyek célja a társadalmi
összetartozás érzésének javítása, a társadalmi esélyteremtés
biztosítása.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szakemberek (logopédus,
pszichológus, gyógytornász stb.) nyújtanak segítséget a
különböző eseményeken, melyekre várjuk az érdeklődőket. A
részletekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

A Védőnői Szolgálat nevében a község minden kedves
lakójának áldott, békés karácsonyt és gyermekáldásban gazdag,
boldog új évet kívánok:
Zomboryné Kismihály Brigitta
védőnő

Rezi Nyugdíjas Klub hírei
Nyugdíjas Klubunk életében a 2017-os esztendő ismét nagyon
mozgalmas volt. Szinte minden hónapban volt olyan esemény
helyben vagy vidéken, ahova meghívást kaptunk, énekkel,
műsorral készültünk, kirándultunk, de megemlékeztünk egymás
születésnapjáról, névnapjáról is. Januárban tartottuk a Doni
megemlékezést, megünnepeltük a Klub 10 éves évfordulóját,
februárban Sármelléken az Aranykorúak farsangi fesztiválján
fergeteges humoros jelenettel szerepeltünk. Énekeltünk az
Anyák napi ünnepségen, a Hősök Napján, a Rizlingország
ünnepén, a Szüreti mulatságon de meghívást kaptunk a zalaapáti
Katonadal fesztiválra is de énekeltünk Reziben az Idősek napján
is. December elején megtekinthettük Zalaegerszegen a Seuso
kincs kiállítást, mely nagy élményt nyújtott számunkra. Mellette
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A Laky Demeter Turistaház adott otthont a HM Katolikus
Tábori
Püspökség
által
szervezett
környezetés
természetvédelmi gyermektábornak, ahova Dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter is ellátogatott. A képen Dombóvári
Piroska táborvezető, Dr. Simicskó István és Cserép Gábor
polgármester látható a táborban résztvevő gyermekek körében.
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Egyesületünk 2018. január 12-13-án rendezi a 8.
Hagyományőrző Farsangi Disznótorost, melyre ezúton is
szeretettel várjuk a helyi szervezeteket, baráti társaságokat.

A rendezvény programja:
Január 12. péntek 18.00 Disznótoros vacsora a
Tornacsarnokban (zene: Signal Duó) jegyek elővételben az
Egyesület tagjainál kaphatók)
Január 13. szombat 11.00 Disznótoros mustra a Turistaház
udvarán, ahol a versenybe szálló csapatok már nemcsak
kolbászt, hanem különféle disznótoros ételeket is
készíthetnek, hogy megismerjük egymás disznótoros
hagyományát.
A rendezvény fővédnöke: Prof. Em. Dr. Gundel János, BGE
Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar
tanára.
Egyesületünk nevében szeretném megköszönni mindenkinek azt
a sokféle segítséget, munkát, adományokat, mellyel
hozzájárultak tevékenységünkhöz!
A falu minden lakójának békés, boldog és szép karácsonyi
ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag, boldog új
évet kívánok!
Tafota Istvánné
elnök

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!”

2018. január 20-án szombaton de. 10.00-kor szeretettel
várjuk az érdeklődőket, boros gazdákat az Önkormányzat
Konyhája elé, ahonnan elindul a már hagyományos Vincenapi 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.

Egyházközség hírei
December 24. vasárnap 11.30-kor lesz a szentmise, majd
az esti mise 19.00-kor kezdődik, ahol ünnepi műsort
adnak az iskolások és az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub.
December 25-én és 26-án a szokásos időben, 11.30-kor
kezdődnek a szentmisék.
Január 1. Újév napján szentmise: 11.30

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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Rezidance. Az alapító Janzsó-Varga Enikőt testvére, Varga
Eszter segíti a munkában. Büszkék arra, hogy regionális és
országos versenyeken egyaránt egyre jobban szerepelnek.
Céljuk a sikeres szereplés és a jó közösség magtartása a jövőben
is.

SPORTÉLET ÉS IFJÚSÁG
Rezi Petőfi SE
A nehéz őszi kezdés ellenére a csapat
várja szurkolóit a tavaszi idényben is!
Játékosaink nevében kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog
újévet kívánok!
Szabó Csaba
elnök

Illés Fanni paralimpikon
A mexikói paraúszó világbajnokságon Fanni 100 méter
mellúszás döntőjében a harmadik helyen végzett, így
bronzérmesként állhatott fel a dobogóra. 100 méter gyors
7. hely, 50 méter pillangó 9. hely, 200 méter vegyes
úszásban az 5. helyen végzett.

A falu minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kíván a
Rezidance tánccsoport!

Mese
Ezt látják a karácsonyi angyalok
Karácsonykor angyalok szállnak át a városok felett, belesnek a
kéményeken és az ablakokon. Hópelyheken utaznak és
gomolygó felhőkön. Aranyszínű a hajuk, piros az arcuk és fehér
habos a ruhájuk.
Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután elindulnak
távoli, mesés lakóhelyükről, hogy karácsony titkokkal teli,
varázslatos éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. Vannak
olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a gyerekeknek,
mások egyszerűen csak a vidámságot és a szeretetet hozzák.
Mialatt ők fenn röpködnek az égben, az emberek házaikban a
karácsonyi vacsorához készülődnek, vagy áhítattal állják körül a
fenyőfát.

A paraúszó csapat
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
újévet kívánok a rezi lakosoknak!
lllés Fanni
paralimpikon

Rezidance tánccsoport
10 éves a Rezidance! A tánccsoport a jubileum alkalmából adott
gálaműsort a nyár folyamán. A nagy érdeklődés mellett zajló
ünnepségen elhangzott, tíz éve megálmodták a csodát, mely
azóta is tart. Ennek jelenleg 60 állandó rezi és környékbeli tag a
részese.
A jubileumi gálát a szokásos nyári tábor előzte meg. A tagok az
itt tanult táncok mellett számos új versenyszámot mutattak be a
rezi tornacsarnokban. Az egy évtized után több mint 100
koreográfiát, 200 fellépést és versenyt tudhat maga mögött a
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Sok család van, ahol nem telik pulykasültre és kalácsra, az
angyalok beröppennek ezekhez a családokhoz, és szeretettel
erősítik meg az emberi szíveket. Ezért érzi mindenki karácsony
estéjén a nyugalmat és a békességet.
Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és
csillagszórót, és szomorúan gondol szeretteire, akik messze
kerültek tőle. A karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és
egy
pillanatra
legalább
örömet
és
mosolyt
varázsolnak a magányos emberek arcára.
Ha karácsony estéjén megzörren az ablakotok vagy befütyül a
szél a kéményeteken, gondoljatok a karácsonyi angyalkákra,
mert biztosan ők járnak közöttetek. Legyetek ti magatok is
olyanok,
mint az angyalok, vigyetek boldogságot
nagyszüleiteknek, családotoknak.
A szeretethez és békességhez néha nagyon kevés kell.
Gondoljatok erre, ha kavarognak a karácsonyi hópelyhek, de
akkor se feledjétek ezt, ha majd meleg nyár lesz!

Rezi Kikiáltó 2017. december havi szám
Karácsonyi menü
Meiszner Katalin táplálkozási
tanácsadó ajánlásával
Az ételed a gyógyszered
- minden mellékhatás nélkül!

Karácsonykor a húsevők is többnyire megeszik a halat,
viszont ha tudjuk, hogy nem mindenkinek a kedvence, akkor
inkább csak egy előétel, vagy leves erejéig szerepeltessük a
menüben. Ezzel lehet, hogy megtörik a jég, és sikerül
megszerettetnünk a halat. Sokan a szálkák miatt kerülik a
halételeket, ezért inkább válasszunk ilyenkor a filézett halat,
vagy rákféléket. Vannak, akik a friss halért való karácsonyi
sorbaállást szeretnék elkerülni. Ezért ne mondjunk le a
halról, már előző nap megvehetjük, ha bepácoljuk, ezzel sok
időt is nyerhetünk az ünnepi vacsora készítésekor. A másik
megoldás a fagyasztott halak felhasználása.
Ha halat választunk:
A Karácsonyi asztal egyik fontos fogása lehet a hal, mivel
legtöbben csak évente egyszer „bajlódnak” vele érdemes
különleges receptet választani az elkészítéséhez. A tengeri halak
sokfélesége lehetőséget ad bővíteni a halételek tradicionális
választékát, és ezzel emelni az ünnep fényét, és különlegességét.
Viszont ahhoz, hogy mindez sikeres legyen, jó, ha ismerünk
néhány mesterfogást, és fontos higiéniai szabályt a halakra
vonatkozóan.
A tengeri halfilé tetszőleges lehet, a vékony halfilé kiszárad
főzéskor, mert már a fagyasztás közben a sejtekből sok
nedvességet veszített. Ezért minél vastagabb a halfilé annál
omlósabb lesz a belőle készült étel. A fagyasztott hal
kiolvasztását a hűtőszekrényben, vagy hideg helyen tengeri sós
vízben végezzük. Így megtévesztésig hasonlítani fog a frissen
fogott
halra.
A hal besózása, ami víztartalmának elvonásával jár, jelentősen
nehezíti emészthetőségét, és keményebb lesz, ugyan bizonyos
ételeknél pont ezt kell elérni. A hal befűszerezése, és sózása
(pácolás) lelassítja a bomlási folyamatokat. Legjobb friss halat
készíteni, ami most már itt a Balaton partján is komoly
nehézségekbe ütközik, hiszen már nincs olyan hely ahol
balatoni
halat
lehetne vásárolni.
A halak sok számunkra értékes tápanyagot tartalmaznak, és
könnyen emészthetőek. A halzsír az állati zsírral ellentétben
alacsony hőmérsékleten is folyékony marad, és a könnyű
telítetlen zsírok közé tartozik. A hal az egyik legjobb omega -3
forrás, különösen a pisztráng, hering, lazac, szardella, vajhal,
makréla. A halak általában elősegítik a testnedvek egyenletes
eloszlását a szervezetben. A hal különböző létfontosságú
vitaminok gazdag forrása, mint E, A, D, és B Vitaminok. A
nyomelemek terén pedig vas, réz, mangán, jód, különösen ez
utóbbi teszi igazán értékessé számunkra. Hogy milyen
mértékben tudjuk mindezt elsajátítani, függ a hal fajtájától, és az
elkészítési módtól. A sovány halak könnyebbek, a zsírosabbak
nehezebbek, így egy halétel 25,-3,5 órát tölt a gyomrunkban,
míg a húsételek legalább 3-5 órát, ez azt jelenti, hogyha nem
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akarunk emésztőrendszeri betegségeket, az elfogyasztott étel
után ennyivel együnk csak más ételt, ez különösen vonatkozik
az édességekre.
A legfontosabb hogy a hallal együtt semmilyen tejterméket
ne fogyasszunk!!! Tehát ha már akár egy fogás tartalmaz
halat a teljes menüből kizárjuk a tejes fogásokat.
Válasszunk olyan halat vagy elkészítési módot amitől
ünnepélyessé tesszük a főfogást. Ennek egyik módja valamilyen
értékesebb hal választás, a másik ha egészben készítjük el a
halat, a fejével együtt.
Pácolt fogasfilé zöldségekkel
Elegáns ünnepi összeállítás, mégis egy könnyű étel
köszönhetően az egészséges táplálkozás egyik legegyszerűbb
módjának. Nevezetesen a szétválasztó étrendről van szó.
Amikor nem kerül össze egy étkezésen belül a gabonafélék,
vagy burgonya az állati fehérjékkel. Semmiféle csűrés csavarás
csak így egyszerűen ez egy aranyszabály, melyet betartva nem
terheljük túl szervezetünket. A fehér húsú halak már
önmagukban segítik a testnedvek egyenletes eloszlását, és a
citrusfélék levében történő pácolás pedig nem csak az ízeket
gazdagítja, hanem, elvégzi bizonyos fehérjék lebontását is
egyben. A gyömbér eltávolítja a sav és méreganyagokat, így
szintén elengedhetetlen fűszere a vörös húsoknak,
szárnyasoknak és hal ételeknek. Minden állati fehérjét
előkészíthetünk ily módon.

2 adaghoz:
A halhoz:
200 g fogasfilé, vagy más fehérhúsú hal
1 zöldcitrom leve, és lereszelt héja
2 cm-es gyömbérszelet
szójaszósz
2 szál zöldhagyma
A pasztinákpüréhez:
1 nagy pasztinák
só, bors, reszelt szerecsendió
1 teáskanál vaj
A céklához
1 közepes cékla
só, cukor, bors,köménymag (vagy őrölt kömény), almaecet
Retek vagy csicsókasalátához:
1 fehér retek, vajrépa, vagy 2 kis csicsóka
8-10 szem kesudió, vagy hántolt mandula
citromlé, só, bio nádcukor
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Először a halat bepácoljuk a hozzávalókkal, és a sütőedényben
egy fóliával letakarva legalább fél órára betesszük a hűtőbe.
Amíg pácolódik a hal elkészítjük a zöldségeket. A sütéshez 1520 percre van szükség, így ennyivel a tálalás előtt tegyük a
sütőbe.
A céklát nyersen nagyon vékony szeletekre vágjuk,
ez leginkább egy zöldséggyaluval sikerülhet. Feltesszük a
fűszerekkel együtt annyi vízben főni amennyi éppen ellepi.
Amikor félig megfőtt, - mindez annak köszönhetően hogy
szeletelve van 15-20 perc - leszűrjük, hozzáadjuk a sót és a
borecetet és hagyjuk pácolódni.
A pasztinákpüré is nagyon gyorsan elkészül ha a megtisztított
gyökeret lereszeljük, és éppen annyi vízben amennyi ellepi
feltesszük főni. Annyi idő alatt mint a cékla ez is puhára fő,
hozzáadjuk a fűszereket, pürésítjük, és belekeverjük a hideg
vajat. ettől nagyon szép bársonyos állagot kapunk.
A salátához egy tálban előkészítjük a citromlevet, csak ezután
hámozzuk meg és reszeljük le a retket vagy csícsókát egyenesen
a citromlébe, így nem fog megbarnulni. A kesudiót összevágjuk
és belekeverjük a többi hozzávalóval együtt.
Ennyiféle finomságból nem nehéz látványosan megtálalni,
különösen, hogyha a kertben mindenféle ehető virágok, és zöld
levelek kínálják magukat.

A karácsonyi bejgli sütés fortélyai
A bejgli története
Hagyományosan mákos kalács volt a magyar karácsonyi
sütemény. A bejgli a 19. század második felében kezdi
térhódítását a többi német Karácsonyi szokással egyetemben.
Valahogyan kapcsolatba hozható a pozsonyi kiflivel, lévén
tésztája és tölteléke azonos, azaz kicsinyített mása a mákos
patkónak, melyet egy ottani cukrászmester készített el a Miklós
napi ajándékozásra. A bejgli név pedig a német beugen azaz
meghajlít szóból eredeztethető. Aztán ez a hajlított kerekded
patkó forma nálunk kiegyenesedett. A magyar nyelvben
fordított sorrendben jelenik meg előbb az 1832-ben kiadott
Czifray István Magyar nemzeti szakácskönyvében „Posonyi
finom mákos kaláts” néven, majd 1932-ben megjelent Magyar
Elek Ínyesmester szakácskönyvében, aki Pozsonyban kóstolta
meg először a „pejglit”, ahol már omlós tésztáról van szó.
Időben a kettő között azaz 1881-ben megjelent Dobos C. József
Magyar-Francia szakácskönyvében nem sikerült fellelni a bejgli
receptjét.
Beigli vagy bejgli?
Amióta „beiglit” sütök — nem elírás a bejglinek mindkét
írásmódja használatos — teszem azt Szakál László Régi
ünnepek a konyhában karácsonytól karácsonyig című
könyvéből ezt a bevált receptet ajánlom, néhány fortéllyal
kiegészítve. Egy biztos ha betartjuk az arányokat és igazi vajjal
készítjük az íze mindig finom lesz, ha nem is sikerül gyönyörű
márványosra.
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A bejgli készítés legfőbb titka hogy hidegben kell pihentetni, és
eltalálni a töltelék, és a tészta állagát. Így a felülete szép
márványos lesz, és nem reped meg.
További tapasztalatok a siker érdekében
A lisztet, mint minden süteményhez, átszitáljuk.
Teljes kiőrlésű lisztből is készíthetjük, vagy ahogyan a
leggyakrabban szoktam, fele teljes kiőrlésű tönkölylisztet és fele
búzalisztet használok, háromszor átszitálva.
A tejet fokozatosan adjuk a tésztához, különösen, ha teljes
kiőrlésű lisztet használunk (ehhez egyébként is kevesebb tej
szükséges).
A tészta és a töltelék azonos mennyiségű legyen.
Mindig szorosan tekerjük fel a tésztát, hogy később ne váljon el
a tölteléktől.
A töltelék készítésénél szintén ügyeljünk a tej, illetve víz
adagolásával, mert a túl lágy töltelék az egyik oka annak, hogy
megreped a bejgli. A dióhoz aranymazsolát és reszelt bio
citromhéjat , a mákhoz barna mazsolát, és bio narancshéjat
szoktam adni.
A kelesztést zárt térben végezzük, ha nincs kelesztőnk akkor
egy fóliával letakarva végezzük ügyelve, hogy ne sérüljön meg
a tészta teteje.
A túlkelés — a tészta kirepedésének másik oka — elkerülésére
a második megkenés után, hideg helyen pihentessük a tésztát.
Villával, vagy vékony pálcikával szurkáljuk meg az utolsó
kenés után, hogy sütés közben a keletkező gőz távozni tudjon
Hogy ne száradjon ki sütés közben a tészta, tegyünk egy vízzel
telt kis tálat a sütőbe, különösen, ha gázsütőt használunk, és
biztosítsunk egyenletes nem túl magas hőmérsékletet.
A sütési idő 170 C° 30-35 perc
Jó étvágyat kívánok!
További receptek megtalálhatók: a http://valodisafrany.blog.hu/
Ahol az egészség és a gasztronómia kapcsolatáról szerzett
tapasztalataimról írok felhasználva készülő könyvem kéziratát, a
biokertünkben, és a vendégházunk konyháján készült fotókkal
illusztrálva. Ha teheti, látogasson el a blogra.
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2017. II. félévi programok, események
Rizlingország ünnepén

illetve a mulatság vette át. Postás Józsi és a Signál Duó táncra
csalta a résztvevőket. Közben a Szőlész-borász Egyesület, az
esemény társszervezője finom falatokkal, hangulatos
borterasszal várta a vendégsereget. Ínycsiklandó volta sült
kolbász, a tejfölös tócsi, a vadpörkölt és a házi rétes illata,
melyet ügyes kezű gazdafeleségek és önkéntes segítőink
nyújtottak,
töltöttek.
A
rendezvény
előkészítésében,
lebonyolításában nagyon sok segítséget kaptunk helyi
önkénteseinktől, polgárőreinktől, melyet ezúton is nagyon
szépen köszönünk!

XI. Gyermek-, Ifjúsági Alkotó- és
Fafaragó tábor

A rezi szőlőhegyen kiváló szőlőfajták teremnek, de a
jellegzetessége az olaszrizling, éppen ezért ez a vidék elnyerte a
„Rizlingország” jelzőt. És mint minden országnak, ennek is meg
van az ünnepe, mégpedig a Rizlingország ünnepe, melyet
minden év június végén vagy július elején, Szent Iván napjához
közeli időpontban ünnepelünk meg, mivel a szőlőhegyi kápolna
egyik védőszentje Szent Iván. Az ünnepség mint mindig és
hogy kellőképpen megtiszteljük, szentmisével kezdődődött, ahol
áldást kértünk a jó termés érdekében. A szentmise végén zenés
felvonulással vonultunk a szőlőhegy eleji Hegykapuhoz, ahol
hangulatos természeti környezetben kiváló borok, finom ételek,
szórakoztató előadások várták az érdeklődőket. A borhölgyek és
a borlovagok bevonulását nyitótánc előzte meg, Dencs
Bernadett és Hardi András néptáncosok előadásában. Ezután
színpadra vonultak a lukácsházi- és a Balatoni Borbarát
Hölgyek Egyesületének képviselői, a Da Bíbere Borlovagrend
tagjai valamint az Európai Borlovagrend Magyarországi
Konzulátusa, Vas megyei Régiójának képviselői. Cserép Gábor
polgármester köszöntője után Dr. Brazsil József a Da Bíbere
Borlovagrend elnök nagymestere nyitotta meg a rendezvényt,
mely előhírnöke a balatoni borfesztiváloknak, melyek hétrőlhétre folytatódnak a nyár során. A közös koccintásba a
Nyugdíjas klub is bekapcsolódott és énekkel köszöntötte a
vendégeket. Óvodásaink kedves kis műsora mosolyt csalt az
arcokra, egységes kis öltözékükben szép színfoltjai voltak az
estnek. Iskolásaink is képviseltették magukat, az alkalomhoz
illő népdalokat énekeltek, akárcsak a helyi Őszirózsa Nyugdíjas
Klub, akinek a repertoárjában mindig van alkalomhoz illő
előadás. Az idén 10 esztendős Rezidance tánccsoport
mindhárom korcsoportja színpadra illetve színpad elé lépett és
kápráztatta el, mint mindig a közönséget. Szombathelyi és
cserszegtomaji barátaink, György "&" György és a Tátika
Népdalkör hangulatos slágerekkel, népdalokkal teremtettek
kiváló hangulatot. Aradszky László előadására megtelt a tér és
jött a nosztalgia. A dalok, slágerek a fiatalokat is magával
ragadta. Egyszerű volt, de mégis nagyszerű. Ezután a teret a bál
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Az idei nyáron július 31-től augusztus 4-ig immáron XI.
alkalommal került megrendezésre a Gyermek-és Ifjúsági
Alkotó-és Fafaragótábor, melynek az Általános Iskola épülete, a
Fecskeház udvara és a Laky Demeter Turistaház adott otthont.
A táborban résztvevő gyerekeket tehetséges oktatók segítették,
akikkel
gyönyörű
kézimunkákat
készítettek
el.
Simon Ferencné helyi kézimunka készítő mellett hímeztek,
Varga Eszter pedagógus segítségével fontak és gyöngyöt fűztek
a résztvevők. A nemezelésben és pólóbatikolásban, rajzolásban
Zubai Etelka képzőművészeti oktató segítette őket. A festésben
Agárdi Olivér Attila festőművésztől kaptak segítséget. Szloszjár
Ferenc a tűzzománc készítés technikáját tanította meg a
gyerekeknek, mely során ékszereket készíthettek. Pajtiné Bujáki
Anna fazekas művésszel agyagból készítettek szép alkotásokat.
Horváth Zsanett és Horváth Katalin segítségével meghívókat és
cd díszítéseket, Ács Erika textilszobrász segítségével pedig
különleges alkotások keltek életre. Mivel a sütés-főzés is
alkotómunka, így Somogyi Zoltán „Max” gasztroblogger a kifli
és befli készítésének módját mutatta meg a gyerekeknek, melyet
mindenki saját maga formázott és a Turistaház kemencéjében
sütöttek meg.
A Fafaragótáborban Stiller Gábor és Farkas Kovács László
fafaragó népi iparművészekkel fából készítettek többek között
hangszereket, íjat, fakanalat. Stiller Gáborné pedagógus pedig
körmöcskézni tanította őket.
A tábor a hét során elkészített alkotások kiállításával zárult a
Faluházban. A záróünnepség után a kiállítás lebontásra került és
alkotásait minden gyermekek hazavihette.
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Szüreti Mulatság
A több évtizedes hagyományt követve minden év
szeptemberében kerül megrendezésére Reziben a szüreti
mulatság, ahol mozgósítva van a falu apraja-nagyja. Így volt ez
az idén is, amikor a mulatság szeptember 10-én, hangulatos
szüreti felvonulással vette kezdetét. A régi időket felelevenítő
szüreti menet jelmezben lovas hintóval, kocsival, traktorokkal,
táncosokkal vonult végig a falu utcáin. Az esemény fesztivállal
folytatódott az Általános Iskola udvarán, ahol igazi szüreti
hangulat, díszített színpad várta az odaérkezőket, akik finom
ételeket, a szőlősgazdák által frissen sütött tócsit finom borokat
kóstolhattak a nap folyamán. A fesztivál programjában
változatos, és az alkalomhoz illő műsorszámok szerepeltek.
Népzene, néptánc, operett, népdal, szórakoztató előadók és
természetesen a helyben működő csoportok előadásai.
A kisbíró köszöntője után a Nagyváthy néptáncegyüttes
bemutatóját láthatta a közönség, majd a helyi előadók műsora
következett. Az óvodások népi játékokat, az általános iskolások
énekkara, és a rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub vidám szüreti
népdalokat énekeltek, majd Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita:
most kezdődik a tánc c. előadására szórakozhatott a
nagyérdemű. Ezután a Marcali férfikórus szüreti dalokat és
csárdásokat énekelt, majd a Rezidance táncegyüttes látványos
táncbemutatója következett. A mulatságot Jó Laci betyár
hangulatos mulatós műsora zárta, aki az idei évtől rezi lakos és
akit a produkcióra betyár társai is elkísértek.

Betakarító nap
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Szent Mihály napján az óvodásokkal, iskolásokkal és helyi
termelőkkel vásárt rendeztünk a Laky Demeter Turistaház
udvarán. Az iskolások előadással köszöntötték a rendezvény
részvevőit, ahol jelen volt Sáringer-Kenyeres Tamás az MNVH
elnöke, aki üdvözölte a rezi kezdeményezést, amely szerinte az
őszi periódus egy nagy ünnepe, fénypontja: „Egyre jobban
megtanuljuk megbecsülni azokat amiket saját magunk állítunk
elő, illetve nem csak saját magunk, de a településen lakók, a
település környékén élők. Élelmiszerbiztonsági szempontból is jó
dolog, hogy tudjuk a termék honnét származik, ki termelte,
milyen módon történtek a termelésnek egyes szakaszai fázisai”
A rendezvényen továbbá elhangzott, hogy Szent Mihály
napjához hiedelmeket és szokásokat, időjárási megfigyeléseket
fűztek. Ilyenkor kezdődött a szüret és a lakodalmak őszi évadját
is Borszűrő Szent Mihály nyitotta. Ettől kezdve számították a
kisfarsangot, amely egészen Katalin napig tartott.

Szent Lukács Művésztelep
Reziben

Rezi a művészetek szempontjából is egy nagyon inspiráló
környezet. A falu védőszentje Szent Lukács, aki évszázadok óta
a festők és Rezi védőszentje is. 2002 óta Lukács napja egyben a
fény, a színek, a formák és ritmusok, az élő festészet ünnepe, a
Magyar Festészet Napja.
Reziben először 1992-ben rendeztek festőtelepet, melyen
éveken keresztül 8-10 hazai és határon túli festőművész alkotott
nyaranta egy-egy héten át. Ezután egy kis szünet következett,
mígnem 2016-ban ismét megjelentek a festőművészek,
szobrászok, akik a képzőművészet nyelvén örökítik meg e
gyönyörű, festői tájat, a falu utcáit, erdeit, a szőlőhegyet, de más
tájegységek szépségeit is. A festőtelep Szent Lukács nevét viseli
és annak névnapjához illetve a Magyar Festészet Napjához
kötődően kerül minden évben megrendezésre, a Laky Demeter
Turistaházban. Az idén 7 festőművész alkotott a hét során,
munkájukból a telep végén és Keszthelyen a Fejér György
Városi Könyvtárban, a Kalendárium c. kötet bemutatóján
kiállítást rendeztünk.
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Klub adott műsort, majd a vacsorát követően élőzene
szórakoztatta a megjelenteket.

Holdfénytúra
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNP szervezésében
november 3-án az esti órákban közel 700 résztvevő tette meg az
utat a telihold fényénél a rezi várra. Érkeztek csapatok helyből a
környező településekről, Cserszegtomajról, Keszthelyről,
Hévízről, Alsópáhokról, Karmacsról, Vonyarcvashegyről,
Felsőpáhokról,
Várvölgyről,
Zalaszántóról,
Kehidakustányból, de Zalaegerszegről, Ajkáról, Fonyódról,
Sárvárról, Budapestről, Balatonboglárról, Zalaszentgrótról,
Tapolcáról, Marcaliból, Győrből, Tűrjéről, Lesencetomajról,
Veszprémből, Nagyatádról, Pakodról, Zalalövőről, Sümegről,
Szombathelyről,
Dunaújvárosból,
Nagykanizsáról,
Zalakarosból, Kaposvárról. A szervezők részéről nem
számítottunk ilyen magas részvételre. Az iskola, sportpálya
környéke, majd a közeli utcák rövid időn belül megteltek a
túrára érkező autókkal. Az idő csodálatos volt, világított a
Hold. Talán 8 évvel ezelőtt, amikor először útnak indult a túra,
volt ennyire szép az idő. Akkor 60 fő vett rajta részt. Ahogy
múltak az évek, sokszor megesett, hogy az időjárás nem
kedvezett az eseménynek de a nagy köd és a felhős idő vagy
éppen a havas eső ellenére mindig volt pár elszánt túrázó, aki
megtette a távot. Aztán az elmúlt években pedig beállt a létszám
olyan 250-300 főre, ami éveken keresztül tartotta magát. Az idei
év ezt aztán jócskán felülmúlta de a visszajelzések alapján
mindenki jól érezte magát és elégedetten távozott Reziből.

Márton-napi újbor áldás

Megáldatták majd meg is kóstolták az idei év borait a rezi
szőlősgazdák. A településen nagy hagyománya van a
szőlőtermesztésnek, és a gazdák gondot fordítanak arra is, hogy
minden évben megáldassák az elkészült borokat. A finom nedűk
mellett egy libalakomára is hivatalosak voltak a borászok, majd
zeneszó mellett beszélhették meg az elmúlt év eseményeit.
Kiss László megáldotta az újborokat, és megköszönte Istennek a
kiváló termést. Bellér Ferenc, a rezi Szőlősgazdák
Egyesületének elnöke is köszönetet mondott a szőlősgazdáknak,
hogy elhozták boraikat a rendezvényre. Kiemelte, a
szőlőtermesztésben nagy szerepet játszanak az asszonyok is, így
nekik egy szál virággal köszönte meg az egész éves
munkájukat. Elhangzott, ugyan Szent Márton napja már elmúlt,
de a szőlősgazdák számára fontos, hogy megtartsák az ünnepet.
A köszöntők után zeneszó mellett tálalták fel a vacsorát. A
borosgazdák Szent Márton napi lakomát, libacombot és
lilakáposztát fogyaszthattak, mellé pedig egymás borát
kóstolgatták. A rezi gazdák jó barátságot ápolnak egymással,
így a vacsora mellett vidám hangulatú beszélgetés is folyt.
(Forrás: Keszthely TV)

(Fotó: Csider Ferenc)

Idősek köszöntése

Rezi Község Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt szervezete
idén is megrendezte az Idősek köszöntését Reziben. Községünk
65 év feletti lakóit Dr. Kiss Ferenc a helyi Vöröskereszt elnöke,
Cserép Gábor polgármester és Kiss László esperes köszöntötték.
Az esten a helyi óvodások, iskolások és az Őszirózsa Nyugdíjas
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Adventi vásár Mikulás napján
Miklós napján délután sorra érkeztek a kisgyerekek a rezi
Piactérre, hogy a Mikulással találkozhassanak. Míg az meg nem
érkezett, az iskolások báboztak, a tánccsoport kicsinyi táncoltak.
Közben a szülők, hozzátartozók a piacon kiállító helyi és térségi
termelők nagyszerű kézműves termékiből válogathattak és
helyben sütött sült kolbászt, gesztenyét, forró szörpöt és forralt
bort kóstolhattak. Aztán lovas hintón megérkezett a várva várt
piros ruhás, fehér szakállú Mikulás, aki köszöntötte az őt
körülvevő gyerekeket és mindenkinek egy kis csomagot osztott,
melyet előző nap lelkes fiatalok segítettek összecsomagolni. A
hideg ellenére ismét egy hangulatos estét tölthettünk együtt.
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Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Vártúra éjjel, nappal

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Rezi Kikiáltó
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