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Immanuel Kant német perszonalisztikus filozófus, aki Aquinói Szent Tamás 

után született 500 évvel a következőt mondta: „Két dolog tölti el lelkemet annál 

újabb és annál növekvőbb tisztelettel és csodálattal, minél többször és tartósab-

ban foglalkozik vele gondolkodásom: a csillagos ég felettem és az erkölcsi tör-

vény bennem."2 Kant gondolatának parafrázisaként mi is megfogalmazhatnánk, 

hogy bennünket mi tölt el csodálattal. Szent Ágoston írja vallomásaiban, hogy 

édesapja a serdülő Ágostont szemlélve már unokáiban gyönyörködött.3 Biztos 

vagyok abban, hogy amikor kezünkbe vesszük fatornyos falunk Kikiáltó újság-

ját hasonló módon érezhetünk Ágoston édesapjával, mivel megszületett büsz-

keségeink képeivel kezdődik faluújságunk. Nem csak a zsidó, hanem a keresz-

tény világnézet alapgondolata az a tétel, hogy Isten bőséggel akar bennünket 

megáldani, na nemcsak az egzisztenciális javakra gondolva, hanem utódaink szempontjából is. Régen azt gondolták, hogy 

azon az emberen van Isten áldása, akinek megannyi utóda született.4 Tudjuk, hogy ez az axióma manapság nem feltétlen feke-

te-fehér mozaikkockákból áll. Bármennyire is gyarapszik tudásunk az élet foganásával kapcsolatban, sajnos még ma sem ada-

tik meg mindenki számára a gyermekáldás öröme. A miértekre választ nem tudunk adni. Azonban egy biztos, - akinek lehet 

gyermeke-, azt csak bátorítani tudom, hogy továbbra is mondjon igent az életre és neveljen gyermeket.  

Gyermeket nevelni a megszámlálhatatlan szempont közül nemcsak saját értékeink átadását jelenteni, hanem önmagunk meg-

ismerését is jelenti. Arról pedig, hogy ebben mennyi öröm és szépség van, arra egy gondolat emlékeztessen bennünket a híres 

gyermeklélektan tankönyvből: „Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnőttet, akivé lesz. De a pszichológiai 

szemlélet - a nevelésben, a gyógyításban, az esztétikában - egyre inkább megkívánja azt is, hogy lássuk meg a felnőttben a 

gyereket, aki volt: a gyermekit.”5 

Karácsony ünnepe előtt állunk, amikor is a jelenünkbe hozzuk Isten Fia megtestesülését. A ferences teológia szerint sokkal 

nagyobb misztérium az, hogy Isten emberré lett, minthogy meghalt és harmadnapra feltámadt a halálból. Igen, emberré lett, 

egy kicsi s elhagyott istállóban, pontosan azért, hogy megtapasztalja mit jelent embernek születni, csecsemőként felsírni, 

anyába belekapaszkodni, apának gondoskodó kezét megérinteni, szakmát tanulni s abban dolgozni és élni egyszerűen ember-

ként. A kiszolgáltatott gyermek Jézus életében mi is felfedezhetjük a felnőttet, a megváltó alakjának kibontakozását, de a ke-

reszten felfeszítettben pedig ott van ugyanaz a kiszolgáltatott felnőtt, aki egykor gyermek lett.  

     

1. 128.Zsoltár 

2. Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája 

3. Vö. Szent Ágoston Vallomásai, Szit, 53.o.p. 

4. Vö:Teremtés könyve 26,4:”Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt 

a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe…” 

5. Vö: Mérei Ferenc- V.Binét Ágnes: Gyermeklélektan 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm községünk legszebb ajándékait, az újságunk első oldalán lévő az 

elmúlt egy évben született gyermekeket, legfiatalabb lakóinkat. Köszöntöm szüleiket, akik a gyermek-

vállalással a felelős felnőtté válás küszöbére léptek! Gyermekeik felneveléséhez erőt, egészséget, türel-

met és hosszú, együtt töltött boldog éveket kívánok! Minden születendő gyermek jövőnk záloga. A szü-

lőknek a legnagyobb kincs, községünk számára a remény, hogy azokat a célokat, melyeket sikerült 

megvalósítanunk magukénak tekintsék, éljenek vele, szerezzenek élményeket benne, fejlesszék és őriz-

zék meg az utókor számára.  Köszöntöm községünk valamennyi lakóját! Kívánom, hogy egészségben, 

veszteségek nélkül vészeljük át a járvány időszakát!       

        

Cserép Gábor  

polgármester  

(Tóth Tamás káplán) 

A D Y  E N D R E :    

B é k e s s é g  ü n n e p é n  

( r é s z l e t )   

Békesség most tinéktek, 

emberek. 

Övendezzél, derék világ, 

Hangozzatok, jámbor le-

gendák, 

Zsolozsmák, bibliák, imák. 

Kicsi gyertyák, lobogjatok 

föl, 

Bóduljunk tömjénnek sza-

gán!… 

Szép dolog ez!… Így kell 

csinálni 

Minden karácsony-

éjszakán…  



O L D A L  3  

2 0 2 0  D E C E M B E R  

Öokqrnáoyzati hírek 
Tisztelt rezi lakosok! 

A 2020-as esztendő szokatlan és váratlan kihívások elé állított bennünket, ezen kívül jelentős terheket ró 

Önkormányzatunkra.  A központilag elvont adóbevételek és a vírus elleni védekezésre felhasznált esz-

közök folyamatos beszerzése komoly bevételkiesést és kiadást jelent a mai napig.  De azt gondoljuk, 

hogy az egészségmegőrzés érdekében ezt az áldozatot meg kell hoznunk. Különös tekintettel kell len-

nünk az idős emberek kiszolgálására védelmük érdekében. Konyhánkon a váltott éthordók helyett egy-

szer használatos műanyag edényekben és házhoz szállítva kapják meg az ételt az étkezést igénylők, így a 

napi 100-120 ebéd külön kiadást jelent az önkormányzat számára. Közintézményeink részére maszkokat 

és fertőtlenítőszereket szereztünk be a védekezés és folyamatos fertőtlenítés érdekében. Segítséget nyúj-

tottunk, nyújtunk, akinek szüksége van rá és jelez felénk.  

Az eddig megszokott nyüzsgő életünket felváltotta a csend. A koronavírus okozta korlátozások figye-

lembe vételével kellett és kell megélnünk mindennapjainkat. Ehhez alkalmazkodva az idei évre tervezett 

rendezvényink sorra elmaradtak, viszont a nyári gyermektáborokat sikerült megtartanunk, többnyire 

bentlakásos formában, hogy a szülők dolgozni tudjanak.  Volt Vártábor, Környezetvédelmi tábor, Alko-

tótábor.  

Nyertes pályázataink is többnyire megvalósultak illetve hamarosan befejeződnek.  

Megtörtént az Óvoda udvarának felújítása, amit a Magyar Falu program keretében elnyert pályázati tá-

mogatásnak köszönhetünk. Így a tavalyi év során felújított óvoda épület mellett az udvaron is biztosítani 

tudjuk az esztétikus és biztonságos fejlesztőjátékokat.  

 

Elkészült a Tornacsarnok melletti Sportpark is, mely telepített sporteszközökkel várja a mozogni vágyó-

kat.  

 

 

 

Óvoda udvar játékeszközei 

Sportpark 
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Önkormányzatunk tavaly megvásárolta a  Rezi, Rákóczi u. 2/A szám alatti épületrészt, melyben  a TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00001 projekt-

azonosító sz. támogatás segítségével  mini bölcsődét kíván kialakítani. A megvalósításhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a munkála-

tok hamarosan befejeződnek és terveink szerint februártól 7 kisgyermek napközbeni elhelyezéséről tudunk gondoskodni.  

 

Nagy mennyiségű esőzés okozott károkat a Rezi Hunyadi utcában lévő partfalban is.  A vis maior károk helyreállítása érdekében nyújtottunk 

be pályázatot a Belügyminisztériumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a helyreállítás a jövő évben fog megvalósulni.  

A Belügyminisztérium által kiírt Belterületi utak karbantartása c. pályázatnak köszönhetően két utcánk, a Bem József utca és az Ambrus 

Mihály utca útburkolata is megújulhat a közeljövőben.  

Az Agrárminisztérium támogatásban részesítette a 2020-ban beadott 

Hungarikum pályázatunkat, melynek célja egy szőlő- és gyümölcsfel-

dolgozó bemutató tér létrehozása a rezi szőlőhegyi birtokunkon,  me-

lyet a  adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támo-

gatásából értékmentő céllal vásároltunk meg.  Idén harmadszor nyert a 

település a Hungarikum pályázaton, melynek keretösszegét erre az 

évre jelentősen, a tervezett négyszeresére emelték. 

Az értesítést pedig személyesen kézbesítette a faluba Nagy István ag-

rárminiszter és V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügye-

letéért felelős miniszteri biztos. Reziben az idei pályázati rendszert is 

bemutatták, hangsúlyozva, hogy az eredetileg erre szánt 230 millió 

forint helyett egymilliárdot oszthattak szét értékmegőrzésre, -

teremtésre, az identitás erősítésére. 

A keretből Rezi most majdnem négymillió forintot kapott egy a szőlő- 

és gyümölcsfeldolgozás hagyományait bemutató épület kialakítására, 

ahol a korábban megvásárolt gépek segítségével a helyi családok, kö-

zösségek feldolgozhatják terményeiket. 

Mivel településünk pénzügyi lehetőségei eléggé korlátozottak, így 

intézményink, épületeink felújítását, bővítését és a rendezvényeinkhez 

a forrást pályázatok segítségével tudjuk biztosítani. Igyekszünk a jövő-

ben is követni a kiírásokat 

Terveink között szerepel a Petőfi utcai önkormányzati szolgálati laká-

sok, és a ravatalozó felújítása. Szőlőhegyi birtokunkon létre kívánjuk 

hozni a Szőlészeti Borászati Hagyományok Házát.  Szükségünk lenne 

egy új falugondnoki buszra is. Továbbra is pályázunk a közmunka 

programra, bár egyre kevesebb emberrel számolhatunk, de települé-

sünk üzemeltetése megkívánja a foglalkoztatást.  

Egy felhívással szeretnénk lakóink felé fordulni! A tavasz folyamán pályázatot írunk ki a Legszebb porta Reziben és a Legszebb 

konyhakert Reziben címmel. A pályázat részleteit a Húsvéti Kikiáltóban tesszük majd közzé. Addig is tervezni lehet a kertek kialakí-

tását illetve porták csinosítását.  

Jövőbeni feladatainkat továbbra is Gazdasági Programunk szem előtt tartásával kívánjuk végezni, miszerint „Önkormányzatunk alapvető 

célja ezután 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. Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mérték-

ben összehangolja, közös cél érdekében összekovácsolja, majd egyben tartsa minden itt élő és tevékenykedő ember közös java érdekében.” 

 

Megköszönöm lakosságunk, egyesületeink és alkalmazottaink munkáját és segítő közreműködését községünk közösségi életében és 

kulturális programjainkban.  

Külön köszönöm képviselő társaim fáradhatatlan, önzetlen munkáját, és velük együtt várom ötleteiket, javaslataikat és jóindulatú 

kritikájukat. 

Szőlő-és gyümölcsbemutató tér építési munkálatai 

Sajtótájékoztató a Laky Demeter Turistaház udvarán 
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Beszámolóm végéhez érve, kéréssel fordulok Tisztelt Lakótársaimhoz!   

 

Minden télen felhívjuk a figyelmet, hogy a közeledő télre tekintettel az út szélén autóikkal ne parkoljanak, 

mert akadályozzák a hó eltakarítási munkát és balesetet okozhatnak! Kérem, segítsék munkánkat azzal, 

hogy autóikat tartsák udvarukban!  

Kérem továbbá, hogy az ingatlanaik előtt lévő járdaszakaszon a havat eltakarítani illetve baleset megelőzés 

céljából a síkosságot mentesíteni szíveskedjenek!  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a háztartásokban keletkezett zöldhulladék elszállítását a jövőben Önkor-

mányzatunk nem tudja biztosítani.  Erre vonatkozólag keressük a lehetséges megoldásokat, melyről 

értesíteni fogjuk lakóinkat!  

Mivel Önkormányzatunknak egyre kevesebb közmunkás dolgozója van és létszámuk a jövőben tovább is 

csökkenhet, ezért velük elsősorban közintézményeink környezetének rendbetételénél számolhatunk. 

 

Valamennyi lakótársamnak jó egészségben eltöltött, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!  

Cserép Gábor   

polgármester 

Szépkorúak köszöntése 

Októberben az idősek napja sem telhetett a megszokott módon, mivel a járványügyi helyzet 

óva intett bennünket a személyesen együtt töltött minőségi időtől, így nem tarthattuk meg a 

tisztelet által diktált ünnepi rendezvényünket. Ennek ellenére szeretetünket továbbra is sike-

rült kifejezésre juttatnunk a helybéliek iránt, hiszen hangyaszorgalommal készítettünk fino-

mabbnál finomabb ételeket és süteményeket, amit gondosan csomagolva eljuttattuk minden 

65 év feletti helybélinek, bízva abban, hogy egy kis örömet szerezhetünk nekik. Természete-

sen célunk nem csak az volt, hogy a vasárnaphoz illő étel kerülhessen a helyi idősek asztalá-

hoz, hanem jelezni szerettük volna azt is, hogy e rendkívüli helyzetben sincsenek egyedül. 

Gondoskodó szeretetüket nem csak október hónapban kívánjuk megköszönni, hanem az év 

minden egyes napján, hiszen az idő felettünk is kopik, ahogyan a mondás tartja: „Voltunk 

mint ti, lesztek mint mi.” Az ajándékozás öröme adja meg számunkra azt a reményt, hogy 

továbbra is vigyázó tekintettel figyeljenek ránk a falu idős lakói most és a következő évek-

ben is. 

Példaértékű, hogy minden évben 

a szépkorú lakóink köszöntésére 

szép számmal érkeznek a helyi 

háziasszonyok konyhájából fino-

mabbnál finomabb sütemény 

felajánlások. A példás összefogás 

eredményeként az idény is sok-

sok finomság került az asztalra, 

melyet helyi önkéntesek csoma-

goltak a kiszállított ebéd mellé.  

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük őket, hogy 

fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye.   

- Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket és lehetőség szerint a tö-

megközlekedést!   

- Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!  

- Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel! 

- Kerüljék a puszit, az ölelést és a kézfogást! 

- Szellőztessenek gyakran! 

- Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket! 

- Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne  

személyesen menjenek a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják a  háziorvosukat! 

90. születésnap  

Településünk szép korú lakóját, Peresztegi Tibornét köszönthettük 90. szü-

letésnapja alkalmából. Mariska néninek is és a falu valamennyi szép korú 

lakójának jó egészségben eltöltött, örömteli éveket kíván:  

Cserép Gábor  

polgármester  

„Karácsony este nézz a szí-

vedbe,  

Érezni fogod, hogy béke van 

e benne. 

De mindazt, mit érzel végte-

len hittel 

Akkor is őrizd, ha eljön a 

reggel!” 



Védőoői  szqlgálat hírei 
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XIV. Gyernek-és Ifjúsági Alkqtó-és Fafaragótábqr 
2020. augusztus 17 és 21. között került megrendezésre a 14. Alkotótábor, mely a TOP-

5.3.1-16-ZA1-2017-00002 azonosítószámú „Közösségfejlesztés megvalósítása Rezi, Kar-

macs és Vindornyaszőlős településeken” elnevezésű pályázat keretében valósult meg. A 

tábor helyszínét a Laky Demeter Turistaház udvara adta, ahol 43 fő gyermek vett részt a 

különféle foglalkozásokon, közülük 30 fő élt a bentlakás lehetőségével. A táborozó gyer-

mekek nagy része rezi lakos volt, mellettük karmacsi, várvölgyi, cserszegtomaji és keszt-

helyi diákok vettek részt a táborban.  

A tábor célja a nyári szünidő hasznos eltöltése, olyan foglalkozások keretében, 

melyek alkotó hatással vannak a gyermekekre. A foglalkozásokon kézműves 

szakemberek és a Laky Demeter Premontrei Általános Iskola pedagógusai 

segítették a gyermekek munkáját. A fafaragás, gyöngyfűzés, batikolás, neme-

zelés, korongozás, csuhézás, kosárfonás, kenyérsütés mellett sportfoglalkozá-

sokon, túrán és kiránduláson is részt vettek a gyermekek. A hét alkotásaiból 

augusztus 20-án kiállítás nyílt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

„Nézem a sok embert, valamit 

keresnek! 

Ám nincs eredménye, amíg nem 

szeretnek! 

Hiába a sok dísz, gazdag, szép 

ajándék, 

Mikor más célt szolgál mögöt-

tük a szándék. 

Pénzben mért szeretet, anyagi-

as vágyak, 

Görbe tükrei egy eltorzult vi-

lágnak. 

A mosoly, az öröm, egymás 

ölelése, 

- önző világunkban, vajon nem 

kevés-e? 

Vajon hova bújt el az igazi ér-

ték, 

A Szív gazdagságát sosem 

pénzben mérték.  

Figyelmet és időt kéne többet 

adni,  

Minden körülményben ember-

nek maradni!” 

(Aranyosi Ervin: Angyali gon-

dolatok) 

A 2020-as esztendő minden területen nehézségeket, változást hozott a Covid-19 megjelenésével, ami a 

védőnői szolgálat működésére is rányomta a bélyegét. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye alapján a családok és a védőnők egészségének védelme 

érdekében törekedni kell a találkozások minimalizálására, a távkonzultáció előtérbe helyezésére, mivel a 

megelőző tevékenység jelentős része elektronikus úton is elvégezhető. 

A személyes találkozást igénylő esetekben az ellátás a védőnői tanácsadóban történik, előzetes időpont 

egyeztetést követően. 

A váróhelységben és a tanácsadóban maszk viselése kötelező, egyszerre egy személy tartózkodhat bent. 

Személyes találkozás előtt a gondozottnak nyilatkoznia kell arról ,hogy egészséges, nincs a környezetében  

akut légúti tüneteket mutató személy. 

Csak nagyon indokolt esetben (pl. újszülött látogatás) végezhetünk családlátogatást. 

A távkonzultáció jól működik, ezúton is szeretném megköszönni az anyukáknak, kismamáknak, hogy el-

fogadták az új rendszert, videókkal, képekkel és beszámolókkal segítik a védőnői szolgálat munkáját. 

Az idei évben kilenc csecsemő született községünkben, mindannyian egészségesek, szépen fejlődnek. 

2021. január közepétől lehet jelentkezni a védőnői méhnyak szűrésre, a december folyamán behívót 

kapott asszonyokat várjuk a mintavételre, előre egyeztetett időpontban. 

Időpontot  2021.január 11-től lehet kérni a 06 30/438-5719-es telefon számon. 

 

Áldott, békés ünnepeket kívánok a Védőnői Szolgálat nevében! 

 

Zomboryné Kismihály Brigitta 

védőnő 
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Rezi Község Öokqrnáoyzata Kqoyhája 
A közétkeztetést Reziben Rezi Község Önkormányzata Konyhája biztosítja  

a 2018-ban felújított, a mai követélményeknek megfelelő korszerű eszközökkel berendezett konyhában. El-

sődleges feladata az óvoda és az iskola intézményéiben a gyermekek, valamint településünkön a szociális 

étkezők ellátása, az önkormányzati alkalmazottainak étkeztetése. Ezen túl biztosítani tudja a vendégétkezte-

tés keretében elsősorban a településen élő és dolgozó emberek igény szerinti ebéddel történő kiszolgálását. 

A szolgáltatást a gyermekek kivételével elvitellel vehetik igénybe az étkezők. A mozgásukban korlátozott, 

beteg vagy idős emberek részére lehetőség van az étel házhoz szállítására, mely feladatot az Önkormányzat 

autójával Tanyagondnokunk végzi el.  

Konyhánkon a HACCP minőségbiztosítási rendszer alkalmazása biztonságot ad mind az intézmény fenntar-

tója, mind az intézmény dolgozói és természetesen a szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégek részére is. 

Konyhánkra jellemzőek a házias ízek és a jó minőségű ételek. Továbbra is várjuk eddigi étkezőinket, de 

szeretettel invitáljuk azokat is, akik eddig még nem igényelték szolgáltatásunkat!  Legyenek Vendégeink!    

Áraink:  

Vendégebéd: 685,- Ft/fő/nap 

Szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj  

A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege kategóriánként a következő:  

1) 420,- Ft/nap  

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot.  

2) 480,- Ft/nap  

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot.  

3) 630,- Ft/nap  

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 130.000,- Ft-ot.  

4) 650,- Ft/nap  

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme a 130.000,- Ft-ot meghaladja.  

5) Az étel háztartásonként történő kiszállításának díja: 100,- Ft.  

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?  

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  

szóló önkormányzati rendelete alapján : 

Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása során szociális rászorultnak kell tekinteni:  

a) aki nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,  

b) életkortól függetlenül azt, akinek a szolgáltatás nyújtását az egészségi állapota indokolja,  

c) a súlyosan mozgáskorlátozott személyt,  

d) a súlyos fogyatékos személyt,  

e) a pszichiátriai beteget,  

f) a szenvedélybeteget,  

g) akire tekintettel ápolási díjat folyósítanak,  

h) aki rokkantsági ellátásban részesül,  

i) aki a munkaképességét legalább 50%-ban elveszítette,  

j) a hajléktalant,  

k) az aktív korúak ellátására jogosult személyt, vagy 

l) aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.  

 

Önkormányzatunk konyhája egész évben a lakosság szolgálatában állt. Az ott dolgo-

zó munkatársink a járvány ideje alatt is igyekeztek az étkezők igényeinek megfelelni 

és továbbra is várják a régi és új étkezők jelentkezését!  

Tervezzük, hogy a jövőben közzétesszük étlapunkat a www.rezi.hu/Önkormányzat/Intézmények/Önkormányzat konyhája oldalon.   

 

Községünk valamennyi lakójának egészségben eltöltött békés, boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újesztendőt  

kívánnak a Konyha dolgozói! 

„A karácsony jelkép, a szere-

tet jelképe. 

Lelkünk ragyogja be égő 

gyertya fénye! 

Őrizgetni kéne tovább ezt a 

lángot, 

Legyen minden napunk sze-

retettel áldott. 

Legyen mindig részünk örö-

mökben, jóban, 

Emberi érzésben, tiszta, igaz 

szóban! 

Legyen a szeretet minden 

napunk része, 

Alakuljon jobbá a világ egé-

sze! 

Legyen egészséges, boldog 

minden ember, 

Ennél jobb kívánság - hidd el 

nekem - nem kell! 

Múljon a rossz kedvünk, lé-

tünk legyen álom, 

Legyen a világon örökké 

karácsony” 

(Aranyosi Ervin: Örökké 

karácsony) 

http://www.rezi.hu/Önkormányzat/Képviselő-testület
http://www.rezi.hu
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Január 10. (vasárnap)  

Emlékezés és koszorúzás a doni áttörés év-

fordulója alkalmából  

Helyszín: Római Katolikus Templom, Hősi em-

lékmű 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

 

Február 13. (szombat)  

Iskolai farsang és bál   

Helyszín: Művelődési Ház  

Rendező: Iskolai Szülői Szervezet  

 

Február 16. (kedd) 

Húshagyókeddi Fánkmustra  

Helyszín: Művelődési Ház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

 

Március 12. (péntek)  

Nemzeti ünnep az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére  

Helyszín: Művelődési Ház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Laky 

Demeter Premontrei Általános Iskola 

 

Március 26. (péntek)  

Gyümölcsoltó délután  

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi 

Várbarátok Köre Egyesület  

 

Április 10. (szombat)  

Szőlősgazdák borversenye  
Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlé-

szeti-Borászati Egyesület 

 

Április 24. (szombat) 

Szent György napi ünnepség  
Helyszín: Szt. Donát Kápolna  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlé-

szeti-Borászati Egyesület 

  

Május 8. (szombat)  

Hagyományos Vártúra  

Helyszín: Rezi Vár 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi 

Várbarátok Köre Egyesület  

 

Május 30. (vasárnap)  

Hősök Napja - Megemlékezés az I. és II. 

Világháborúban elesett katonákra 

Helyszín: Római Katolikus Templom, Hősi 

emlékmű 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

 

 

 

 

Június 5. (szombat)  

Gyermeknap 

Helyszín: Sportpálya 

Rendező: Laky Demeter Premontrei Általános 

Iskola, Iskolai Szülői Szervezet  

 

Június 20. (vasárnap)  

Múzeumok éjszakája - Jelzőfénygyújtás a 

sümegi és a rezi váron  
Helyszín: Rezi vár 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

 

Június 26. (szombat)  

Rizlingország Ünnepe  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlé-

szeti-borászati Egyesület  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 28-Július 2.  

Hittan tábor  

Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Laky Demeter Premontrei Általános 

Iskola  

 

Június 28-Július 16. 

Rezindance Tánctábor  
Helyszín: Rezi Tornacsarnok 

Rendező: Rezidance Tánccsoport 

Július 5-9.  

XIII. Nyári Polgárőr Környezetvédelmi 

Gyermek Szaktábor  

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület 
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Július 16. (péntek)  

XIII. Rezidance táborzáró táncbemutató 

Helyszín: Rezi Tornacsarnok  

Rendező: Rezidance Tánccsoport 

 

Július 26-30.  

XXIV. Hagyományos nomád vártábor  
Helyszín: Rezi vár 

Rendező Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

 

Július 31. (szombat) 17.00  

Nyitott pincék éjszakája 

Helyszín: Rezi, Kültelek 

Rendező: Szőlészeti-Borászati Egyesület és 

civil kezdeményezés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 9-13.  

XV. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor                 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi 

Várbarátok Köre Egyesület 

  

Szeptember 12. (vasárnap)  

Szüreti felvonulás és mulatság  

Helyszín: Laky Demeter Turistaház udvara 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

 

Október 1. (péntek)  

Szent Mihály napi betakarító ünnep  

Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

 

Október 18-21.  

IV. Szent Lukács Művésztelep  

záró kiállítással  
Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

 

Október 22. (péntek)  

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepi műsor   

Helyszín: Általános Iskola  

Rendező: Laky Demeter Premontrei Általános 

Iskola  

Október 22. (péntek)  

Holdfénytúra a Rezi várhoz 

Helyszín: Rezi Vár 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

 

Október 24. (vasárnap)  

Lukács napi búcsú 

 

November 7. (vasárnap)  

Idősek napja  

Helyszín: Művelődési Ház  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi 

Vöröskereszt Szervezete  

    

November 11. (csütörtök)  

Márton-napi Újbor bemutatása a szőlősgaz-

dákkal 

Helyszín: Művelődési Ház  

Rendező: Szőlészeti-borászati Egyesület 

 

November 11. (csütörtök)  

Márton-napi rétessütés, misztérium játékkal 

és fáklyás felvonulással 

Helyszín: Római Katolikus Templom, Laky De-

meter Turistaház 

Rendező: Laky Demeter Általános Iskola, Rezi 

Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 13. (szombat)  

Márton napi Libavacsora és bál  

Helyszín: Tornacsarnok 

Rendező: Iskolai és Óvodai Szülői Szervezet  

 

December 5. (vasárnap)  

Adventi családi délután Mikulás Napján   

Helyszín: Piactér 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 
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Tervezett szakkörök, 

programok: 

Táncoktatás –  

heti 2 alkalom (kedden és 

pénteken 16.00-20.00 órá-

ig) a Tornacsarnokban. 

Baba-mama klub –  

havonta egy alkalommal, 

időpont egyeztetés alatt. 

Gyógytorna foglalkozások 

– minden héten hétfőnként 

18.15-kor a Tornacsarnok-

ban. 

Tájékoztatjuk a lakos-

ságot, hogy a jövő évi 

járványügyi előírások-

nak eleget téve rendez-

vényeink módosulhat-

nak illetve elmaradhat-

nak. Az időpontok tájé-

koztató jellegűek, a 

megrendezésre kerülő 

programok időpontjáról 

értesíteni fogjuk a la-

kosságot.  



Laky Demeter Premqotrei Általáoqs Iskqla hírei 

2020. Marton Jenő díját 

Rénes Laura kapta  

(Múltunk Öröksége Alapít-

vány folyóiratából) 
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„Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van! A bizalom, a remény, a hit, az van Istentől. Isten 

lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem lelke.”  

                                                                                                                 Böjte Csaba 

Elballagó osztályunk 

tanulóitól szeretettel!  

Van egy régi mondás:  ha elfáradtál állj meg, és várd meg, amíg a lelked utolér.  

Most, Advent idején ez lenne a dolgunk: megállni, megpihenni, megtalálni a csendet, a békét magunkban 

és nem átszaladni életünk elkövetkezendő napjain. Legtöbbször csak egy betegség, baleset vagy bármilyen 

nagyon rossz dolog vesz csak rá arra, hogy odafigyeljünk és megérezzük a hétköznapok valóságát, figyelve 

lelkünk csendjére, amelyben meghallhatjuk Isten üzenetét. Sokan kérdezik ilyenkor, miért veri őket a Sors 

vagy Isten, vajon milyen rosszat tettek? Mindössze annyit, hogy nem figyeltek a köröttük megjelenő jelek-

re. Pedig a jeleket folyamatosan kapjuk… most is… 

Az elmúlt tanév más volt, mint a többi. Új módszerekkel, digitális kihívással és aggodalmakkal teli. Vé-

gül is, sikerült a tanévet lezárni, bepótolni a tanulóknak az elmaradt feladatokat, amit pedig nem lehetett 

kellő tudatossággal beépíteni, azt az új tanév első hónapjaiban megpróbáltuk behozni. Nem volt könnyű, 

hiszen a gyerekek ugyanúgy sokk-szerűen élték meg a járványhelyzetet, akárcsak mi felnőttek. Mind ezek 

ellenére elbúcsúztattuk végzőseinket és táboroztunk is… majd újra pályáztunk és újra nyertünk. 

 

Németh Gyuláné, szeretett Ildikó nénink 

átvette a Szent Gellért díjat, majd augusz-

tusban, nyugdíjba vonulásakor a Szolgálati 

Emlékérmet. Ezúton is köszönjük áldoza-

tos munkáját, amit tett, sok éven át a tele-

pülésen tanuló gyermekekért! Kívánunk 

neki jó egészséget és sok pihenést!  
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És elindult az új tanév, a megszokott rendben, oktatással, mint régen… de már semmi nem olyan, 

mint régen. Futunk az idővel versenyezve, hallgatva a híreket és gondolkodva azon, hogy meddig és 

hogyan tudjuk ezt csinálni, megtanítani és biztonságot adni a jelenben. Igyekezve, gyorsan haladva, 

hogy előre behozzuk a majd ránk szakadó szigorításokat. A gyerekeket is megviselte az elmúlt időszak, 

de több mint egy hónap elteltével lassan visszarendeződve, ismét megélik a régi szokásokat, és maga-

tartásban, tanulásban egyaránt újra kezdik megbecsülni és segíteni egymást. 

Csodálatosak a gyermekeink, hiszen a jövő zálogai … mert:  

- ha kell segítenek fát behordani az arra rászorulóknál, - kóbor kutyákat gazdihoz kísérni, - faleveleket 

söpörni, - fát ültetni, - segíteni  felnőtteknek, szülőknek, -  és a kisebbeket vezetgetni, támogatni,  - vé-

gül, de nem utolsó sorban, szüleiknek erőt adni. 

A jövőben is ezek lesznek igazán fontosak, azt mondják a gyermek jövőbeni boldogulása elsősorban 

nem az iskolától, hanem attól függ, hogy milyen nevelést kapott a szüleitől. Az érzelmi intelligenci-

ájuk fejlettsége, amivel másokat érzékelnek, kezelik konfliktusaikat és pozitívan befolyásolják kapcso-

lataikat, meghatározója lesz életüknek.  

Igyekeznek tanulóink a tanulmányaikban is hely-

tállni, hiszen iskolánk kompetencia eredményei 

matematikából az országos átlagon felüliek. A 

tanév első matematika óráin a 8. osztály már né-

hány érettségi feladatot is megoldott, amit a közép-

iskolában is tanító tanáruk örömmel újságolt és 

magam is tapasztalhattam, milyen ügyesen dolgoz-

nak. 

 

Országos történelem versenyen 6. helyezést értek el gyermekeink, jól látható erős mezőnyben: 

Matematika levelezős verse-

nyen arany minősítést kapott: 

Nagy Koppány Boldizsár, 

Fenyves Julianna,  

Fenyves Zsuzsanna,   

ezüst minősítést: Nagy Bence 

Botond. 

Magyar irodalom versenyen 

arany minősítést: Fenyves 

Zsuzsanna. 

Magyar irodalom versenyen 

ezüst minősítés: Nagy Zsom-

bor. 

Természetismeret és történe-

lem versenyen arany minősí-

tés: Nagy Attila. 

Természetismeret, irodalom 

és szövegértés versenyen 

ezüst minősítés: Csizmadia 

Natasa. 

Történelem versenyen bronz 

minősítés: Barta Molnár An-

na. 

Matematika versenyen bronz 

minősítés: Szabó Ádin. 

Gratulálunk Nekik, hiszen 

ezek a versenyek zömmel már 

az online oktatás ideje alatt 

zajlottak! 
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Próbálunk mindent megtenni, hogy a gyerekek könnyebben viseljék a rájuk is nehezedő lelki 

terheket, ne érezzék a bezártságot, elszigeteltséget. Nyertes pályázatunknak köszönhetően 

koncerten vendégünk volt Pintér Béla, keresztény énekes. Ellátogattunk a Csornai Premont-

rei Apátság Látogatóközpontjába és Veszprémbe az Érseki Levéltárba valamint az Állat-

kertbe is. 

Új módszer bevezetésével kezdtük az első-

sök oktatását, amelyben könnyedebb, játé-

kosabb és több fejlesztési lehetőség van, 

nagyobb élményt és motivációt nyújt. Az 

elkövetkező tanévtől az angol nyelvet és az 

informatikát szeretnénk a Premontrei Szak-

gimnázium képzési programjának előkészí-

téséhez, így a középiskolai felvételikhez 

igazítani (részletek a 12. oldalon). 

Márton napi rétesnyújtás –  

sajnos most a szülők nélkül…  

de nagyon szorgosan 

Misztériumjáték Szent 

Márton napján 

Mihály napi vásár – ügyes 

kezek termékeivel 

Ellátogatott hozzánk Szent Miklós is…  

Titkos angyalkák 

járnak mindenütt az 

iskolában… 

Mesezene csoport – új 

módszerrel, játékkal, 

fejlesztéssel az olvasás 

tanulásában. 
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O L D A L  1 3  Adxeoti oartár... 

És a szülők is nagyszerű-

ek… mindig segítenek, sike-

res programokat szerveznek , 

melyek bevételével támogat-

ják az iskola tanulóit.  

Köszönjük Erzsinek, Móniká-

nak, Istvánnak és Andreának, 

hogy gyermekeink lelkét me-

lengetővé tették, ezzel a de-

korációval is! 

...kaptam egy ajándékot a gyerekektől, ami a gyermeki bölcsesség és odafigyelés egyik legszebb példá-

ja. Az első napnál ez a mondat szerepelt, kis cédulára írva: „Minden iskola, olyan jó, amilyen a tanár, 

de ez az iskola többet ér az életnél!” Szívből szólt, pedig ilyet én soha nem tanítottam a gyerekeknek, 

ők mégis érzik, megfogalmazzák felnőttek módjára, ezeket a nemesen egyszerű gondolataikat. (Azóta 

minden napom egy-egy szép gyermeki idézettel indul, ami bearanyozza a reggeleket – a legszebb aján-

dék…) Köszönjük Nekik, hogy taníthatjuk őket és tanulhatunk tőlük! Nekünk felnőtteknek pedig az 

a feladatunk, hogy őrizzük őszinteségüket, jóságukat, mosolyukat, tiszta lelküket. Akkor is, ha jár-

vány van, veszély, gondok, mert a végén úgyis az fog számítani, mit tettünk, gondoltunk, mondtunk, 

hogyan viseltük a hétköznapok terheit, mennyire tudtuk szeretni és megbecsülni egymást… 

Gárdonyi Géza szavait megidézve, telve hittel az újjászületésben és a szebb jövőben: 

„Tanítsd meg a gyermeknek, hogy gyakran az utolsókból lesznek az elsők, de a sor vége  

is gyönyörű, ha emelt fejjel,  egyenes gerinccel áll, mert belátni a tájat.  

Tanítsd meg neki, hogy minden könny gyémánttá válik, ha tesz érte, csak egy picit.  

Tanítsd meg neki, hogy a szép szív az, ami öltöztet, és a mosoly valóban képes megváltoz-

tatni a világot.  

Tanítsd meg neki, hogy a kenyér fele mindig odaadható annak, akinek nincs, és lehajolni 

azért, aki elbukott, szárnyakat ad.  

Tanítsd meg neki, hogy nem minden út járható, de ami az övé, azon repülni is képes lesz. 

Tanítsd meg neki, hogy a csodákra bizony várni kell, de ha tiszta a szív, a varázslat mindig 

érkezik.  

Tanítsd meg neki, hogy nem minden nap szép, de minden napban van valami, amiért érde-

mes élni.  

Tanítsd meg, …élni,…küzdeni, … játszva győzni vagy elbukni.  

Tanítsd meg felállni, könnyeket letörölni, tanítsd tisztán, tanítsd szívből, tanítsd őszintén 

sírni és nevetni. Mert kell, mert neked szánta az élet. Nem véletlen kaptad a gyermeked, 

szükséged van rá… 

…és ne feledd: nyújtsd oda, ahol kérik a kezedet. S menj oda, ahol fázik a szeretet.” 

                                                                                                                      Gárdonyi Géza 

 

Köszönjük fenntartónknak a Csornai Premontrei Prépostságnak, az önkormányzatnak, min-

den dolgozójának a segítő, támogató gondoskodást! 

Kívánom községünk minden kedves lakójának, hogy az adventi égők fényei mellett, ragyog-

janak a szeretet sugarai a lelkekben, ezzel is szebbé, jobbá téve a világot! 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek, áldott karácsonyi ünnepeket és 

eredményes, egészségben, boldogságban gazdag Újévet!        

Zubai Etelka 

iskola igazgató 
Bölcs gondolat iskolánk egyik 

anyukájától: 

 „Van elég feszültség a világ-

ban, legalább az iskola és a 

család legyen a gyerekeknek 

biztos menedék”. 
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O L D A L  1 4  Oktatási, módszeruaoi fejlesztések a rremqotrei iskqlákbao  

 
„Tervem, egy olyan hosszú távú képzési struktúra és képzési tartalom kialakítása, amely több éven keresztül segíti az informatika pályára 

készülőket, miközben több olyan képességet és készséget fejleszt, amelyeket az informatika szakmához nélkülözhetetlen, de emellett majd-

nem minden egyéb területhez is mély alapokat adhat. 

Milyen képességeket adhat: logikus gondolkodás, rendszerezés, precizitás. Ezek mindenképpen nagyon fontosak a gyermekek tanulásához 

is. Nagyon jó alapot adhat bármilyen területen való eredményes tanuláshoz!  

Középiskolánk egyrészről a felsőoktatási intézmények tanulmányaihoz, illetve a szakmai munkaerőpiacra készíti fel a diákjainkat. Fontos 

számunkra, hogy a középiskolai követelmények elsajátításához már az általános iskolából is tehetséges tanulók érkezzenek. Szükségesnek 

tartom, hogy már az általános iskolában (sőt az óvodában) elkezdjük kialakítani az életkori sajátosságnak megfelelő eszközökkel a fejlesz-

téseket. 

Óvodában a logikai játékok kiemelt alkalmazása. 

Általános iskola alsó tagozatában a játékosság mellett már megfelelő informatikai eszközök alkalmazása (például: LOGO, egyszerű roboti-

kai játékok). Felső tagozatban egyszerű algoritmizálási feladatokon keresztül hozzászoktatni a tanulókat a pontosságra, az önálló gondolko-

zásra, az egyszerű feladatok megoldásának tervezéséhez. (pl.: Micro:bit alapok) 

Természetesen az informatika oktatáshoz szükséges képességek fejlesztését más tantárgyakhoz is kapcsolnánk. Mindenképpen megemlíte-

ném a matematika és idegen (angol) nyelv tantárgy emelt szinten történő oktatását is. Azokat a szakmai területeket, amelyek az informati-

kához is kapcsolódnak, emelt óraszámban tanulnák a gyerekek. 

Az így kialakított emelt szintű oktatás segíti a középiskolai pályaválasztás sikerességét, a megfelelő szakmai végzettség megszerzését, vala-

mint a felsőoktatásba való nemcsak sikeres felvételt, hanem az egyetemi oktatásban való bennmaradást is! 

 

Összefoglalva: Olyan, egymásra épülő képzési tematika kidolgozása a célom, amely az óvodától a középiskolán keresztül speciális 

eszközök segítségével készíti fel a gyermekeket az informatikai szakmai területre, miközben olyan ismereteket, képességeket, kés-

zségeket fejleszt, amelyből egyéb tanulmányi területen is profitálhatnak a tanulók. „   

 

Balogh Csaba 

Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium igazgatója 

Az informatikai képzések támogatása 

 

A 900 éves múltra visszatekintő premontrei rend méltán szerzett hírnevet az oktató-nevelő munka terén 

története során. Napjainkra több országosan kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézmény fenntartójává 

vált.  Ezen intézmények közé tartozik a keszthelyi Premontrei Szakgimnázium is, ahol megújult képzé-

sekkel elsősorban a munkaerőpiac igényeit felmérve, a jó kereseti, elhelyezkedési és továbbtanulási 

lehetőségeket szem előtt tartva várják a diákokat. A legmodernebb technika használatának, a kimagasló 

szakmai tudású tanári gárdának köszönhetően már többszörös túljelentkezés mutatja a nagyfokú érdek-

lődést és bizalmat az iskola iránt. 

Az intézmény igazgatója, Balogh Csaba tájékoztatott bennünket az informatikai képzések támogatásá-

ról, kitérve arra, hogy a fejlesztést már az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában is el kell 

kezdeni kialakítani. Elsőként a rezi általános iskola és az óvoda kapcsolódik ehhez a módszertani fej-

lesztéshez, hogy magas szintű képzést kaphassanak a megfelelő életszakaszban a gyerekek! 

„Legyünk egy kicsit csendben! 

Födje mély csend a szíveket:  

Mert a sötét elgyötört földre 

Karácsony közeleg. 

Jó, ha most lelkünk messze 

hagyja 

A hajsza, lárma mind! 

Ne siessünk hangos utakra!  

Karácsony lesz megint!” 

(Túrmezei Erzsébet) 
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Aktív tagja a község életének, nyugdíjas éveire is ennek  

folytatását tervezi. Mi is számítunk rá, visszavárjuk  

rendezvényeinkre, programjainkra.  

Ezzel a verssel köszöntek el óvodásaink tőle: 

Éva néni szeretünk 

 

Búcsúzunk  most tőled, drága Éva néni, 

Tudjuk, hogy már neked, nyugdíjba kell menni. 

Nem is bánnánk, hisz te akkor, kipihenheted magad, 

Csak fejünkben, itt motoszkál egy-két kósza gondolat. 

Ha te elmész akkor nekünk ki lesz majd a dajkánk? 

Ha rajzolunk, színezünk, hogy lesz hegyes ceru-

zánk?  

Ha dicsérnek bennünket, ki örül majd velünk? 

Szülinapos tortáinkhoz, ki terít meg nekünk? 

Tiszta tányér és pohár lesz e így az asztalra? 

Lepotyogott ruháink, hogy kerülnek fogasra? 

Cipőinket ki köti be, ha óvó néni nem figyel? 

S ki integet majd utánunk, ha iskolába menni kell? 

Mégis búcsúzunk most tőled, jó pihenést néked! 

De azért tudd, hogy ballagásra vissza várunk  

téged!  

„Szeresd egészségedet, 

mert ez a jelen! 

Védd a kisgyermeket, mert 

ő a jövő! 

Őrizd szüleid egészségét, 

mert a múltban épül fel 

a jelen és a jövő!” 

(Bárczi Gusztáv) 

Szeptember hónapban 42 óvodás korú gyermekkel kezdtük a nevelési évet, jelenleg 44 kisgyermek jár óvo-

dánkba. Igyekszünk a rendkívüli helyzetben is biztosítani gyermekeink számára a színes, változatos, tevé-

kenységközpontú óvodai nevelést. Heti programjaink, a jeles napokra, ünnepekre való készülődés hagyo-

mányainknak megfelelően zajlott. Annyiban változtak a mindennapjaink, hogy szülőkkel, nagyszülőkkel 

közös programokat nem szerveztünk ebben a félévben. Kértük és kérjük továbbra is, hogy a járványügyi 

szabályok betartásával (a kötelező hőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés mellett, maszkban), az elengedhetet-

len ügyintézésen kívül nem lépjen be senki az óvoda területére. 

 

Köszönjük, hogy ezt mindenki igyekszik betartani. Közös 

érdekünk, hogy gyermekeinket, szüleiket, nagyszüleiket és 

az óvoda minden dolgozóját védjük. Köszönöm az eddigi 

megértést és támogatást ebben! 

Szeretettel köszöntünk el a Katica csoport dajka néniétől 

Szalai Antalné Éva nénitől, aki  40 éves munkaviszony után 

nyugdíjazását kérte. Utolsó munkanapján november 15-én, 

mindkét csoport kedves kis meglepetés műsorral köszöntöt-

te. Éva néni, a Rezi Óvodában dajkaként eltöltött évek alatt, 

sok kisgyermek gondozásában segítette az óvodapedagógu-

sok munkáját. Öröm volt vele dolgozni, ilyen figyelmes, 

gyermekszerető dajka nénit kívánok minden óvodába. Mi az 

ami a gyermekszeretetén kívül megmarad emlékezetünk-

ben? Többek között az, hogy sok finom süteményt sütött 

közöttünk, szerette a szépen gondozott kertet és az éneklést, 

Szép eszközöket varrt, mesepárnáin még sok kisgyermek 

hallgatja meséinket.  
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R E Z I  K I K I Á L T Ó  

Új dajka nénink sem ismeretlen, Andor-Kiss Bernadettnek hívják. Szeretném bemutatni őt: 2009 óta él családjával Reziben, férjével itt 

nevelik két kislányukat, akik most óvodánkba járnak. Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett Keszthelyen. Kezdetben légiutas 

kísérő szeretett volna lenni, dolgozott is a Sármelléki repülőtéren, majd szállodában volt recepciós és kisgyermek animátor. Megszület-

tek leányai, az ő születésük után erősödött meg benne az a gondolat, hogy gyerekekkel, gyerekek társaságában szeretne dolgozni, ezért 

2019-ben elvégezte az óvodai dajka tanfolyamot és óvodánkban töltötte egy hetes gyakorlatát. Ezután örömmel jelentkezett hozzánk. 

Szeretettel vártuk, fogadtuk és kívánjuk neki, hogy sok szép, örömteli évet töltsön el óvodánkban. 

 

A nyár folyamán újra megpályáztuk a „Boldog Óvoda” címet. Már harmadszor vehettük át  a 

megtisztelő címet, s azóta mind két csoportban a gyerekek számára havonta boldogságórákat 

szervezünk. Magyarországon a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” szervezésében a Boldogság 

Intézet szakmai csapata egy teljes programot dolgozott ki a gyerekek boldogságra való taní-

tására. 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.  

„A szeretet drága kincs, 

Földön ennek párja 

nincs. 

Oszd meg mással, mégse 

fogy, 

Inkább így lesz még na-

gyobb.”   

(Benedek Elek) 

Mi történt szeptember óta? 

Tavaly óta szerveződtek az óvodába járó 

gyerekek szülei számára a zárt facebook 

csoportok, ezek segítik a folyamatos tájé-

koztatását a szülőknek, illetve betekintést 

kaphatnak  a gyerekek óvodai életébe. 

Mi az, amit kiemelnék közülük? 

A tavaly elindított tehetségműhelyeink szá-

ma bővült, ezekre szívesen járnak a gyere-

kek. A tavalyi műhelyek, a „Sakk-matt” a 

barátom műhellyel bővült, amelyet Kese-

rű Veronika vezet.  

Most nem tudtuk élőben, de a Rezi TV-n keresztül felköszön-

töttük községünk idős lakóit, bízom benne, hogy olyan szere-

tettel nézték, amilyen szeretettel készültünk. Szüretre és beta-

karító napra is készültünk, mely rendhagyó formában meg is 

valósult.  

Hagyományteremtő céllal indítottuk két éve a Márton napi 

lámpás felvonulást. Az idén az óvoda gyermekei és dolgozói 

délelőtt vitték szét a szeretet lángocskáit a faluban. Olyan kö-

dös és borús volt az idő, hogy csak rövid sétát tettünk egy-egy 

lámpácskával. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Benedek_Elek
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A nyár folyamán másodszor jelentkeztünk „A legszebb konyhakertek” – Magyaror-

szág legszebb konyhakertjei országos programba. Tavaly elismerő oklevelet kaptunk, 

ebben az évben pedig örömmel vettük az értesítést, hogy óvodánk kertje a többi pályá-

zó között kiemelkedően szép volt, ezért óvodánk kertjét az értékelés során ORSZÁ-

GOS DÍJRA jelölték. Büszkék vagyunk rá! A személyes díjátadóra most nem kerülhe-

tett sor, de bízunk benne, hogy hamarosan meg tudják tartani és átvehetjük a megtisztelő 

címet. Köszönöm mindenkinek, aki munkájával, de akár egy-egy növény felajánlásával 

is segítette ennek az eredménynek az elérését. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek mi-

lyen környezetben nőnek fel, mit látnak, mit tapasztalnak, miben tevékenykedhetnek 

gyermekkorukban. Bízom benne, hogy az itt tapasztaltakat felnőttként kamatoztatják 

életükben. 

 

Ebben az évben szeretnék a Magyarország legszebb konyhakertje közönségdíjat 

is kiosztani. Külön felkéréssel, több jelölt között az Óvodánk kertje is szerepelt. 

A https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek oldalon lehetett gyűjteni a 

szavazatokat, melynek eredményéről még nem tudunk.  

 

Zöld Óvoda programunk részeként sikerült újra megszervezni az elektronikai 

hulladék gyűjtést. A következő kora tavasszal lesz. 

Hagyományaink közé tartozik a Lucázás és a Betlehemes játék eljátszása, amelyek a 

Karácsony váró ünnepségünk meghittségét, melegségét hozza el mindegyikünk szí-

vébe, lelkébe. Nézzék szeretettel mindkettőt a televízió segítségével! 

Így szeretnénk kívánni mindenkinek áldott, békés, szép ünnepet és boldog újévet! 

Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében 

Trezsenyik Zsuzsánna 

óvodavezető 

„De jó volna mindent, 

mindent elfeledni, 

De jó volna játszadozó 

gyermek lenni. 

Igaz hittel, gyermek szív-

vel a világgal kibékülni, 

Szeretetben üdvözülni.” 

(Ady Endre) 

 

https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek
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A Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági 

tagjaival az idei évben sikerült több olyan 

tevékenységet megoldani, ami a település 

számára is hasznára válik. Mint például a 

veszélyes fák kivágása, melyek veszélyezte-

tik az épületeket vagy belenőttek a villany-

vezetékek közé. A munkamegosztáshoz 

tartozik, hogy biztonságuk érdekében a fia-

talok feladata csakis a zöldhulladék eltakarí-

tása volt a földről, ami két óriás fenyőfánál 

bizony nem volt kevés munka. Szorgalma-

san és ügyesen oldották meg ezt a feladatot. 

Sokat segítkeztek a karácsonyi dekorációk 

előkészítésében és a falu Mikulását is körbe-

repítették a falu utcáin. A nyár során pályá-

zatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében kihirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek tá-

mogatására”, ami  pozitív elbírálásban részesült. Az FCA-KP-1-2020/3-000704 azonosítószámú „Eszközbeszerzés katasztrófa elhárítás-

hoz” elnevezésű támogatási cél alapján 1.997.230 Ft vissza nem térítendő támogatásból a katasztrófa elhárításhoz szükséges gépeket 

(szivattyú, motorfűrész, magassági ágvágó, aggregátor, kompresszor és magasnyomású mosó) tudtunk így beszerezni.  

 

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!  

Varga János  

elnök 

R E Z I  K I K I Á L T Ó  

Rezi „Rizliogqrszág” Szőlészeti-, Bqrászati-, Tvrisztikai-, Hagyqmáoyőrző      
  és Kvltwrális Egyesület  

Az idei évben a kialakult járványügyi helyzet 

miatt sajnos az egyesület által tervezett és várt 

rendezvények, mint például a Rizlingország 

ünnepe vagy a Szüreti Mulatság sajnos elmarad-

tak. Viszont augusztus 1-én a Nyitott Pincék 

éjszakája civil kezdeményezésbe bekapcsolód-

tunk és társszervezőként vettünk részt az esemé-

nyen, melynek a nagy érdeklődésre való tekin-

tettel valószínűleg jövőre is lesz folytatása. Re-

méljük a jövő évre vonatkozó terveink megvaló-

sulhatnak és folytathatjuk a hagyományőrző 

programokban vállalt szervező és segítő szere-

pet, mellyel a rezi szőlőhegyet és a helyi borokat 

kívánjuk bemutatni, népszerűsíteni.  

 

Békés, boldog karácsonyt és reményekben, 

eredményekben gazdag boldog új évet  

kívánunk!  

Bellér Ferenc 

elnök 
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O L D A L  1 9  Rezi Községi Pqlgárőr Egyesület 
Egyesületünk életében is csendes volt ez az év. A járőrszol-

gálatot folyamatosan láttuk el a faluban. Biztosítottuk a nyári 

Nyitott Pincék éjszakája és a Holdfénytúra rendezvényeket, 

valamint temetői szolgálatot adtunk Mindenszentek napján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. alkalommal rendeztük meg idén a Nyári Polgárőr Környezetvédelmi Gyermek Szaktábort, melynek a Laky Demeter Turistaház adott 

otthon. A táborban résztvevők a hét során  környezetvédelmi és  közlekedési ismereteket sajátíthattak el,  de a bűnmegelőzés fontossága is 

szóba került. Tájékoztatást kaptak a nyári szünidő veszélyeiről, a szabadidő hasznos eltöltéséről és a természet szeretetének megerősítésé-

ről.  Mindezek mellett bepillantást nyerhettek a környezetvédelmi szakemberek munkájába is. Számos túrával, foglalkozásokkal és vidám 

programokkal tölthettek el egy hetet a helyi és a Zala megye több pontjáról érkező gyermekek.  

 

Az egyesület nevében boldog ünnepeket és egészségben gazdag új évet kívánunk!  

Héder Béla  

elnök 

A Rezidance tánccsoport ebben a furcsa 2020-as évben, a lehetősé-

gekhez képest jól és eredményesen működött! Február végén a 

PressDance nemzetközi táncversenyen 4 koreográfiával 1. és 4 

koreográfiával 2. helyezést értek el csoportjainak! Március elején 

megrendezésre került még a Connector nemzetközi táncverseny 

Veszprémben, ahol 4 db első, 5 db második, 1 db harmadik helye-

zést zsebeltek be táncosaink. Külön megtiszteltetés volt, hogy a 

legjobb felnőtt csapat különdíját is nekünk ítélte meg a zsűri! Ezzel 

a versenyszezonunk le is zárult. A csapatot nem hagytuk magára a 

tavaszi nagy "bezártság" idején sem, hiszen élő videós táncpróbák-

kal és házi versenyekkel (koreográfia-, táncos fotó készítés) szórakoztattuk egymást! Szerencsére a munkát 3 hetes tánctáborunkban folytat-

hattuk tovább, ahol újabb koreográfiákkal bővítettük repertoárunkat és szűkebb keretek között megtarthattuk a számunkra oly fontos záró 

műsorunkat is! Az ősszel elkezdett koreográfiákat reményeink szerint minél előbb be tudjuk majd fejezni és reméljük, hogy mihamarabb 

újra élvezhetjük egymás társaságát! Nagy örömünkre szolgál, hogy Vass-Varga Eszter sikeres modern-kortárs tánccsoport vezetői vizsgát 

tett, így még újabb technikákkal tudjuk megismertetni táncosainkat, hiszen a fejlődés, megújulás nagyon fontos ebben a művészeti ágazat-

ban is!  

A Rezidance Tánccsoport nevében:  

Kívánunk mindenkinek jó egészséget, kitartást, áldott karácsonyi ünnepeket és még boldogabb új évet! 

Janzsó Varga Enikő és Vass-Varga Eszter 

Rezi Ifjúsági Egyesület - Rezidaoce Táoccsqrqru     
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R E Z I  K I K I Á L T Ó  

Egyesületünk éltében is csendes volt ez az év. Tervezett prog-

ramjainkat csak részben sikerült megvalósítanunk. Elmaradt a 

Vártúra, Betakarítónap, viszont meg tudtuk rendezni a Vártá-

bort, mely az idei évben XXIV. alkalommal került megrende-

zésre, melyben 38 gyermek vett részt. A tábor hangulatos prog-

ramjaival a természet és környezetünk tiszteletére tanít. Öt na-

pot tölthettek a gyerekek nomád körülmények között, telefon, 

tv, internet nélkül a szabadlevegőn. Ez a pár nap ismét bebizo-

nyította, hogy lehet a létfontosságúnak vélt digitális eszközök 

nélkül élni, mellette rengeteg ismeretanyaggal és élménnyel 

gazdagodni. Felnőtt segítőink számára is kihívás ez a hét, olyan 

programokat kell folyamatosan biztosítani, ami leköti a gyere-

kek figyelmét. Volt sok-sok túra, éjszakai-nappali, különféle 

ügyességi és kézműves foglalkozás, játék, közös éneklés, tábor-

tűz, nagy beszélgetések. Mindez és a reggeli madárcsicsergés 

mind hozzájárult ahhoz, hogy a táborozó gyermekek jól érezzék 

magukat ebben a szép múltú táborban. Szeretnénk megköszönni Baloghné Cserép Andrea táborvezetőnek lelkiismeretes munkáját, aki a 

hét során szeretettel gondoskodott a táborozó gyermekekről. Tudni kell, hogy ebben a környezetben ez nagyon nehéz feladat.  

Köszönjük minden segítőnek, akik munkájukkal, szabadidejük feláldozásával segítették a tábor megrendezését. Egyesületünk tagjainak 

pedig a tábor felépítésében, bontásában való aktív részvételt.  

Meg tudtuk rendezni a Holdfénytúrát is, bár sokkal visszafogottabban, 

mint az előző években. Azért, hogy kerüljük a tömegességet, nem hirdettük 

meg a rendezvényt. Azokat a lelkes csapatokat hívtuk a versenyre, akik 

már évek óta rendszeres résztvevői ennek a túrának. Így nem is voltunk 

többen, mint közel százan. De vidám volt így is, mondhatjuk, hogy jól si-

került. Nagyobb önállóságot kaptak a csapatok azzal, hogy induláskor ke-

zükbe kapott feladatlapok utasításait kellett a célig (Rezi vár) megoldaniuk. 

Állomások most nem voltak. Terméseket kellett gyűjteni a sötétben, a Tan-

ösvény tábláinak szavaiból verset költeni, a vár bejáratánál lévő sorompó 

alatt limbózni, a várfalak között pedig előadni az útközben költött verset. 

De ugyanúgy égett a tűz a szalonnasütéshez, amire szinte  mindenki na-

gyon készült. Borús, csöpörgő idő volt az induláskor, viszont visszafelé 

kezdett derengeni és mire a faluba visszaértünk, megláttuk a teliholdat.  

Rezi Várbarátqk Köre Egyesület 

Helyi fiatalok repítették a Mikulást december 6-án délután zeneszóval végig a falu utcáin, akit a  kis 

csillogó szemű gyermekek szüleikkel vártak a kapuban.  
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O L D A L  2 1  Rezi Várbarátqk Köre Egyesület 
Októberben egyesületünk tagsága úgy döntött, ha 

nem vehetünk részt rendezvényeken, nem is ki-

rándulhatunk, akkor szervezzünk egy társadalmi 

napot a Turistaház udvarára. Szép számmal ösz-

szejöttek tagjaink és egy nagyon jól sikerült, 

munkás napnak lehettünk részesei. Stabil alap-

zatra került az  idei évben beszerzett dézsafürdő, 

az udvaron lévő kopott fabútorokat is sikerült 

befesteni, folytatva a parkosítást, dísznövényeket 

ültettünk a kertbe. A munkák végeztével jóleső-

en ültünk az asztalhoz, ahova finom gulyáslevest 

és házirétest varázsoltak társadalmi szakácsaink. 

Örültünk a találkozásnak. Nagyon szépen kö-

szönjük munkájukat, lelkes hozzáállásukkal is-

mét bebizonyosodott, hogy közösségünk ereje 

nagy dolgokra képes!  

Sikeresen részt vettünk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 

c. pályázaton, mellyel a Laky Demeter Turistaház fűtéskorszerűsítése valósul meg.  Az energetikai felújításra  6 millió forintot nyertünk.  

Mivel a legnagyobb költségünk a villamos energia és a gáz, ezért ezen egy napelemes rendszer és hőszivattyús fűtés kiépítésével szeret-

nénk enyhíteni.  

Csak bízni tudunk abban, hogy a jövő évben többször lesz alkalmunk egymással találkozni. A januári disznótoros rendezvényünk elmarad. 

A márciusi Gyümölcsoltó napot beterveztük de ennek megrendezése is az akkori helyzet függvénye lesz. Egyenlőre nem látunk előre, csak 

bízunk a legjobbakban, próbálunk vigyázni magunkra és türelmesen kivárjuk a tiltás időszakát. Az új esztendőre pedig az a legnagyobb 

kívánságunk, hogy ne betegedjen meg senki és  ne okozzon a járvány községünkben sem visszafordíthatatlan helyzeteket!   

 

Egyesületünk nevében jó egészséget és reményteljes boldog újesztendőt kívánunk! 

Tafota Istvánné  

elnök  

Rezi Őszirózsa Nywgdíjas Klvb  
Tisztelt rezi lakosok! 

A Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub nevében szeretném megosztani gondolatimat. Egy éve még azon kellett gondolkodni, hogy a sok prog-

ram, szereplés, rendezvényből nehogy kimaradjon valami. Elkezdtük a 2020-as évet, a Doni ünnepségünkkel és a Március 15-re való ké-

szülődéssel be is fejeztük. Az egész világot megrendítő, fertőző kór, vírus sújtott le az emberiségre. Rettegésben tartva fiatalt, időset, egés-

zségeset, beteget egyaránt. 

Védekezésképpen egymástól való távolságtartásra, bezártságra, az idősekért való aggódásra lettünk felkérve, hogy szigorúan tartsuk be a 

szeretetből felénk intéző kéréseket. Úgy látjuk, hogy kisebb-nagyobb fegyelemmel betartják ezt az emberek. Személyesen már megtettem, 

de itt is szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek a 65 év feletti lakótársaim nevében az Idősek napjára ka-

pott egységes ebédcsomagot. Ez nagyon szép része volt az egész napnak, mivel így mindenki egyformán meg lett tisztelve. Nagyon kö-

szönjük! 

Az előttünk álló szeretett ünnepre mindenki a szabályokat betartva, otthon szeretettel és lelki békével készüljön fel, óvja szeretteit és csa-

ládját! Töltsenek velük minél több időt! 

Sajnos, most olyan világot élünk, amikor az élet hajóját viharok csapkodják. Nagy segítségre van szükségünk, mert e nélkül elveszünk! 

Szeretetből sohasem elég. 

Klubunk nevében Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok minden rezi lakosnak! 

Lancz Ferencné  

klubvezető 
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Karácsqoyi meoü 
Kakvkkfüxes geszteoye krémlexes, xargáoyás sajtrqrqgóssal  
 
Elkészítés: 

1. A megolvasztott vajon megpároljuk a felkockázott hagymát. Közben meghámozzuk és feldaraboljuk a 

krumplit. 

2. Ha a hagyma üvegesre párolódott, rádobjuk a hámozott, egyforma méretre vágott répát és zellert, a bur-

gonyát, majd a gesztenyét is. 

3. Hozzáadjuk a babérlevelet és a friss kakukkfüvet, 5-6 percig 

együtt pároljuk, majd felöntjük az alaplével, egyelőre csak kb. 1 

liternyivel. 

4. Puhára főzzük a zöldségeket, majd 3-4 szem gesztenyét félre-

teszünk a levesből, kidobjuk a babérlevelet és a kakukkfüvet, 

majd turmixoljuk. Ha túl sűrűnek érezzük, önthetünk hozzá még 

alaplevet, de tartsuk észben, hogy még tejszín is kerül bele. 

5. A lereszelt sajtból halmokat készítünk egy sütőlemezre, majd 

megszórjuk szárított vargányával és megsütjük, míg ropogós 

nem lesz. 

6. A leveshez hozzátesszük a tejszínt is, forralunk rajta egyet, 

majd forrón tálaljuk úgy, hogy 1-1 gesztenyét morzsolunk a tete-

jére és díszítjük a sajtropogóssal. 

Hozzávalók: 

 1 ek vaj 

 1 nagy 

db vöröshagyma 

 1 gerezd fokhagyma 

 1 kis db zeller 

 1 közepes 

db sárgarépa 

 1 közepes 

db burgonya 

 40 dkg geszte-

nye (tisztított, nyers) 

 1 db babérlevél 

 3 szál kakukkfű 

 1 l alaplé 

 2 dl főzőtejszín 

 5 dkg sajt 

Pisztráoguekercs maodvlás hercegpőbvrgqoyáxal, Rezi rizliog máruással 
 
Elkészítés: 

1. A pisztrángokat kifilézzük majd sóval, borssal és citromlé-

vel ízesítjük. 

2. Ezt követően feltekerjük és fóliába csomagoljuk egyesével. 

A két végét rögzítjük csomóval. 

3. A halcsontokból halalaplét készítünk, és ebben főzzük a 

becsomagolt haltekercseket. 

4. Majd leszűrjük, és ebből készítjük a mártást. A vajat felol-

vasztjuk, hintünk rá lisztet, picit pirítjuk, majd felöntjük az 

alaplével. Ízesítjük sóval, borssal, hozzáöntjük a Rezi rizlin-

get és tejszínnel összeforraljuk. 

5. Közben a burgonyát sós vízben megfőzzük, leszűrjük, ösz-

szetörjük vajjal és tojássárgájával lazítjuk. Fűszerezzük szere-

csendióval. 

6. Sütőlemezre habzsákkal kicsi halmokat nyomunk, megszórjuk mandulával és készre sütjük. (kb.10 perc) 

7. Tálalás: A hercegnő burgonyák mellé öntjük a mártást és ráhelyezzük a pisztrángtekercseket. Citrommal 

Hozzávalók: 

 4 db pisztráng 

 fél citrom leve 

 0,5 kg burgonya 

 5 dkg szeletelt man-

dula 

 3 db tojás-sárgája 

 10 dkg vaj 

 Rezi rizling 

 1 dl tejszín 

 1 ek liszt 

 Szerecsendió 

R E Z I  K I K I Á L T Ó  

Szilxás máktqrua 
 
Elkészítés: 

1. A szilvákat megmossuk, elfelezzük, kimagozzuk és egy sütőpapírral kibélelt tortaforma vagy sütőtál 

aljára fektetjük, vágott felével lefelé. 

2. A puha vajat, citromhéjat és a cukrot addig habosítjuk, amíg kife-

héredik és könnyű, krémes állaga lesz. 

3. Egyenként hozzáadjuk a szobahőmérsékletű tojásokat, mindig 

megvárva, amíg az alap felveszi. 

4. Miután felvette az összes tojást, kanalanként hozzáadjuk a darált 

mák és keményítő keverékét majd kis adagokban hozzácsorgatjuk a 

kétféle olajat is. 

5. Viszonylag híg masszát kapunk, ami éppen, hogy elfedi a felezett 

szilvákat, de sütés közben a tészta emelkedni fog. 

6. 135 °C-ra előmelegített sütőben 35-40 percig sütjük. 

7. Pihentetés után megfordítjuk és szeleteljük. 

Hozzávalók: 

 35 dkg szilva 

 15 dkg vaj 

 5 dkg olívaolaj 

 5 dkg mákolaj 

 15 dkg cukor 

 3 db tojás 

 20 dkg mák 

 1 db citrom héja 

 2 tk keményítő 

A receptek úgy íródtak, hogy  az alapanyagok nagy része fellelhető falunkban. 

Áldott Békés Karácsonyt kívánunk! 

Szabó Melinda 
VSZK szakoktató  

https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fokhagyma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zeller
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sargarepa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
https://www.nosalty.hu/alapanyag/gesztenye
https://www.nosalty.hu/alapanyag/gesztenye
https://www.nosalty.hu/alapanyag/baberlevel
https://www.nosalty.hu/alapanyag/kakukkfu
https://www.nosalty.hu/alapanyag/alaple
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fozotejszin


O L D A L  2 3  

2 0 2 0  D E C E M B E R  

Fekete Istyáo: Karácsqoy éjjel 
A konyhából behallatszott a tűz pattogása, de aztán betették az ajtót s a kocsmában csend lett. A bádog lámpaernyő karimája némán hajlongott a 

repedezett gerendán, és amint a láng megbillent, mintha valaki sóhajtott volna. 

Az ablakok arcán csendesen szivárgott a cseppé hűlt pára, az ajtókilincs ferdén állt, mintha valaki be akarna jönni s a székek úgy álltak az asztalok 

mellett, mintha fáradt karjukkal szívesen az asztalra könyököltek volna. 

A kilincs bólintott, az ajtó óvatosan kinyílt. Egy ember jött be, aztán egy asszony. Vállukon hó. 

- Jó estét. 

- Jó estét - bólintott Zimányi -, esik? 

- Esik. 

- Hová? 

- Palánkra. Oda várnak bennünket, karácsonyra. 

Persze, karácsony van. Régi karácsonyok villantak fel Zimányi emlékei között, de aztán hamar elhamvadtak, elfáradtak... 

A kocsmáros odaállt a vándorok elé. 

- Mi kellene? 

- Csak pihennénk, ha szabad. 

Az asszony fáradtan felnézett. 

- Kenyeret kérnénk. Pénzért. 

Zimányi megfogta a kocsmáros kabátját. 

- Adjon szalonnát is... karácsony van. 

Gondolkodó csend lett. A vándorok előtt egy kis vörös mókus ült az asztalon, és a kenyérhéjat eszegette. Okos, fekete szemével körülnézett. 

- Szelíd? 

- Mint a gyerek.  

Zimányi felkelt, nehézkesen odament az asztalhoz, és megsimogatta a mókust. 

- Nem adja el? 

- El nem adom, csak úgy odaadom. Jobb dolga lesz... 

Zimányi pénzt tett az asztalra. 

Egyedül vagyok… eljátszogatok vele… ez lesz az én karácsonyom… 

Diót hozatott a kocsmárossal, s a mókus észre sem vette, amikor gazdái elköszöntek. 

Zimányi hazaindult. Zsebre rakta a diót és a mókust is. 

- Ehetsz útközben is, ha akarsz. 

Lassan lépegetett hazafelé. Az út, mint a bársony. Botja nem koppant, arcára hópehely esett. A falu végén kis erdő s az erdőn túl Zimányi háza. Jó 

lenne, ha várakozó lámpás intene belőle, de nincs már senkije. 

Nem nagy a hó, mégis nehéz a járás, az erdő fái között álmos köd ül. Megállt, botjával a hóra ütött. 

- Milyen puha, akár a párna. Hideg sincs. 

Azzal leültek az árok mellett. Megcsörrentek a diók, a mókus kiugrott a zsebből és felszaladt az öregember vállára.  

- Ne csiklandozz, te, csak egy kicsit pihenek. 

A mókus leugrott a földre. A hónak szabadság szaga volt. Az erdei csend susogni kezdett s az ágak ugrásra ingerelték. Az árokparton bodzafa állt és 

ijedten ébredt fel, amikor a mókus végigszaladt rajta. 

- Mit akarsz? 

- Szállást keresek. Az ember elaludt és én elszöktem... nem tudod, hol találnék szállást? 

- Eredj a Bükkhöz. 

A mókus átlendült az öreg bükk alsó ágára. 

- Azt mondta a Bodza, hogy te adsz nekem szállást. 

- Nem adok. Nincs, de ha lenne, se adnék. 

- Majd ad más. 

De nem adott a Kőris se, a Cser se. Csak az öreg Tölgy mondta meg kereken. 

- Nem szabad! Ne kérdezd, miért, nem szabad.  

Zimányi ekkor már mélyen aludt az árokparton. Azt álmodta, hogy egy hideg kéz nyúl a kabátja alá, de nem a pénztárcáját, a szívét keresi. 

Arca sárga lett, feje előrebukott a kínban, hogy megmozduljon, de nem tudott. 

A kis mókus ekkor ért oda. Felugrott az öregember vállára és lerázta magáról a havat, az öreg nyakába. 

Erre már felébredt Zimányi. Mélyet lélegzett, aztán tántorogva felállt. De mi ez a hideg a nyakánál? Odanyúlt és eszébe jutott a mókus. 

- Hát te ébresztettél fel, te? Bizony jó, hogy felébresztettél... 

Megkereste botját és lassan lépegetve elindult hazafelé. Zsebében megzörrentek a diók, s amikor otthon meggyújtotta a lámpát, körülvették a régi 

bútorok. 

A mókus az ágy karfájára ugrott, leült elgondolkodva, mert ő sem tudta, hogy mért nem kapott szállást a fáktól. Nem tudta, hogy Zimányinak szíve 

és zsebe mindig nyitva volt szegénynek, vándornak, mindenkinek, s az ilyen embernek nem lehet elhagyatottan, árokparton meghalni. 

Nézte egymást ember és mókus. A kályhában halkan dúdolt a szél, a felhőket elkergette, aztán nagy csend és nagy békesség lett kint és bent. 

Aludt az öregember és aludt a kis mókus karácsony éjszakáján.  
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Kicsikoek  

R E Z I  K I K I Á L T Ó  

Keresd meg a különbségeket! 

Segíts, hogy a díszek a fára kerüljenek!  
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2 0 2 0  D E C E M B E R  

...és Nagyqkoak  
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