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Karácsonyi Angyal
Ha én angyal volnék,
a földre eljönnék.
Minden embernek egy nagy
karácsonyfát vinnék.
Tennék rá minden jót,
diót és mogyorót.
Az emberek szívébe,
tágra nyílt nagy ajtót.
Fényesség ragyogna
az egész világra.
A szívekben minden nap
igaz szeretet dalolna.
Hozzád is elmennék,
fájó sebeidre
örömport hintenék.
Nem lenne a világon,
se síró, se kesergő,
boldog lenne a földön
minden árva és esendő.
Nem csak Karácsonykor
nyílnának meg a szívek.
Az év minden napján,
nagy lenne a szeretet.
Őszinte szemekből,
ragyognának a fények.
Kaput nyitnának
gazdagnak, szegénynek.
Jutna a sok jóból
minden embernek,
árvának, elesettnek.
Karácsonyfa tetején,
csillagként ragyogna
minden nap a béke,
hit, szeretet, remény.
Megszűnne a szomorúság,
nem lenne több bánat.
Ha én angyal volnék,
boldogság költözne
az egész világra.
Köszöntöm községünk valamennyi Lakóját!
Külön nagy örömmel és szeretettel köszöntöm, az újságunk első oldalán lévő 2019. évben született gyermekeket, községünk legszebb ajándékait.
Településünk jövője szempontjából a legfontosabb az itt született gyermekek száma. Évek óta nem volt ilyen magas a születési szám Reziben.
Köszönöm a szülők gyermekvállalását, melyhez erőt, egészséget, türelmet és sok-sok együtt töltött boldog évet kívánok!
A megszületett gyermekek reményt adnak, hogy községünknek jövője van, célt tűznek elénk, hogy községünket és intézményeinket tovább fejlesszük
és egészséges, tiszta, szép környezetet hagyjunk rájuk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyt és boldog új esztendőt Rezi minden lakójának!
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Cserép Gábor
polgármester
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Önkormányzat hírei
Tisztelt Rezi Lakosok!
A 2019. évi önkormányzati választások alkalmából ismét
megtapasztalt bizalmat képviselő társaim nevében is
szeretném
megköszönni
községünk
valamennyi
Választópolgárának. A lakosság bizalma nagyon fontos és
továbbra is erőt ad a Képviselő-testület és a Hivatalunk
számára, hogy községünk érdekeit és fejlődését szem előtt
tartva, akár erőn felül dolgozzunk, figyeljünk a felmerülő
igényekre és ötletekre, és azt a lehető legrövidebb időn
belül a közösség érdekeit szem előtt tartva megvalósítsuk.
E szándékunkat bizonyítják az elnyert pályázatainkkal és a
saját erőből megvalósított fejlesztéseink.

- Szintén 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
megvalósítása is a végéhez ért. Az iskolánk energetikai
korszerűsítésére 34.218.749,- Ft-ot kaptunk. E pályázat
szintén 100 % támogatottságú volt. A pályázatban foglalt
energetikai fejlesztési munkálatok mellett megvalósult az
iskola alsó szintjének felújítása is.

A Rezi Kikiáltó karácsony táján minden családhoz eljut,
ezért a következő rövid tájékoztatóból szeretném, ha
megismernék Önkormányzatunk munkáját, terveit és a
lakosságunkat érintő intézkedéseket.
2019. évben folytatódott az előző években elnyert
pályázataink megvalósítása.
- A Településfejlesztési Operatív Program keretében „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével”
tárgyú felhívás alapján az „Óvoda
fejlesztése Rezin” címmel benyújtott pályázatunkkal
75.876.067,- Ft-ot nyertünk intézményünk külső és belső
felújítására, fejlesztésére. A pályázat 100 %-os
támogatottságú volt. Az óvodánk külső és belső felújítása
befejeződött és a többfunkciós közösségi tér épületéből
visszaköltözhettek az óvodások és már birtokba is vehették
a felújított, új bútorokkal berendezett óvodát. A pályázat
keretében felújításra került az óvodaudvar fa játszóháza és
kerítése is. Itt még további fejlesztési elképzeléseink is
valóra válhatnak, mivel a Magyar Falu Program új kültéri
játszóeszközök beszerzésére kiírt pályázatán sikeresen
szerepeltünk és a tavasz folyamán elkezdődik annak
megvalósítása.

Ezúton köszönetet mondok a szülőknek, az intézmények és
önkormányzatunk alkalmazottainak, akik fáradhatatlanul
részt vállaltak a költöztetések zavartalan lebonyolításában.
Az intézmények további szépítése, otthonossá tétele az ott
dolgozó alkalmazottak feladata a továbbiakban.
Itt kell megemlítenem, hogy az iskola felújítási munkálatai
mellett és azzal párhuzamosan a nyár folyamán döntések
sorozatára került sor a Képviselő-testület részéről
Iskolánkkal kapcsolatban.
Intézményünk működtetését – annak hosszú távú
megőrzése érdekében - 2019. szeptember 1-től átadtuk a
Csornai Premontrei Apátság részére. Reméljük, hogy ezzel
a döntéssel intézményünk további fejlődését alapoztuk
meg.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatói okirata
alapján az EFOP 1.8.5-17-2017-00175 kódszámú
„Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok
valamint eszközbeszerzés megvalósítása Reziben” című
nyertes pályázatunkkal 14.954.787,- Ft támogatást
kaptunk. E támogatásból valósult meg az óvodai és iskolai
tálalókonyha fejlesztése, korszerű eszközökkel való

3

Rezi Kikiáltó 2019. december havi szám
ellátása, valamint dietetikus és táplálkozási szakember
bevonásával egészséges életstílust népszerűsítő programok
kerültek megvalósításra.

vonatkozóan benyújtott 53.829.000,- Ft 90 %-os
támogatási igényünket teljes mértékben támogatták. A Rezi
Vár utcai 153/2. hrsz-ú híd károsodásának helyreállítására
benyújtott 9.740.000,- Ft 90 %-os támogatási igényünkből
pedig csupán 6.235.000,- Ft támogatást ítéltek meg.
A pályázatok megvalósításához 10 % önerőt kell
biztosítani az Önkormányzatunknak.
A Rigósi út
helyreállításához szükséges önerő összege: 3.190.600 Ft, a
Vár utcai híd helyreállításához szükséges önerő összege:
623.500,- Ft, a Rigósi úton lévő támfalhoz pedig
5.382.900,- Ft az önerő mértéke, mely összesen:
9.197.000,- Ft körül várható. A közbeszerzési és beszerzési
eljárásokat követőn a kivitelezői szerződések aláírása
megtörtént, és a kivitelezői munkák is megkezdődtek.

2018. április 27-én pályázatot nyújtottunk be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. E pályázat célja a Tikeritó utca, a Hárságyi
út és a Rezi elkerülő út aszfaltburkolatának felújítása. E
pályázatunkat II. körben nyertessé nyilvánította a
Belügyminisztérium és 14.601.749,- Ft-ot nyertünk a
megvalósításra, melyhez Önkormányzatunknak még
2.576.779,- Ft-ot kell biztosítania. A beszerzési eljárást
követően szerződést kötöttünk a Horváth-Ép Kft-vel, akik
a munkákat 2019. november 30-ig a módosított
vállalkozási szerződés szerint befejezték.
Pályáztunk
a
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra is, melynek keretében már megvalósult a
Művelődési Ház színpadi függöny behúzó szerkezetének
felújítása, és képakasztó sín került a falra, valamint
függönytartók az ablakokra. Ebben az évben még ebből a
keretből meg kell oldani a színpad világításának felújítását
is.
A 2018. szeptember 3-4-5-i hatalmas esőzést követően
három vis maior pályázatot nyújtottunk be a Rezi Rigósi
partfal, a Rigósi út, valamint a Vár utcai híd felújítására.
A Belügyminisztérium döntött pályázataink ügyében. A
Rigósi útra vonatkozóan benyújtott 65.265.000,- Ft 90 %os támogatási igényünkből csupán 31.906.000,- Ft
támogatást ítéltek meg. A pályázatban a Rigósi út
tönkrement aszfaltburkolatának helyreállítását támogatták
és nem ítéltek meg támogatást az útpadka kiépítésére.
Ennek az a veszélye, hogy az út az esetleges újabb esőzések
következtében továbbra is sérülhet, mivel útpadka
kiépítését az Önkormányzatunk önerőből, támogatás nélkül
nem tudja megoldani. A Rezi, Rigósi u. 043/4. hrsz-ú
útszakaszon lévő partfal károsodásának helyreállítására
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Önkormányzatunk 2018. december 28-án újabb vis maior
eseményt jelentett be a 2018. december 24-én hirtelen
lezúduló nagy mennyiségű esőzés következtében a Rezi,
Deák Ferenc utcában lévő támfal több helyen történő
megrepedezése miatt. A támogatási igényünket
12.218.000,- Ft összegre nyújtottuk be partfalomlás
veszélye miatt. A pályázatunkat elbírálták, a helyreállítási
munkálatokra 8.059.000,- Ft támogatást állapítottak meg.
A módosított kiviteli tervek elkészültek, és az ajánlattételi
eljárás követően szerződést kötöttünk a kivitelezési és
műszaki ellenőrzési munkák elvégzésére.
Augusztus 28-án érkezett egy újabb értesítés egy 2016. évi
pályázatunkkal kapcsolatban, melyet sportparkok
kiépítésére nyújtottunk be. A program keretében egy
sportpark kiépítését támogatták, mely a Képviselő-testület
döntése értelmében a tornaterem mellett fog megvalósulni.
„A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatása” című HUNG-2019/5545
kódjelű „Pajtamúzeum létrehozása Reziben” című
pályázatunk is nyert, melynek megvalósítása hamarosan
kezdetét veszi.
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Meg kell említeni a víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására évente benyújtott pályázatainkat is, mellyel a
lakosság közüzemi díjának összegét sikerül csökkenteni.
Pályázatainkról szóló tájékoztatómban említem meg a
Rezi, Rákóczi u. 2/A. szám alatti önkormányzatunk által
megvásárolt épületrészt, ahol terveink szerint mini
bölcsődét alakítanánk ki. Pályázatunkat benyújtottuk. Az
elbírálásról még nincs információnk.
Ebben az évben elkészült a község zártkertjére vonatkozó
rendezési tervünk is, mely az Önkormányzat honlapján
megtalálható.
A rendezési tervünk felülvizsgálatát a község belterületi
részére vonatkozóan folytatni kell, mert a Georgikon
ÁFÉSZ a Vár utcai bolt épületét a közeljövőben tervezi
bővíteni, felújítani.
Említést kell tennünk arról, hogy közterület céljára
megvásároltuk a Rizlingország ünnepe rendezvény
zártkerti helyszínét, mely lehetőség ad közösségi
rendezvények, és nem utolsósorban az arra közlekedők
parkolásának biztosítására is.
A Képviselő-testület igyekszik a községünkben lévő üresen
álló lakások felvásárlásával, hasznosításával és
értékesítésével községünk településképén javítani. Ezek a
döntések remélhetőleg segítik községünk hosszú távú
fejlődését.
Önkormányzatunk Gazdasági Programját a Képviselőtestület 33/2015. (III.30.) határozatával fogadta el az előző
ciklusra vonatkozóan. Büszkén mondhatjuk, hogy a
Gazdasági Program célkitűzéseinek nagy részét sikerült
megvalósítani, melyek közül a legnagyobbak a tornaterem,
a többfunkciós közösségi tér, az orvosi rendelő, a konyha,
az óvoda és iskola felújítása. Igyekeztünk községünk
működőképességét folyamatosan biztosítani, melyet eddig
sikerült hitel felvétele nélkül megoldani.
Meg kell említeni az Egyházunk és így Kiss László esperes
fáradhatatlan munkáját is, mellyel a Rezi Római Katolikus
templomunkat igyekszik egyre szebbé tenni.
A fejlődés azonban nem állhat meg, hiszen az
önkormányzati választásokat követően újabb gazdasági
programról kell döntenie az újonnan megválasztott
Képviselő-testületnek.
Fontosnak tartom az általános iskola tetőterének
felújításával és kerítése megépítésével intézményünk
további fejlesztését. Az intézmények udvarán álló
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melléképületeknek, a művelődési ház vizesblokkjának, az
önkormányzati lakásoknak, a ravatalozónak és a temető
kerítésének, a tűzoltó szertárnak, a buszváróknak, a
járdáinknak és útjainknak a felújítását, az esővíz elvezetés
megoldását, valamint intézményeink felújításának
befejezését követően az udvaruk parkosítását, környezetük
szépítését, hogy ezzel is igényt teremtsünk az oda járó
gyermekek és felnőttek körében.
Tisztelt Lakótársaim!
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.
Ehhez kérem valamennyi lakótársunk együttműködését és
segítségét, annál is inkább, mert Rezi község érezhetően
nívós szerepet vívott ki magának mind szép természeti
környezetével, mind pedig kulturális programjaival.
Fontosnak tartom, hogy az idelátogatók községünk
hírnevét tovább öregbítsék.
Beszámolóm a teljesség igénye nélkül készült, de ebből is
látható, hogy Rezi Község Önkormányzata Hivatalának
köztisztviselői a Képviselő-testülettel és közalkalmazottainkkal karöltve mennyit dolgoznak községünk
fejlesztéséért.
Az önkormányzati ciklusunk Gazdasági Programjának zár
szavát ismertetem Önökkel:
„Önkormányzatunk alapvető célja továbbra is az kell
legyen, hogy a községi infrastruktúra további
fejlesztésével,
a
közszolgáltatások
színvonalának
emelésével javítsa a település polgárainak életminőségét.
Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a község
minden polgárára, a civil szervezeteknek, az itt működő
vállalkozásoknak, az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az
önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív
részvételére és konstruktív együttműködésére. Az
önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző erőket
és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben
összehangolja, közös cél érdekében összekovácsolja, majd
egyben tartsa minden itt élő és tevékenykedő ember közös
java érdekében.”
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Végül kérem községünk minden lakójától, a kicsiktől a
nyugdíjas korosztályig, hogy eddig elért eredményeinket
értékeljék és becsüljék meg, hiszen nem kevés energia és
pénz kellett ahhoz, hogy ezt elérjük. Kívánom, hogy
megszépült intézményeinkben minőségi munka folyjon, az
ott dolgozó alkalmazottak érezzék jól magukat, alakuljon
ki minden intézményben stabil kollektíva, és az
intézmények között is alakuljon ki olyan együttműködés,
mellyel segítik Önkormányzatunk fejlődését, céljaink
megvalósítását, és községünk jó hírnevének megőrzését és
nem utolsó sorban vívják ki lakosságunk megelégedését.

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

Elismerés

Megköszönöm
lakosságunk,
egyesületeink
és
alkalmazottaink munkáját és segítő közreműködését
községünk kulturális életében és programjainkban.
Külön köszönöm képviselő társaim fáradhatatlan, önzetlen
munkáját, és velük együtt várom ötleteiket, javaslataikat és
jóindulatú kritikájukat.
Beszámolóm végéhez érve, kéréssel fordulok tisztelt
lakótársaimhoz!

A közeledő télre tekintettel kérem, hogy az útszélén
autóikkal ne parkoljanak, mert akadályozzák a
hóeltakarítási munkát és balesetet okozhatnak!
Jogszabályi kötelezettség, hogy az ingatlantulajdonosok az ingatlanuk előtti
közterületet
tisztán tartsák, az árkokat, a zöldterületet, a
parkokat ápolják, az ingatlan előtti járdát, (járda
hiányában egy méter széles területsávot), a járda
melletti zöldsávot az úttestig terjedő teljes területet
gondozzák, tisztán tartsák, mentesítsék a gyomtól
és szeméttől, a burkolt területeken a havat
eltakarítsák és a síkosságot mentesítsék.
Ezért kérem a lakosságot, hogy mindenki
igyekezzen ezen kötelezettségének eleget tenni!
Mivel az Önkormányzatnak egyre kevesebb
közmunkás dolgozója van és létszámuk a jövőben
tovább is csökkenhet, ezért velük elsősorban
közintézményeink környezetének rendbetételénél
számolhatunk.
Ezen kívül kérem, hogy a temetőben lévő megdőlt
emlékek helyreállítása érdekében szíveskedjenek
lehetőségeik szerint intézkedni, hogy a szomszédos
emlékekben azok kárt ne okozzanak!
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Nézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.
Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.
A mosoly, az öröm, egymás ölelése,
-önző világunkban, vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az igazi érték,
a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.
Figyelmet és időt kéne többet adni,
minden körülményben embernek maradni!
(Aranyosi Ervin)
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Tájékoztató
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
197/2014. (VIII.1.) Kormány rendelet 22. § (4) bekezdése
értelmében „Ha a fogyasztó a forgalmazótól új elektromos,
elektronikus berendezést vásárol, és azt a forgalmazó a
fogyasztónak házhoz szállítja, a forgalmazó a fogyasztó
által felajánlott, a vásárolt berendezéssel azonos
mennyiségű és azonos használati célú elektromos,
elektronikus berendezés háztartásában képződő hulladékát
a nem természetes személy fogyasztótól legalább
ingyenesen, a természetes személy fogyasztótól,
hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és
elszállítja.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy éljenek a jogszabály
nyújtotta lehetőséggel.

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Szinte minden télen és tavasszal a Rezi Kikiáltóban
felhívást küldünk a kutya tulajdonosok részére az ebtartás
szabályainak betartása érdekében. Sajnos folyamatosan
kapjuk a jelzéseket, hogy nagyon sok kutya kóborol el
hazulról és csoportosan járkálnak az utcákon,
közterületeken, ami zavarja a biztonságos közlekedést
mind a gyalogosok, mind a járművezetők részére. Kérjük
Önöket, hogy lakótársaink, főleg a gyermekek védelme
érdekében az ebtartásról szóló szabályokat maradéktalanul
tartsák be és figyeljenek arra, hogy az ebeik kerítésen belül
maradjanak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebtartás szabályainak
megsértése esetén az intézkedés a Zala Megyei
Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának hatáskörébe
tartozik.

Mit is jelent a felelősség?
Egy felelős gazda, mielőtt magához venne egy állatot, jól
átgondolja döntését, utána olvas a választott faj ill. fajta
szükségleteinek, hogy milyen környezetre/élettérre,
mennyi mozgásra, milyen ellátásra, táplálásra stb. van
szüksége… legyen az kutya, macska, hal, madár vagy
bármilyen más állatfaj. CSAK azért venni, vagy
befogadni egy állatot, mert, pl. divat, vagy mert
megtetszett egy filmből, vagy csak mert akarunk egyet
nem felelős gondolkodás. Komolyan át kell gondolni ezt
a döntést, mert nem egy tárgyról, hanem egy érző lényről
van szó, akiről majd hosszú éveken át, gondoskodnunk
kell.
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Védőnői szolgálat hírei
Kedves Kismamák, Anyukák!
A 2019-as esztendő gyermekáldás szempontjából jónak
nevezhető a község lélekszámához viszonyítva, ugyanis
tizennyolc család bővült új taggal.
Szerencsére mindannyian egészségesek, szépen fejlődnek
gondoskodó, szerető családban.
Január 13-án hétfőn 10.00-kor szeretettel várjuk a
kismamákat a Tornacsarnokban
Baba-mama klub
foglalkozásra! A felmerülő igények esetén szeretnénk
tovább folytatni a Zenebölcsi foglalkozásokat is ezzel
kapcsolatban is várjuk a visszajelzéseket!
Nyugodt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és erőben,
egészségben dúskáló új évet kívánok a Védőnői Szolgálat
nevében.
Zomboryné Kismihály Brigitta
védőnő
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Laky Demeter Premontrei Általános
Iskola hírei

Az összefogás és a kitartó munka eredménye
intézményünk. Köszönjük, Esperes úrnak, és a település
képviselőinek, az önkormányzat dolgozóinak, minden
segítő közreműködőnek odaadó segítségét!
Szeptember elsejétől a Csornai Premontrei Prépostság
fenntartásában, annak harmadik oktatási intézményeként
kezdhettük meg az oktatást, Laky Demeter Premontrei
Általános Iskola néven, Fazakas Zoltán Márton apát
irányításával.

„Mikor elterjedt a Mennyországban a hír, hogy Jézus
Krisztus, a második isteni személy a földre jön,
gondolom, az angyalok elkezdtek nyüzsögni, hogy vajon
hogyan lesz, mint lesz. Döbbenetes, hogy Isten
kisbabaként egy istállóban születik meg.
Gyakorlatilag semmilyen forrásfelhasználás nélkül,
zöldmezős beruházás, önköltség nélkül.
Megszületett Isten közénk.” (Böjte Csaba)

A régi, jól bevált hagyományok mellé beépülnek a
keresztény értékek, a mozgás, néptánc, a képességek
fejlesztése, amik mind a hatékony tanulás és nevelés
eszközei. A premontrei egy tanító rend, aminek megfelelni
alapvető feladatunk.
Tovább működik a KIP és a Digitális Iskola Program. Ez
utóbbi sikeres pályázatának és Vincze Brigitta tanárnőnek
köszönhetően asztali gépeket, monitorokat nyertünk.
ÖKO-iskolaként gyermekeinket a környezettudatos életre
készítjük fel.
Országos versenyeken veszünk részt tanulóinkkal
történelemből, magyarból, matematikából. A régióban,
népdaléneklésben, rajzolásban
és
versmondásban
jeleskednek tanítványaink.
Eddigi eredményeink:
„Szép Zalában születtem” népdalversenyen kiemelt arany
minősítésben részesült Ganghamer Gyöngyike. Arany
minősítést Barta-Molnár Enikő, Gergely Klementina és
Nyisztor Szidónia, Bagladi Jázmin és a Kikelet népdalkör,
ezüst minősítést kaptak.

Egyszerűséget, kitartást, hitet tanulhatunk Máriától, aki a
nehézségeket fiatal lányként vállalta, hogy világra hozza a
Megváltót. József odaadó szeretettel és gondoskodással
óvta családját egy olyan korban, ahol még az életben
maradás is kihívásnak tűnt.
Most béke van és nyugodtabb világ, munkával, kitartással,
szeretettel sok építő dolgot tudunk elérni, lehetőségünk van
egy szebb világot létrehozni.
Sokat fejlődött kis falunk több intézménye is az elmúlt
időszakban.
A pályázatok megírása, annak kivitelezése, majd
elszámolása nagyon sok munkát, odafigyelést, áldozatot
követel. Szerencsések vagyunk, mert önkormányzatunk
csapata évek óta folyamatosan lebonyolít, végig vezet
párhuzamosan több pályázatot is, aminek következtében
egyre szépül és változik környezetünk.
A sikeres pályázatoknak köszönhetően megújult iskolánk,
új nyílászárók, korszerű padlófűtés, megszépült külső várja
az ide érkezőket.
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A Hévízi Illyés Gyula szépkiejtési vers -és prózamondó
versenyen Anton Hajnal ezüst, Szabó Ádin bronz
minősítést kapott, ugyancsak ennek a versenynek a
rajzpályázatán Gergely Klementina különdíjban részesült.
Anton Moána 2. osztályos tanulónk országos ösztöndíj
pályázaton nyert, kitűnő tanulmányi eredményével, aminek
köszönhetően felsőfokú tanulmányainak befejezéséig,
részesül havi támogatásban mindaddig, amíg kitűnő a
bizonyítványa.
Tanulóink,
nemzetközi
mentőcsoport
minősítő
gyakorlatán, segítőként közreműködtek, így részvételüknek is köszönhető, hogy sikerült megszerezni az
elismerő címet. Köszönjük a közreműködésüket: Nyisztor
Gábor, Nyisztor Előd, Gál Dániel és Szakál Dávid
tanulóinknak.
16
tanulóval
szeptemberben
gyalog
Sümegre
zarándokoltunk. Ezt a zarándoklatot felajánlottuk
családjainkért, falunkért és iskolánk fejlődéséért.
A premontrei fenntartásnak köszönhetően tanulóink
eredményeik alapján tanulhatnak tovább a fenntartó
iskoláiban,
így
a
Keszthelyi
Premontrei
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Szakgimnáziumban és a szombathelyi Szent Norbert
Gimnáziumban.
Szeretnénk egy még jobb iskolát, amihez minden lehetőség
adott, segítenek ebben a lelkes, támogató szülők és a
gyermekek is.
Ők így fogalmazták meg értékeinket:
„ olyan az iskola , mint egy nagy család, mindenki ismeri
a másikat és odafigyelünk egymásra”
„ nem kell utaznunk, itthon vagyunk, itt járhatunk
iskolába”
„ sokat tudunk segíteni egymásnak”
„ megismerjük ki, miben jó, tehetséges”
„ jók a KIP-es órák és a sok program”
„sok figyelmet és szeretetet kapunk”.
Iskolánk mottója: „ Mindenki jó valamiben”
és jónak lenni jó, jót tenni pedig nagyon jó érzés.

Nemcsak a húszéveseké a világ…
címmel került megrendezésre október 27-én településünk
szép korú lakói tiszteletére az immár hagyományos
ünnepség, a megújult helyi Vöröskereszt szervezet
segítségével. Az ünnepelteket Dr. Kiss Ferenc háziorvos, a
helyi Vöröskereszt Szervezet elnöke és Cserép Gábor
polgármester köszöntötte. Ünnepi műsort adtak a helyi
óvodások, iskolások, a Rezi Folk-kör, melyet Micheler
Szilárd kísért, aki az est folyamán hangulatos zenét
szolgáltatott, mellyel megénekeltette a közönséget. A
szépen terített asztalokon, finom ételek, házi sütemények
várták az ünnepelteket.

"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!"
Iskolánk tanulói és dolgozói nevében kívánok a település
minden lakójának:
Áldott, békés ünnepeket!
Zubai Etelka
igazgató

(Felső képen: Iskolai kirándulás a budapesti Csodák Palotájában
és a Nemzeti Múzeumban,
alsó képen Varró Dániel költő és Laposa Julcsi népzenei előadó
műsorán a rezi Művelődesi Házban)
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Alkotókör

Októbertől elkezdődtek az alkotóköri foglalkozások a Laky
Demeter Turistaházban, ahol tartalmas délutánokat
tölthettek el a foglalkozásokon részt vevők. Simon
Ferencnével kézimunkázhattak, Kláminger Andrea a
papírvesszőkosár fonást mutatta be az érdeklődőknek, míg
a konyhában Meiszner Katalin táplálkozási tanácsadó
tartott főzőiskolát. A foglalkozásokon egyre több
résztvevővel találkozhattunk a hetek során. A karácsonyi
időszakban egy kis szünetet tartunk, majd január 15-én
szerdán délután 17.00-kor ismét folytatódik az Alkotókör,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A részvétel
díjmentes
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Rezi Óvoda hírei
„Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk.
Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk.
Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell ültetnünk.
Ha megértést akarunk, megértőnek kell lennünk.
Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat.
Ha azt akarjuk, hogy szeressenek minket, szeretnünk kell másokat.”

lehetőségért,
segítségükért.

a

támogatásukért

és

fáradhatatlan

Büszkék vagyunk arra, hogy sok szülőtől kaptunk
segítséget a költözködésekkor, mindenkinek köszönet érte.

( Dan Millman)

Szeptember hónapban 38 óvodás korú gyermekkel kezdtük
a nevelési évet, jelenleg 42 kisgyermek jár óvodánkba. Új
nevet választottunk csoportjainknak, új nevünk Katica és
Csiga-biga csoport lett. Nevelőtestületünk egy újabb fiatal,
Reziben élő kolléganővel bővült, Keserű Veronika kezdte
első nevelési évét körünkben. Szeretettel vártuk és
fogadtuk, ő pedig nagy szeretetben neveli óvodánk Csigabiga csoportjába járó gyerekeket Szita-Gelencsér Dóra
óvodapedagógussal. Kívánjuk nekik, hogy sok szép,
örömteli évet töltsenek el együtt választott hivatásukban.
Újabb pályázat kiírása után a Katica csoport vezetését
mellettem, Novákné Rigó Andrea óvodapedagógus
kolléganő látta el két hónapig.
Izgalommal, szervezkedéssel, tervezgetéssel indult el
nevelési évünk, mert szeptember közepén átköltöztünk,
illetve visszaköltöztünk az óvodánk megújult régi helyére.
Óvodánk a teljes felújítással a két csoportszoba mellett két
új, minden higiéniai elvárásnak megfelelő gyermekmosdót
kapott. Az öltözőnk berendezése is teljesen megújult. Az
öltözőben minden gyermek számára külön polcon,
higiénikusan biztosított a szükségleteknek megfelelő ruhák
elhelyezése. A csoportszobák, az öltözők és a mosdók
elrendezése könnyen átlátható, biztonságos elrendezésű.
Színei harmóniát, vidámságot, egyben nyugalmat
sugároznak, ahol minden gyermek megtalálja a neki
megfelelő játékteret. A galériák és mozgatható
térleválasztó polcok lehetőséget adnak kuckók, kisebb
játékterek változatos kialakítására. Mesesarkok biztosítják
a nyugodt kezdeményezési lehetőségeket. Kialakításra
került az iroda mellett egy felnőtt öltöző és egy
mozgáskorlátozott mosdó is.
Udvarunkon új babaház épült fából, melyet a szerepjátékok
különböző eszközeivel rendeztünk be, így lehetőséget
adunk arra, hogy a csoportszobában elkezdett játékot az
udvaron is folytathassák. A babaház köré kertet
alakítottunk ki. Megújult kerítésünk tövébe pedig
szúnyogriasztó növényeket ültettünk. Büszkék vagyunk rá,
hogy az országosan meghirdetett „A legszebb kertek”
pályázaton elismerő oklevelet kaptunk és felkérték
óvodánkat a következő évi pályázaton való részvételre.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Cserép Gábor
Polgármester úrnak és az önkormányzatnál dolgozó
kolléganőknek, külön is Cserép Csabáné Erikának a kapott
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A nyáron újra pályáztunk a „Boldog Óvoda” címre. Újra
átvehettük a megtisztelő címet, s azóta mind két csoportban
a gyerekek számára boldogságórákat szervezünk.
Magyarországon a „Jobb Veled a Világ Alapítvány”
szervezésében a Boldogság Intézet szakmai csapata egy
teljes programot kidolgozott ki a gyerekek boldogságra
való tanítására. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a
Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását,
miközben
erősíti
önbizalmukat.
Így
nemcsak
kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de majdan az
iskolában is jobban teljesítenek. Ehhez a programhoz
csatlakozott immár második éve óvodánk.
Elindítottuk kis csoportokban történő foglalkoztatásban
tehetségműhelyeinket. Szülői javaslatra kézműves és
mozgásos műhelyek szerveződtek Icinke-picinke névvel.
Hagyományos őszi egészségnapunkon az országos mézes
reggeli programhoz kívántunk csatlakozni. Két napon
sikerült megvalósítani ezt a programot. Első nap játékos
vetélkedőt szerveztünk a gyerekeknek hat állomással, ahol
játékos módon eleveníthették fel ismereteiket növényekről
és az egészséges étkezésről. Ezt a napot zenés bemelegítő
mozgás után, vidám váltóverseny zárta. Másik napon
valósult meg a mézes reggeli program, amikor a méhek és
méhész munkájának megismerése után négyféle mézből
választhattak reggelijükhöz a gyerekek. A méz a méhész
Balázs ajándéka, köszönet érte. Szeretnénk, ha már eben a
korban minél jobban megkedvelnék a mézet és felnőtt
korban a fehér cukor helyett a mézet részesítenék előnyben.
Október végi családi délutánunkon tökfaragó délutánra
hívtuk a családokat majd közösen ádventi koszorúkat
készítettünk. Örömünkre egyre több család vesz részt
ezeken a programokon. Jó látni, ahogy a felnőttek együtt
tervezik és készítik el alkotásaikat.
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Zöld Óvoda programunk részeként sikerült megszervezni
az elektronikai hulladék és papírgyűjtést. A nagy
érdeklődés miatt, ezt kora tavasszal megismételjük.
Hagyományaink közé tartozik a Lucázás és a Betlehemes
játék eljátszása, amelyek a Karácsony váró ünnepségünk
meghittségét, melegségét hozza el mindegyikünk szívébe,
lelkébe.
„Szentkarácsony eljött, az ég a földre száll,
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán
Szentkarácsony eljött, az ég a földre száll
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát.”
Hagyományteremtő céllal indítottuk tavaly a Márton napi
lámpás felvonulást, melyet idén közösen az iskolásokkal
szerveztünk meg. Hosszú sorban haladtak gyerekek és
felnőttek a szeretet lángocskáival a faluban, melynek
végcélja a Turista ház volt. Ott forró tea, liba zsíros kenyér
lila hagymával és Hardi András irányításával egy jó
hangulatú táncház várta és zárta a napot.

Így szeretnénk kívánni mindenkinek áldott, békés, szép
ünnepet és boldog újévet!
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében
Trezsenyik Zsuzsánna

Változások a tankötelezettség megkezdésével
kapcsolatban 2020. január 1-től
(az Oktatási Hivatal által kiadott anyag alapján)

Óvodai kirándulás, Egészségnap, Márton-napi lámpás
felvonulás, Kastélymesék, Tökfaragó délután, Mikulás nap

A „kastélymesék” programja már harmadik éve színesíti
mindennapjainkat. A Festetics Kastély programja
keretében minden alkalommal szép környezetben Iski
Szilvia mutatja be meséit. Az idén a hagyományos kalács
és kakaózás után, a Keszthelyi gyermekkönyvtárba
látogattunk el, ahol egy igazán motiváló környezetben
lehetőségük volt a gyerekeknek a könyvtáros Szilvi néni
mesefoglalkozása után sok-sok könyv közül válogatni,
nézegetni azokat és a Mesekuckóban játszani.
Középső és nagycsoportos gyermekeinknek színház
bérletet vásároltunk. Az előadásokat a Keszthelyi Balaton
Színházban nézzük meg. Az utazás nagy anyagi terhet
jelentene a szülőknek. Az önkormányzat a két kisbuszt
minden alkalommal térítés nélkül rendelkezésünkre
bocsájtja. Köszönjük, hogy segítik munkánkat!
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A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig
óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.
I. Iskolakezdés halasztása
- Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az,
aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára
az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A
kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő
leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést,
milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az
eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A
szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott
iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától
a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és
azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó
szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe
vehetik. A fejlődést nyomon követő nyomtatvány csatolása
ugyanakkor nem kötelező, hiszen nem csak olyan
körülmény, állapot, tény merülhet fel, melyeket ez az
óvodai dokumentum tartalmaz. Az Oktatási Hivatal
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eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben az
Oktatási Hivatal hatósági eljárása keretében úgy ítéli meg,
hogy különleges szakértelemre van szükség a megalapozott
döntés meghozatalához, szakértőt vesz igénybe. A
kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel is foglalkozó
szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek
foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői
bizottság szakértői véleményét a már bevett, eddig is
alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai –
pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján
alakítja ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.
- Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő vagy a gyám
kérelmezze ezt az Oktatási Hivatalnál, ha az illetékes
pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői
bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt
tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben történő részvétele javasolt.
Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll
rendelkezésre, akkor a szülőnek javasolt az Oktatási
Hivatalhoz kérelmet benyújtani.
- Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1jét követően fogadja be, és a kérelem postára adására csak
2020. január 15-ig van lehetőség. Az Oktatási Hivatalnak
a 2020. január 1-e előtt érkezett kérelmeket nem áll
módjában elbírálni.
(Felhívjuk a figyelmet, hogy időközben a Magyar
Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága 2019. november
28-án tartott ülésén TAB T/8014. számon tárgyalt és
elfogadott egy módosító javaslatot az alábbi szöveggel: A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A
2020/2021. tanévre vonatkozóan a 45. § (2) bekezdésében
foglalt főszabálytól eltérően, a szülő a kérelmét 2020.
január 31-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező
szervhez.", a jelen közleményünkben január 15-ei időpont
várhatóan január 31-ei időpontra fog módosulni ennek
következtében.)
- A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a
honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer
segítségével kitöltött, majd ezt követően kinyomtatott
vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be. A
kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása
feltétlenül szükséges:
 a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési
adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail
cím, telefonszám)
 a gyermek személyes adatai: név, születési hely és
idő, oktatási azonosító száma, amelyet az óvódától
tud a szülő vagy gyám megkérdezni, a lakcím
 a gyermek óvodája adatai, mellyel jogviszonyban
áll: OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az
adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy
gyám megkérdezni
 a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos
helyzete indokolja, és a fejlődése, iskolai életre
felkészülése szempontjából miért lenne előnyös
további egy évig az óvodában maradása
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 kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő
jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői
felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy –
közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő
kifejezett hozzájárulásával jár el.
- A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi címre:
Oktatási Hivatal Budapest 1982
Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat alátámasztó
dokumentumot (szakorvosi vélemény, pedagógiai
szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye,
fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) csatolja
kérelméhez.
II. Korábbi iskolakezdés
- Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt évek több száz
esetében -,hogy a gyermek a szülő vagy gyám kérelmére
hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget
korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz
kell benyújtani a kérelmet, melyhez az Oktatási Hivatal
honlapján december végén elérhető formanyomtatvány
kitöltésével lehet kezdeményezni. A fenti rendelkezések
erre az esetre is értelemszerűen irányadók.
Mind az I., mind a II. esetben meghatározott kérelmeket az
Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján
bírálja el.
Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt
dokumentumok alapján minden szükséges adat
rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási
Hivatal nyolc napon belül dönt. Amennyiben nyolc napon
belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért,
mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok
beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy
mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási
Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a
kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat
vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság
negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.
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Rezidance tánccsoport hírei

A 12 éve működő Rezidance tánccsoport a 2019-es évben
is számos gyönyörű eredményt zsebelt be. Több országosés nemzetközi táncversenyen vettek részt táncosaink. Négy
korcsoport, 67 versenyzője a legtöbb versenyen a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel. Büszkeséggel tölt el,
hogy a Táncpedagógusok Országos Szövetségének
versenyén, mely az egyik legelismertebb szakmai,
művészeti fesztivál, évről-évre egyre jobb eredményeket
érnek el csoportjaink.
Az idén hatalmas megtiszteltetés ért bennünket oktatókat,
hiszen szakmai munkánkat egy Modern-Kortárstánc
Pedagógus Nívódíjjal jutalmazták, melyet az országban
neves táncpedagógusoknak szoktak adni munkájuk
elismeréseként! A tánccsoport egész évben rengeteg
felkérésnek tett eleget, nyáron majdnem minden hétvégre
jutott legalább egy fellépés.
Tánctáborainkban a résztvevők
létszáma
évről-évre
növekszik, amely köszönhető a jó hangulatnak és a szakmai
munkának.
A csoport tagjai éves munkájuk jutalmául 2019. december
5-én a Táncpedagógusok Országos Szövetsége javaslatára,
a Magyar Táncművészeti Egyetem támogatásával
Budapesten a Diótörő című balett előadáson vehetett részt.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Rezi község
Önkormányzatának, Cserép Gábor Polgármester Úrnak
és Tafotáné Gabinak,
hogy
segítik
és támogatják
munkánkat, valamint büszkék arra, hogy lelkes csapatunk
jó hírét viszi a településnek. Köszönettel tartozunk még a
segítőkész szülői közösségnek, akik nélkül nem
működhetne ilyen jól a csoport, illetve a lelkes kicsi- és
nagy táncosainknak, akik szabadidejüket nem sajnálva
vesznek részt a próbákon, versenyeken és fellépéseken.
A Rezidance tánccsoport nevében kívánunk:
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag Boldog Új Esztendőt!
Janzsó-Varga Enikő, Varga Eszter és Varga Lászlóné

15

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei

Az Egyesület tagsága 2019-ben is számos kulturális
programot szervezett és rendezett meg a településen, illetve
segítette azok megvalósítását, ami egyaránt szólt lakóink
valamint a hozzánk látogató turisták számára. Ezek
többnyire túrák, táborok de oktatási céllal gyümölcsoltó és
betakarító napok, a gasztronómiának adózva pedig egy
disznótoros hétvége is megvalósításra került.
XXXII. Rezi Vártúra
A 32. Rezi Vártúra versenyében az idén 29 csapat vett részt
a régió több településéről. E vidám túravetélkedő a Rezi
Vár Tanösvény útvonalán vezeti fel a túrázókat a várhoz
úgy, hogy közben különféle szellemi és ügyességi
feladatokat kell megoldani. E feladatokat az Egyesület
tagjai állítják össze mindig és fogadják a résztvevőket a
túraállomásokon, akik lelkesen teljesítik azokat. Ez verseny
nagyon népszerű a hozzánk látogatók körében. A célhoz
érve a pihenésé a főszerep, no és elmaradhatatlan ilyenkor
a bográcsozás illetve sütkérezés. Idén a várkertben
mászófal, trambulin és x-jump szórakoztatta a
résztvevőket, a várfalaknál pedig solymász és íjász
bemutatót tekinthettek meg a túrázók.
Az esemény gyönyörű időben, kiváló hangulatban zajlott.
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XXIII. Nomád Rezi Vártábor
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület XXIII. alkalommal
rendezte meg Reziben a hagyományos nomád vártábort. Az
idei évben is nagy lelkesedéssel foglalták el a helyi és
környékbeli gyerekek a Rezi várat, mely mindig sok
élményt jelent számukra.
Egy hetet tölthettek el a szabad ég alatt, nomád
körülmények között, ahol sátorban aludtak, esténként
tábortüzek mellett beszélgettek, a várfalak között
énekeltek, a nap melegétől langyos vízben fürödtek, szinte
minden civilizált életkörülményt mellőztek. Szerencsére az
időjárás is kedvezett a tábori életnek, hisz minden nap
madárcsicsergésre és szép napsütéses reggelre ébredtek. A
tábort az Egyesület tagjai és a résztvevő gyermekek szülei
építették fel és bontották le. A résztvevő 42 gyermekre az
Egyesület tagjai, ifjúsági- és felnőtt segítők felügyeltek, a
nappali
kézműves
foglalkozásokhoz
csatlakoztak
pedagógusok is. Sok-sok túra és szabadidős játék szerepelt
még a programban, ami a gyermekek számára sok-sok
élményt és kalandot nyújtott. Nem hiányzott a televízió, a
telefon, a tablet és az egyéb informatikai eszközök. A hét
során a természetszeretet és a környezettudatosságra való
nevelés is nagy szerepet kapott.

XIII. Gyermek és Ifjúsági Alkotó- és Képzőművészeti
tábor a Laky Demeter Turistaházban és annak udvarán,
autentikus környezetben került megrendezésre. Az idei
táborban 25 gyermek rezi gyermek vett részt egy
támogatásnak köszönhetően bentlakással, teljes ellátással,
szakmai foglalkozások és felügyelet biztosításával. A
képzőművészeti foglalkozások reggel 09.00 órától délután
15.00-ig tartottak, utána különböző túrákon (vártúra,
gyógynövénytúra)
valamint
játékos
és
sportos
foglalkozásokon, közös ételkészítésen vehettek részt a
gyerekek de a balatoni fürdőzés sem maradt ki a
programból. Igazi kis alkotóközösség kovácsolódott össze.
Az utolsó napon tiszavirág életű kiállítás nyílt a hét során
elkészített alkotásokból, hisz a bemutató végén mindenki
hazavihette az általa készített tárgyakat.
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Betakarítónap és Mihály napi vásár
A Laky Demeter Turistaház udvarán került megrendezésre
szeptember 27-én a Betakarító nap, ahol helyben termelt és
betakarított zöldség- és gyümölcsfélék feldolgozásáról,
felhasználásáról, fogyasztásáról esett szó és gyakorlati
bemutató. A rendezvény során bevonásra kerültek az
általános iskola diákjai és az óvodások is, akik a helyi
Közösségi Gyümölcsfeldolgozó gépei segítségével
kipróbálhatták és tanulmányozhatták a gyümölcsök
feldolgozását. Szüreteltek, préseltek, pasztőröztek. Közben
a szabadtéri konyhában nagy volt a sűrgés-forgás. A Rezi
Várbarátok Köre Egyesület tagjai székelykáposzta levest
készítettek és különleges palacsintákat sütöttek, többek
között almásat, káposztásat és mángoldosat, melyet minden
érdeklődő megkóstolhatott. Emellett Meiszner Katalin
táplálkozási szakértő – aki az egészséges táplálkozás híve
–
biokertjében
termelt
zöldségekből
készített
lencselevessel, mángoldos krumplival kínálta a
résztvevőket. Hangulatos vásári jelenetet adtak elő a
általános
iskolások
a
programot
a
Gyenes
Néptáncegyüttessel nagyszerű előadása zárta.

X. Rezi Holdfénytúra
2019. október 11-én került megrendezésre a X. Rezi
Holdfénytúra, mely ismét nagyszámú érdeklődőt vonzott
településünkre. Nemcsak a környékbeli, de távolabbi
településekről is érkeztek túrázni vágyók az este folyamán.
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Az időjárás is kedvezően alakult, hiszen a reggeli köd
délutánra már napsütést hozott és este már tiszta volt az ég,
így igazi holdfényben sétálhattak fel a résztvevők a rezi
várra. A regisztrációnál 100 csapat adta le jelentkezését. Az
eredmények összeszámolásánál 78 csapattal, közel 600 fő
teljesítette a 6 állomásból álló csapatversenyt, melyen
vidám ügyességi és szellemi feladatokkal várták az
Egyesület tagjai a csapatokat. A várudvarba felérve
tábortűz mindenki megmelegedhetett és megsüthette a
magával hozott vacsorának valót. Az éjszaki túra rendben
és fegyelmezetten zajlott. Éjfél után hamarosan mindenki
elhagyta a rezi vár területét.

A mustrára szeretettel invitáljuk a rezi szervezetek, baráti
társaságok csapatait, akik nevezési díj nélkül vehetnek részt
a versenyben csak a hozzávalókról kell gondoskodni. A
zsűrizéshez csak egy szál kolbászt vagy egy tál ételt kell
biztosítani, a többit a csapatok saját maguk elfogyaszthatják.
A mustrára jelentkezni lehet a 06-30/648-8764-es telefonszámon!

A falu minden lakójának békés, boldog, szép karácsonyi
ünnepeket és egészségben, eredményekben gazdag, boldog új
évet kívánok!
Tafota Istvánné
elnök

Meghívó
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület 2020. január 11-én
rendezi meg a 9. Hagyományőrző Disznótoros és Kolbásztöltő
Mustrát, melyre ezúton is szeretettel várja a helyi
szervezeteket, baráti társaságokat.

A program 11.00-kor kezdődik a Laky Demeter Turistaház
udvarán, ahol köszöntőt mond a rendezvény fővédnöke, a zsűri
elnöke: Prof. Em. Dr. Gundel János a BGE Kereskedelmi,
Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar főiskolai tanára
A köszöntő után indul a disznótoros és kolbásztöltő mustra,
melyre helyi és térségi közösségek, baráti társaságok
nevezhetnek, és akiknek munkáját rangos szakmai zsűri értékeli.
A rendezvényen hangulatos programokkal, disznótoros
ételekkel várjuk vendégeinket.
Fellépnek többek között: A zalaapáti Harmonika Zenekar,
Nagy Dóra trombitán, a cserszegtomaji Tátika Népdalkör, a
György és György énekpáros, zenél a Signál Duó.
14.00-tól A Matyi és a hegedűs mulattatja az egybegyűlteket
15.00-kor kerül sor a verseny eredményhirdetése.
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Hamarosan zárul az EFOP-1.3.7-17-2017-00171 azonosító
számú „Társadalmi kohézió erősítése – A Rezi Római
Katolikus Plébánia és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
közösségfejlesztő programja” melynek keretében az idei
évben is számos program és rendezvény került
megvalósításra községünkben. A kisgyermekes anyukák és
babájuk számára zenebölcsis foglalkozásokat tudtunk a
pályázatból tartani. Az óvodás korú gyermekek napjaiba
beépítettük a néptánc és meseterápia foglalkozásokat. Az
iskolások részére pedig zongora kíséretes énekkari szakkör
és önismeret fejlesztő előadások kerültek megrendezésre
szakképzett előadók közreműködésével. De a pályázat
nyújtotta lehetőségekkel hozzájárulhattunk a települési
programok megvalósításához is, mint a Szent György napi
ünnepség, a Gyermek-és Családi nap, valamint a Szüreti-és
betakarítónapokhoz.
Baloghné Cserép Andrea
projektmenedzser
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Szőlész-borász Egyesület hírei
Az Egyesület az idei évben is számos hagyományőrző
programban vállalt szervező és segítő szerepet, mellyel a
rezi szőlőhegyet és a helyi borokat kívánta bemutatni,
népszerűsíteni, a településen élőket és az idelátogató
vendégeket szórakoztatni. A januári Vince-napi pincejárás
után borversenyt rendezett a helyi borosgazdák számára,
melynek eredményét a Szent György napi tavaszköszöntő
ünnepen hirdették ki. A Rizlingország ünnepe rendezvényt
pedig már a szakmai szervezetek is jegyzik, hisz a Balatonparti borfesztiválok sorába Rezi nyitja a sort.
Társszervezőként jelentős segítséget nyújt a Szüreti
Mulatság és a Mikulás nap alkalmával, de megrendezi a
novemberi újborok szentelését is. Példaértékű, hogy
rendezvényeink borkínálatát az Egyesület boros gazdái
biztosították önzetlenül az elmúlt év során. Már több éve
szoros kapcsolatot tartunk fenn a Lukácsházi Borbarát
Hölgyek Egyesületével, akikkel évente több alkalommal is
meglátogatják egymást rendezvényeiken.
Szent György napi ünnepség
Az ünnepség Szent György napja alkalmából április 24-én
került megrendezésre a Rezi szőlőhegy szívében, a Szent
Donát Kápolnánál. A szentmisét követően sor került a
búzaszentelésre a jó termés érdekében. Az ünnepélyes
megnyitó után az óvodások népi játékokat adtak elő,
fellépett az általános iskola énekkara, valamint a Rezi
Őszirózsa Nyugdíjas Klub is. A Rezi-Folkkör harmonikás
zenekíséret mellett gondoskodott a jó hangulatról. Ezt
követően kihirdetésre került az április 13-án tartott
borversenyen eredménye, melyben a rezi szőlősgazdák és
bortermelők vettek részt. Az ünnepséget követően a
versenyre leadott borokat megkóstolhatták az érdeklődők.

Rizlingország ünnepe
A rezi szőlőhegyen kiváló szőlőfajták teremnek, de a
jellegzetessége mégis az olaszrizling. Éppen ezért a vidék
elnyerte a „Rizlingország” jelzőt. És mint minden
országnak, ennek is meg van az ünnepe, mégpedig a
Rizlingország ünnepe, melyet idén június
29-én ünnepeltünk. Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt
mondott Brazsil József a Da Bíbere Zalai Borlovagrend
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elnök nagymestere és közreműködtek a Da Bíbere
Borlovagrend és a Balatoni Borbarát Hölgyek
Egyesületének tagjai. Ezt követően helyi és vidéki előadók
szórakoztatták a közönséget, a gyermeknek pedig
fakörhinta és játszóház állt a rendelkezésére. Közben a
Szőlész-borász Egyesület, az esemény társszervezője
finom falatokkal várta a vendégsereget.

Szüreti felvonulás és mulatság
Szeptember 8-án került megrendezésre a szüreti mulatság,
melynek egyik társszervezője a Szőlész-Borász Egyesület
volt. A rendezvényen részt vett a község apraja, nagyja.
Feldíszített traktorokkal, dottóval és egyéb járművekkel
szép színes szüreti felvonulás haladt végig a falu utcáin. A
főbb kereszteződésekben vidám hangulatú táncok, énekek
szórakoztatták a nézelődőket. Fellépett a Nagyváthy
Néptáncegyüttes, a Rezi Óvoda és Iskola gyermekei, a
Rezidance Tánccsoport és a Rezi-Folkkör táncegyüttes. A
mulatság a Laky Demeter Turistaház udvara folytatódott,
ahol a gyerekek önfeledt játékáról Móka-Udvar
gondoskodott,
szalmabála labirintus és különféle
ügyességi feladatok várták a kicsiket, míg a felnőtteket
Tóth Éva és Leblanc Győző operett énekesek előadásán
valamint Kaczor Ferenc mulatós műsorán mulathattak. A
rendezvény során finom ételeket és borokat kóstolhattak az
érdeklődők.

Mikulás nap és adventi vásár a piactéren
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A hideg idő ellenére sokan várták a dottón érkező Mikulást
a piactérre, aki kis ajándékkal jutalmazott minden
gyermeket. A Rezidance Tánccsoport vidám tánca után a
Mikulás közös utazásra hívta a falu utcáin át a kicsiket és
nagyokat egyaránt. A piactéren a borosgazdák sült kolbászt
és forralt bort kínáltak, emellett helyi termelők termékei
közül válogathattak az érdeklődők.

Meghívó
A Rezi Szőlész-Borász Egyesület 2020. január 18-án
szombaton de. 10.00-kor szeretettel várja az érdeklődőket,
boros gazdákat
a már hagyományos Vince-napi
pincejárásra, ahol Kiss László esperes a jó termés
érdekében megszenteli a szőlővesszőket, és útjára indul a
pincejárás, melynek útvonala később kerül ismertetésére. A
borok kóstolása mellett alkalom adódik a kötetlen baráti
beszélgetésre és sor kerül az aktuális szőlészeti-borászati
feladatok megbeszélésére.

„Ki Vince napján pincét jár,
nem lesz gondja egy éven át!
Gyere hát el jó barát,
ízleld meg e hely borát!”
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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Rezi Nyugdíjas Klub hírei

A Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub is aktív klubéletet
folytatott az év során. Számos programban részt vett, ahol
népdalokat és az alkalomhoz illő dalokat énekeltek. A
Szent György napon, a Hősök napján, az Idősek
köszöntésén. Évek óta szervezői a januári Don-i áttörés
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségnek, amire
mindig műsorral készülnek. Rendszeres szereplői a
Sármelléken megrendezett Aranykorúak farsangjának, ahol
az idén II. helyezést kapták előadásukért. A március 15-i
ünnepségen együtt szerepeltek az iskolásokkal.
A
májusban Cserszegtomajon megrendezett Magyarnóta
versenyen Tomor Lászlóné II. helyezést ért el. A zalaapáti
Katonadal fesztiválon is nagyon szép sikert értek el, amiért
elismerést is kaptak. Kirándulást hirdettek és szerveztek
szeptemberben Búszúszentlászlóra, a Fogolykiváltó
Boldogasszony búcsúra. Az ünnepi szentmise után
ellátogattak Őriszentpéterre, ahol megtekintették a
falumúzeumot. Foglalkozásaikat csütörtöki napokon a
Művelődési Házban tartják, ahova szeretettel várnak
minden leendő klubtagot!

Meghívó

A Nyugdíjas Klub nevében minden rezi lakónak lelki békét
és kellemes ünnepeket kíván:
Lancz Ferencné
klubvezető
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Rezi Községi Polgárőr Egyesület
A Rezi Községi Polgárőr Egyesület 2007. óta működik a
településen. Feladata a közrend, közbiztonság védelmében,
javításában a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának
fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében,
biztonságérzetük javításában való közreműködés a Ptk-ban
rögzített szervezeti feladatok ellátásán keresztül. Ezek
érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot
lát el, az esetleges közúti baleset helyszínén, valamint az
óvoda, iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet
lát el.
A polgárőr hatósági jogkörrel nem rendelkezik, ezért
szolgálata során nem keltheti sem megjelenésében, sem
tevékenységében hivatalos személy látszatát. A
polgárőr kényszerítő eszközt nem alkalmazhat,
intézkedési jogköre nincs!
A Rezi Községi Polgárőr Egyesület minden év elején
meghatározza azokat a feladatokat, melyeket az év során
teljesíteni tud. Ezek többek között a járőrözés,
szolgálatadás, a környezetvédelem terén szemétlerakók
figyelése, szemét gyűjtése, temető, posta védelme,
figyelemmel kísérése, a közösségi programok biztosítása és
a már 9 éve, az általuk kezdeményezett környezetvédelmi
tábor szervezése és lebonyolítása, aminek megrendezését
kezdetek óta a Zala Megyei Polgárőr Szövetség is
támogatja. Ezek nem kis feladatok, és ezt valamennyien
szabad idejük feláldozásával, társadalmi munkában végzik.
Sajnos az Egyesület létszáma is fogy, az utóbbi időben
többen is örökre eltávoztak közülük. Keresik az
utánpótlást, várják a jelentkezését főképp azoknak a fiatal
felnőtteknek, akiknek gyermekei vannak, akikre számtalan
veszély leselkedik nap, mint nap. Egy kis közösségben,
mint településünk is, egy jól szervezett figyelőszolgálattal
ezek a veszélyforrások felszámolhatók lennének.
A IX. Környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági-és
túratábor a Rezi Községi Polgárőr Egyesület
szervezésében került megrendezésre 2019. július 1-6.
között. A tábornak a Laky Demeter Turistaház adott
otthont, 30 gyermek részvételével. A tábor célja, hogy a
résztvevőket megismertesse a környezetvédelemmel, a
közlekedési ismeretek elsajátításával és a bűnmegelőzés
fontosságával. Ezen kívül tájékoztatást kapnak a nyári
szünidő veszélyeiről, a szabadidőt hasznosan tudják
eltölteni, és a természet szeretetének megerősítése is cél.
Emellett a táborozó gyerekek bepillantást nyerhetnek a
környezetvédelmi szakemberek munkájába is. A tábor
lebonyolításában pedagógusok, szabadságát töltő tűzoltó,
polgárőr segítők valamint a Rezi Várbarátok Köre
Egyesület tagjai működtek közre, akik az egész hetet a
gyermekekkel töltötték, biztosítva a felügyeletet és a
rendet.
Az Egyesület nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok!
Héder Béla
elnök
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Rezi szülők
Elmondható, hogy Reziben aktív szülői munkaközösségek
működnek, mind az Óvodában és az Iskolában egyaránt.
Amellett, hogy több helyi rendezvény társszervezői,
nemcsak a kulturális életünket színesítik, hanem olyan
események megvalósításán is munkálkodnak, mint az
iskola és óvodai kirándulások, a Gyermek és Családi nap,
amik a gyerekeknek maradandó élményt nyújtanak. A két
munkaközösség által közösen szervezett Márton napi
Libavacsora és bál bevételéből támogatást tudnak
biztosítani a gyerekek kirándulásaihoz, ünnepeinek szebbé
tételéhez.
Gyermek-és Családi nap
Nagyon jó időben és hangulatban zajlott. A Laky Demeter
Turistaház udvara, megtelt vidám, nevető gyermekekkel,
akik az udvaron felállított játékokat hamar birtokba vették.
Családi játszóház és kreatív műhely is működött a délután
folyamán, melyben kicsik és nagyok is kipróbálhatták
kézügyességüket, alkotókészségüket szüleikkel együtt. A
társasjátékokkal pedig a logikus gondolkodásukat tehették
próbára. Közkedvelt program volt az arcfestés. A
meghirdetett versenyeken csokievő és lufifújó bajnok is
született. A nap vicces hangulatfelelőse Tibi bohóc volt.
Akik
megéheztek
kürtöskaláccsal
és
pizzával
csillapíthatták éhségüket. A nap végén a Regatta zenekar
szórakoztatta a közönséget, és közös éneklésre invitálta a
résztvevőket. A programot közkívánatra Just Dance zárta.
Márton-napi Libavacsora
Immár 3. éve, hogy a Rezi Óvoda és az Általános Iskola
Szülői Munkaközössége közös erővel rendezte meg
novemberben a Márton-napi Jótékonysági Libavacsorát.
Az idei alkalommal közel 240 fő vett részt a vacsorán, akik
ottlétükkel hozzájárultak az óvodába és iskolába járó
gyermekek támogatásához, melyet ezúton is köszönünk. A
befolyt összeg fele-fele arányban került felosztásra az
óvoda és iskola Szülői Munkaközössége között. A
bevétellel hozzájárulunk az évvégi kirándulásokhoz,
gyermekek programjainak, ünnepeinek szebbé tételéhez.
Fontos megemlítenünk a szülők önzetlen munkáját,
aktivitását, akik lelkesen pucolták a libacombokat,
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sütöttek-főztek, szépen megterítve berendezték a termet,
ajándékokat csomagoltak, majd a bál utáni munkálatokat is
elvégezték. Munkájuknak köszönhető, hogy ez az este
létrejöhetett. Számos felajánlást kaptunk tőlük és
támogatóinktól egyaránt, mely gyarapította a bál bevételét.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülőnek,
támogatónak, valamint Rezi Község Önkormányzatának a
segítséget,
mellyel
hozzájárult
a
rendezvény
megvalósításához.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden szülőnek, aki
valamilyen formában hozzájárult a rendezvény
megvalósításához, valamint mindenkinek, aki támogatta
Munkaközösségeinket.

Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A keszthelyi Pelso, és a zalaszentgróti Maestriana
Mentőcsoport szervezésében minősítő gyakorlatot tartottak
a november 9-én Reziben. A járás két mentőcsoportjának
egy, a települést sújtó vihar után kellett beavatkoznia.
Eltűnt személyt kerestek, sérülteket láttak el, és árkokat is
tisztítottak. A Katasztrófavédelem minősítésének a célja,
hogy megvizsgálják, alkalmasak-e arra az önkéntes
csoportok, hogy megakadályozzák és felszámolják a
katasztrófákkal járó károkat. A minősítő gyakorlatra
ötévente kell sort keríteni
A minősítő gyakorlaton egyértelműen bebizonyosodott,
hogy a fenti mentőcsoportok alkalmasak a katasztrófák
által okozott károk felszámolására. A feladatokat sikeresen
teljesítették, és a következő 5 évre is megkapták a
működési engedélyt az Országot Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságtól.

Az óvodai és iskolai Szülői Munkaközösség nevében
szeretetteljes és boldog ünnepeket kívánunk!
Baloghné Cserép Andrea óvodai SZM elnök
Rénesné Borbás Andrea iskolai SZM elnök

Egyházi hírek
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A Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és egészségben, eredményekben
gazdag boldog újesztendőt kíván:
Varga János
Pelso Járási Mentőcsoport parancsnok
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Karácsonyi menü
Meiszner Katalin táplálkozási
tanácsadó ajánlásával
Az ételed a gyógyszered
- minden mellékhatás nélkül!

Karácsonykor is „könnyedén” a
konyhában
Gombás hagymás kel lepény
Hozzávalók: a lepényhez: 400 g kelkáposzta, 1 csokor
zöldhagyma, 150-200 g gomba, 4-5 db tojás, 150 g teljes kiőrlésű
liszt, 1dl olaj a sütéshez, só, 1 evőkanál pirított szezámmag
Almás mártáshoz (alma-majonéz): 2 db alma, 100 ml semleges
olaj, 1 teáskanál magos mustár, 1 teáskanál citromlé, só, őrölt
fehér bors vagy fekete bors
Paradicsomos mártáshoz: 50 g sűrített paradicsom, 1 evőkanál
szójaszósz, 1 teáskanál erős mustár, 1 teáskanál méz, chili
paprika (ha szeretjük az erőset)
Először elkészítjük a mártásokat. Az almákat megpároljuk,
amikor kihűltek hozzáadjuk az olajat és botmixerrel sima krémes
állagúra pürésítjük. Ízesitjük a többi hozzávalóval, és hideg
helyen tartjuk a felhasználásig. A paradicsomos mártás
hozzávalóit egy kis lábosba tesszük, és felforraljuk. Ha ízlik,
készíthetünk a mártásokból többet, és húsokhoz, halhoz,
zöldségekhez, és még majonéz helyett is felhasználhatjuk.
A kelkáposztát csíkokra vágjuk és kis sóval összekeverve állni
hagyjuk 10 percet, majd átgyúrjuk és kinyomjuk a keletkezett
levet. A zöldhagymát karikákra vágjuk. A gombáknak kitörjük a
szárait, ezeket nem célszerű felhasználni ételeinkhez, mert
nehezen emészthető fehérjéket tartalmaznak. Íz anyagait
felhasználhatjuk alap levekhez. A gombafejeket vékonyra
szeleteljük. Egy tálban összekeverjük az előkészített kelt,
gombát, zöldhagymát, rászitáljuk a lisztet, és először 4 tojást
elkeverünk, és ráöntjük. Összekeverjük egy lapáttal, és ha látjuk,
hogy nem áll össze a massza még egy tojást adunk hozzá. 5-10
centis lepényeket formálunk belőle és kis olajon mindkét
oldalukon megsütjük. A szélek "rongyosak " maradnak – ettől
lesz látványos tálaláskor a lepény.
Párolt – főtt hal
A hal legkíméletesebb elkészítési módja a párolás. A receptben
használt gyömbér és zöldhagyma pedig még könnyebbé teszi ezt
az ételt.
Hozzávalók: 4 szelet hal, 2 evőkanál világos szójaszósz, 2 cm-es
gyömbér, 4 szál zöldhagyma
A halszeleteket, vagy halfilét egy párolóedénybe helyezzük, ha
nincs akkor egy akkora lábosba hogy egy sorban elférjenek. A
gyömbért és a zöldhagymát csíkokra szeljük, és rászórjuk a halra,
úgy hogy jusson a halak alá is. Megöntözzük a szójaszósszal, ez
egyben helyettesíti a sózást. A víz forrásától számítva 10-15
percig főzzük. A levet csészékben tálalhatjuk mellé, borssal,
petrezselyem zöldjével és zöldhagymával megszórva.
Az ünnepi tányért színessé teszi és kiemeli az elmaradhatatlan
saláta.
Karalábé – sárgarépa saláta
Hozzávalók: 1 karalábé, 1 sárgarépa, (javaslom, hogy a karalábé
sárgarépa aránya 3:1 legyen)1 evőkanál lime (zöldcitrom) lé, fél
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teáskanál só, 100 g sótlan hámozott földi mogyoró, néhány
rukkola, vagy más zöld leveles zöldség, ami akár saláta is lehet.
A karalábét és a sárgarépát hosszú csíkokra (julienre) vágjuk,
vagy reszeljük, besózzuk, 10 percet állni hagyjuk, majd
kinyomjuk a levét. A mogyorót megpirítjuk, és összevágjuk,
tegyünk félre egy evőkanálnyit a díszítéshez, a többi hozzávalót
összekeverjük egy tálban.
Tálaláskor egy szelet kel lepényt helyezünk a tányérra, csíkokban
ízesítjük mindkét mártással. és megszórjuk pirított
szezámmaggal. Mellé halmozunk 2-3 evőkanál salátát,
megszórjuk a félretett földi mogyoróval, a hal mellé, vagy félig a
kel lepényre kerüljön.

Szezámos édesség
Hozzávalók: 250 g őrölt szezámmag (tahini), 180 g barna
nádcukor, 1 teáskanál szódabikarbóna, vagy bio sütőpor
(alumínium mentes), 1 tojás, 1 teáskanál méz, kis só, 80 g
szezámmag, adhatunk hozzá vaníliát, fahéjat, kardamomot, vagy
más fűszereket is, de először javaslom natúr változatban
elkészíteni, amikor teljesen érvényesülni tud a szezámmag íze.
A szezámmagból, kávédarálóval vagy fűszer őrlővel tahinit
készítünk. Egy tálban minden hozzávalót összekeverünk. Ha nem
áll össze, ezen még egy kanál mézzel segíthetünk. A masszát egy
sütőlap méretű sütőpapírra helyezzük, kézzel ellapítjuk, felülről
ráteszünk egy egy sütőpapírt és ezen keresztül 3-4 mm
vastagságúra kisodorjuk, spatulával, vagy késsel 3x3, vagy 3x5
centiméteres téglalapokra osztjuk. Készíthetünk golyókat vagy
bármilyen más tetszőleges formákat. Karácsonyra fenyőfát,
születésnapra szíveket, Húsvétra tojás alakút. A sütési ideje
nagyon rövid 8-10 perc. Vigyázzunk el ne égjen! Minden égett
termék rákkeltő!
A szezámmag erősít, fiatalít, gyulladáscsökkentő, nagyon tápláló
ezért ajánlott napi adagja 25-30 gramm.

MEISZNER GASZTRO ÉLMÉNY
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Mester Györgyi: Karácsonyi mese

Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák
nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.

Egészen december közepéig nem esett egy szem hó sem. Ugyanakkor a
nagyon hideg reggelek miatt félő volt, a szántóföldeken elvetett mag
kifagy, és a következő évben soha nem látott éhínség sújtja a falut.
Azután, egyik napról a másikra, mégis csak elkezdett havazni. A
szegényes viskókat egyformává varázsolta a hófehér paplan.
Mindegyiket óvón betakarta, megszépítette, egyenlővé tette őket a
földesúri kastéllyal.

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. Néhol kis
lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni. Ámbár hiszen sár
van mindenütt. Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna,
a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali
misére. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog egy
kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól,
felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok!”
Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos lett.
Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt
Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy
véleményen vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a két
öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is
emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak
hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még
mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy
kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást. De egyébként is ráér.
Félszemmel odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de
Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt
várja – gondolja Illés – hogy én menjek előbb. De abból nem eszel! Pedig
már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a
sekrestyés. Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a
szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijed meg. – ezt igazán nem szabad – s Mátéra néz, aki úgy
látszik elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyodik el magában. Pedig három évvel
fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán meg,
milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.

A gyerekek örültek legjobban a késve beköszöntő télnek, hógolyóztak,
szánkóztak, élvezték a friss, tiszta levegőt.
A kis falut erdő ölelte körül, azonban abban csak tölgy, bükk, gyertyán
és berkenye nődögélt, még csak véletlenül se fordult elő fenyő. Ott volt
azonban már a nyakukon a karácsony, és amíg eddig, minden évben, a
környék leggazdagabb embere adott a falunak egy fenyőfát, ez az idén
elmaradt. Meghalt ugyanis a jóságos öreg földesúr, s utódja, a fia már
úgy gondolkodott: ugyan miért is áldozna drága fenyőiből egyet is a
szegények karácsonyára? Inkább eladja a vastag vaskerítéssel körbevett
kertjében nevelt kis fenyőket valami gazdag kereskedőnek, aki búsásan
megfizeti azok árát. Pár nappal karácsony előtt, mindenki úgy gondolta,
a falu nem fenyővel üli meg az ez évi ünnepet. De hát nem rajtuk múlott.
Ha valami nem adatik meg, azzal nincs mit tenni. Egyedül József, a falu
asztalosa hitte azt, hogy mindenen lehet segíteni. Ő legalábbis,
megpróbálja. Fiatal házas volt, decemberre várták első gyermeküket.
Úgy remélte, ilyen családi boldogság mellett, gyermekük első
karácsonyát,
nem
ülhetik
meg
fenyőfa
nélkül.
Önkéntes száműzetésbe vonult hát, elbarikádozta magát a műhelyében,
és két álló napig elő se jött. Csak dolgozott. Hogy min, azt még a felesége
se tudta, pedig ő naponta háromszor kopogtatott be Józsefhez az
ennivalóval. Azután csak előkerült József. Egy magasba nyúló,
lepedővel letakart dolgot hozott ki a műhelyéből, s azzal egyenest a
templomba sietett. Csak a plébános úrnak volt hajlandó megmutatni, ő
mivel is járul hozzá a karácsony ünnepléséhez. De kérte, karácsony
napjáig tartsák titokban.
Másnap aztán, karácsony napján, csak úgy tódultak az emberek a
templomba. Ami mindenkinek legelőször is a szemébe tűnt, az oltár
mellett letakart csúcsos holmi. A szentmise megkezdődött, és lekerült a
lepel arról a furcsa valamiről is. Hát egy fenyőfa volt. Egy fából
barkácsolt, művészien kifaragott, zöldre festett karácsonyfa. Az ágak
végén tartóban gyertyák álltak, és volt még a fán színes, erdei bogyókból
font koszorú, dió, meg apró piros alma, és pattogatott kukorica apró
fehér gömbjei. A gyertyákat meggyújtották, s a lecsurgó viasz olybá tette
a fácskát, mintha olvadó hó lepte volna el az ágait. Szép volt úgy, ahogy
volt.
Mindenki boldog volt, mert ez a fából készült kis fenyő elhozta
számukra a karácsony örömét, békéjét.
Soha többé nem szorultak a gazdag földesúr adományára. Megvolt a
maguk saját fenyője, ami szebb volt, és maradandóbb minden más,
gazdagon díszített karácsonyfánál.

Fekete István: Roráte
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit
hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy nevetésre
nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe
az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen.
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Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a
fáról – csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva
megérinti a vállát.
– Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
– Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára.
– Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, hogy
…
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté. De áhítattal. Mert tele
van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
– Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal Szent
Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem
egyszerre. Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen
sóhajt.
– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal.
– Hát bizony. A mai világban …
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények
lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét
álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk – mondja Illés. Lángost
sütött a lányom…
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól
megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott
maradt volna az arcukon.
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Ismeretlen szerző: Fehér karácsony

Dömötör Tibor: Karácsony

Havazik, havazik…
Meg sem áll tavaszig.
Tán az egész világ
Hó alatt aluszik.

Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívők hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.

Hó alatt aluszik,
Pilláját se nyitja,
Hó alatt aluszik
Kertünkben a fűzfa.
Álmában barkát bont;
Csupa fehér bársony…
Azt hiszi tavasz van,
S itt van a karácsony.

Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.

Itt van a karácsony,
Most nyílik virága,
Hócsillagot bontott
Minden bokor ága.
Ünnepel a tél is;
Felöltözött szépen,
Kint sétál az utcán
Ünnepi fehérben

Rezi Kikiáltó
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