
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatalunk és Képviselő-testületünk 

nevében kívánok 

Kellemes húsvéti ünnepeket! 
                                                                            Cserép Gábor  

                            polgármester           

                                             

 

 

 

                                                                                         

 
 

Duccio di Buonisegna: A „Maesta”-oltár részlete: 

                                      Keresztre feszítés 

                                      (14.sz., Siena, dóm) 

 

Rezi Kikiáltó 
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

2007. április havi szám  

Juhász Gyula: Húsvétra 

 

Köszönt  e vers, te váltig visszatérő 

Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 

Te zsendülő és zendülő pagony! 

Köszönt  e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos dalom: 

Szívemnek már a gyász is röpke álom, 

S az élet: győzelem az elmúláson. 

 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 

Öröm: neked ma ablakom kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 

Virágot áraszt a vérverte árok, 

Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 

Nem csókolt csókban, nem dalolt 

dalokban! 

 

Egy régi húsvét fényénél borongott 

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 

E zene túlzeng majd minden harangot, 

S betölt e Húsvét majd minden 

reményt. 

Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 
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Tájékoztatás az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultságról 

 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 

LXXX. tv. 2007. április 1-jén hatályba lépő 

módosítása átalakította az egészségügyi 

szolgáltatásokra való jogosultság szabályait. 

 

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak 

három körét lehet elkülöníteni: 

 

1. A Tbj. szerint biztosítottak (pl. 

munkavállalók, egyéni és társas 

vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők...) 

 

2. Egészségügyi szolgáltatásra a törvény 

erejénél fogva jogosult személyeik:  

    - kiskorúak 

    - terhességi gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási 

segély,  

    - táppénz, baleseti egészségügyi szolgáltatás, 

baleseti táppénz, baleseti járadék,   

    - nyugdíjszerű ellátásban részesülők  

    - rendszeres szociális segélyben, ápolási 

díjban, időskorúak járadékában részesülők, 

hadigondozottak 

    - középfokú nevelési-oktatási vagy 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányo-kat folytatók stb. ...  

Fentieken túl a települési önkormányzat 

polgármestere önkormányzati hatáskörben az 

egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 

céljából annak a személynek állapítja meg 

szociális rászorultságát 

 

- akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét (27.130,- Ft-ot) 

- aki egyedül élő és jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik 

vagyonnal. 

 

Ezen személyi kör által igénybe vett 

egészségügyi szolgáltatás fedezetét a 

központi költségvetés biztosítja, így nekik 

nem kell járulékot fizetniük. 

 

3. A nem biztosított és egészségügyi 

szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem 

jogosult személyek – egészségügyi 

szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. 

 

Ez a személyi kör a minimálbér alapulvételével 

számított 9 %-os mértékű egészségügyi 

szolgáltatási járulékot köteles fizetni, ez 2007. 

évben 5.895,- Ft/hó. 

 

A polgármester a járulékfizetés alapjának 

meghatározása céljából kérelemre hatósági 

bizonyítványt állít ki – a kérelmező saját és 

családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás 

alapján – annak a személynek, akinek a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére 

megállapított személyi alapbér mindenkori 

kötelező legkisebb összegét (bruttó: 65.500,- 

Ft). 

 

A járulékfizetés alapja az egy főre jutó 

jövedelem, de legalább az öregségi 

nyugdíjminimum (27.130,- Ft 9 %-a azaz: 

2.442,- Ft. 

 

Kérem fentiek tudomásul vételét. 

 

 

 

 
 

 

 

 

     A költségvetési és az oktatási törvény 

módosításai mellett a különféle jogszabályi 

változások is szükségessé tették, hogy új 

lehetőséget keressünk a 143 éve alapított, 

nyolcosztályos rezi Laky Demeter általános 

iskola további működtetésére, illetve 

fenntartására. Az Önkormányzatnak és a 

Kincsesház Alapítványnak sikerült olyan 

megoldást találni, ami egyaránt jó a 

tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek és 

a fenntartónak is. 

    A legfontosabb, hogy a közel száz 

diákunknak nem kell utazni, és a korszerű, 

gyermekközpontú módszereket kínáló, a 

tehetséggondozást és felzárkóztatást is 

biztosító, befogadó szemléletű pedagógiai 

rendszert használó alapítványi iskolában 

minden megmarad, ami eddig jól működött, 

folytatódik és kiegészül mindazzal, az integrált 

Önkormányzati hírek 

Kincsesház iskola 
Reziben 
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fejlesztéssel, humánummal, amit az új oktatási 

program kínál. 

   Az elmúlt öt évben 120-ról kicsivel száz alá 

csökkent a tanulói létszám. Pénzügy-

technikailag és szakmailag is sikerült egy 

olyan, legalább egy évtizedre szóló, 

pedagógiailag is stabil változatra igent 

mondani, amelynek révén a tanulás kalandot és 

örömet jelent. A gondolkodás szeretetére és 

művelésére megtanított gyerekek egyéni 

tanulási tempójukra, szükségleteikre is figyel a 

bevezetendő, differenciáltan oktató 

projektpedagógiai módszer, melynek részleteit 

a pedagógusok külön továbbképzéseken 

sajátítják majd el. A sajátos nevelési igényű 

diákok integrált oktatására is figyelve 

megerősödik a művéseti nevelés is a 

tandíjmentes magániskolában. 

 

 

 

 

 

F E L H Í V Á S 

 

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a tél által 

okozott károk helyreállításában, a 

lakóházuk előtti közterület és árok 

rendbetételében (terep egyengetés, 

szemétösszeszedés, parkosítás) szíves-

kedjenek segíteni, melyet nagyon kö-

szönünk. 

 

Cserép Gábor 

polgármester 

      ______________________________ 

 
 

 

 

 

 
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének az állattartás helyi 

szabályairól szóló 23/2004. (IX.30.) 

önkormányzati rendelete  21. § (1) 

bekezdés i/ pontja alapján szabálysértést 

követ el, és harmincezer forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható az, aki: „az ebet 

bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja, 

felügyelet nélkül kóborolni hagyja”.  

 

Kérem a rendelet előírásainak 

betartását a szabálysértések megelőzése 

érdekében.   

 

Hegedűs Lóránt 

jegyző 

      

2007. május 12-én, szombaton 

kerül megrendezésre a 

hagyományos 

Vártúra. 
 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 

szorgalmazzuk a gyalogtúrát. Kérünk 

minden résztvevőt, óvja környezetét, és a 

várat, ne szemeteljen, nagy teljesítményű 

hangtechnikát ne hozzon magával! 

 
 

Várunk minden természetkedvelőt 

túránkra! 

 

 

Nagyheti szertartások a Rezi, 

Szent Lukács templomban 

 
Április 5. csütörtök 

19.00 Szentmise 

 

Április 6. Nagypéntek 

17.30 keresztút 

igeliturgia, áldozás, Krisztus 

kereszthalálára emlékezünk 

 

Április 7. Nagyszombat 

17.30 Szentmise, Húsvét vigiliája, 

tűzszentelés, Körmenet, ételmegáldás 

 

Április 8. Húsvétvasárnap 

11.30 Szentmise 

 

Április 9. Húsvéthétfő 

11.30 Szentmise 

 

    Kiss László 

       esperes 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Felszólítás!          
  

 

                                                                       F    Felhívás          
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Felhívjuk  a boros gazdák figyelmét, hogy a 

hagyományos borversenyt 2007. április 14-én 

szombaton 17.00-kor  tartjuk a Faluházban. 

Kérjük, minél nagyobb számban nevezzenek a 

versenyre boraikkal.  

 

A borversenyre a gazdák bor mintáikat április 

12-13-án (csütörtök, péntek) 18-20 óráig 

hozhatják a Gitta cukrászda pincéjébe. 

Nevezési díj: 250,- Ft/minta. Fajtánként 2 

üveggel és  kizárólag 2006-ös évjáratú borral 

lehet nevezni.  

 

 
Tisztelettel meghívjuk 2007. április 24-én 

(kedden) 18.00 órakor 
kezdődő 

Szent György napi ünnepségünkre, 
majd az azt követő vígasságra. 

 

Program: 

18.00 Ünnepi szentmise a Szent Donát 

kápolnánál 

   18.30 Kulturális műsorral szórakoztatunk 

majd borkóstolásra invitáljuk kedves 

vendégeinket. 

 
Czimondor István  

Hegyközség elnöke 

 
 

 

 

 

 

Az Alapszolgáltatási Központ 

alaptevékenységébe a korábbihoz 

hasonlóan, de kibővülve továbbra is az 

alábbi feladatok tartoznak:  

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítő szolgálat, gyermekjóléti 

szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, 

- szociális étkeztetés, 

- nappali szociális ellátás, 

- munkahelyi vendéglátás, 

- konyha. 

Az Alapszolgáltatási Központ működési 

területe Rezi község bel- és külterületére 

terjed ki. 

 

Az intézmény nyitvatartási rendje 

változatlanul: 

Héfőtől – csütörtökig 8.00 - 16.00 

Péntek   8.00 - 14.00 

Szombat, vasárnap és ünnepnap zárva. 

     A személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevétele önkéntes, 

az ellátást igénylő kérelmére történik és a 

korábbi éveknek megfelelően működik. Az 

igénybevételnél személyi térítési díjat kell 

fizetni a nyugdíj összegétől függően a 

Képviselő-testület 16/2006.(XII.01.) számú 

önkormányzati rendelete alapján. 

    Az elkészített étel kiszolgálása az 

Alapszolgáltatási Központban minden nap 

déli 11.45 és 13.00 óra között történik. 

Az Idősek Klubjában lehetőség van az étel 

helyben történő elfogyasztására is. 

    A fenti szolgáltatásokat minden arra 

rászorult, helyi vagy tartósan Rezi 

községben tartózkodó személy továbbra is 

igénybe veheti. 

 

Az Alapszolgáltatási Központ 

elérhetősége személyesen: Rezi, Rákóczi 

u. 4. szám, valamint telefonon: 83/531-

052., 83/531-051., 06-30/648-8721. 

A Falugondnok elérhetősége 

személyesen: Alapszolgáltatási Központ 

Rezi, Rákóczi u. 4., Polgármesteri 

Hivatal Rezi, Kossuth u. 35. szám, 

telefonon: 06-30/471-8553. 

 

A fenti lehetőségek figyelembe vételével 

kérem a falu lakosságát, hogy éljenek az 

önkormányzat által nyújtott lehetőségekkel 

és az esetlegesen felmerülő kérdéseikre, 

problémáikra személyes meghallgatás 

keretében közösen megoldást keresünk. 

 

Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói és 

a magam nevében kívánok mindenkinek jó 

egészséget és kellemes Húsvéti 

Ünnepeket! 

                         Takács Istvánné 

       mb. Alapszolgáltatási Központ vezető 

 

Hegyközségi felhívás 

            

Tájékoztató az 
Alapszolgáltatási Központ 

működéséről 
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A 2006/2007-es tanév I. Félévét 2007. január 

19-én zártuk. Iskolánk addig végzett oktató-

nevelő munkáját tantestületi értekezlet 

keretében értékeltük. 

 

A második félév feladatait a Pedagógiai 

Programmal összehangolt munkaterv alapján 

végezzük, folytatva a tanév elején 

elkezdettekkel. 

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka 

mellett tanulóink szabadidős tevékenységére is 

figyelmet fordítunk. Ehhez nagyban hozzájárul 

a Faluházban folyó megtervezett és 

gyermekközpontú programok sokasága.   

 

A tanórákon valamint a délutáni 

foglalkozásokon készítjük fel tanulóinkat a 

szaktárgyi versenyekre.  

 

Eredményeink:  

Illés Fanni válogatott paraúszó 2007. 

március 9 - március 11-ig Danish Openben 

megrendezett Nemzetközi Versenyen vett 

részt, és a versenyidők alapján a 

VILÁGRANGLISTA első 25 helyén belül 

található. 

 

Csokonai Alapműveleti Verseny  

Kerék Antal  3.o. 

Gswindt Krisztina 3.o. 

Felkészítő tanár: Varga Lászlóné 

 

Gelencsér Dóra             4.o. 

Pohl Balázs             4.o. 

Felkészítő tanár: Zubai Etelka 

 

Kocsis Anita  5.o. megyei 

döntőbe jutott 

Kozma Szimonetta 5.o. 

Gelencsér Benjámin 6.o. 

Szloszjár Zoltán 7.o. 

Tirol Roland  8.o. 

Felkészítő tanár: Németh Gyuláné 

  

Helyesírási verseny    

Gelencsér Dóra             4.o. 

Felkészítő tanár: Bontóné Varga Zita 

 

Csokonai rajzpályázat   

Szabó Jenni  1.o. díjazott 

Gelencsér Benjámin 6.o. díjazott 

Felkészítő tanár: Zubai Etelka 

 

 

Rákóczi Szövetség Rajzpályázata  

Horváth Balázs 4.o. 2. helyezés 

Szloszjár Dávid 2.o. 1. helyezés 

Felkészítő tanár: Zubai Etelka 

 

 

Illyés Gyula rajzpályázat   

Szloszjár Dávid 2.o. különdíj 

Felkészítő tanár: Zubai Etelka 

 

Kenguru Matematika Verseny  

Kocsis Anita  5.o. 

Kozma Szimonetta 5.o. 

Gelencsér Benjámin 6.o. 

Nagy Dániel  6.o. 

Kaposvári Anna 6.o. 

Bódis Norbert  7.o. 

Szloszjár Zoltán 7.o. 

Csekő József  8.o. 

Tirol Roland  8.o. 

Felkészítő tanár: Németh Gyuláné 

 

National Georgraphic és az Oktatási  

Minisztérium 

versenye     - biológia    
külön díjazottak lettek: 

Kocsis Anita  5.o. 

Laza Dóra  5.o. 

Dél Ádám  5.o. 

Kozma Szimonetta 5.o. 

Bonczó Barnabás 5.o. 

Peresztegi Alexandra     5.o. 

Harlinger Diána 7.o. 

Barna Roxána  7.o. 

Illés Fanni  8.o. 

Dél Bianka  8.o. 

Kaposvári Aliz              8.o. 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella

  

Öveges József fizika verseny 

  iskolai forduló    

Illés Fanni  8.o. 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

Kozma László informatika verseny 

 iskolai forduló    

Heincz József  7.o. 

Bódis Norbert  7.o. 

Szloszjár Zoltán 7.o. 

Kocsis Zoltán  8.o. 

A Laky Demeter Általános 
Iskola Hírei 
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Tirol Roland  8.o. 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

Apáczai Tehetségkutató Verseny 

biológia,fizika, kémia, technika, 

földrajz     

Bódis Norbert               7.o. 

Barna Roxána   7.o. 

Szloszjár Zoltán  7.o. 

 

továbbjutottak megyei fordulóra 

   

Csekő József   8.o.     

Illés Fanni   8.o.   

Tirol Roland   8.o.    

Kaposvári Aliz              8.o. 

Kocsis Zoltán   8.o. 

Istiván Emília   8.o. 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

 

Jedlik Ányos fizika verseny 

 iskolai forduló    

Bódis Norbert    7.o. továbbjutott 

megyeire 

Heincz József    7.o. 

Szloszjár Zoltán   7.o. 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

Apáczai Tehetségkutató Verseny 

 megyei fordulója    

Illés Fanni   8.o. 

Csekő József   8.o.   6. helyezést 

Tirol Roland   8.o.   értek el 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

Informatika Verseny  

Asbóth Sándor Térségi Középiskola 

szervezésében     

Kocsis Zoltán             8.o. 19. hely 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

Természet Csodái természetismereti 

verseny     

Pohl Balázs           4.o. 5. hely 

Felkészítő tanár: Bertáné Kövesdi Gabriella 

 

Hermann Ottó  természetismereti verseny 

 iskolai forduló    

Pohl Balázs           4.o. továbbjutott 

Illés Réka           4.o. 

Gelencsér Dóra           4.o. 

Horváth Balázs           4.o. 

 

Kaposvári Anna        6.o. 

Gelencsér Benjámin  6.o. 

Horváth Roland              6.o. továbbjutottak 

Horváth Ákos   6.o. 

Barna J. Roland              6.o. 

Andor Endre   6.o. 

Kollár Nikolett              6.o. 

Nagy Dániel   6.o. 

 

 

4 Megye Művészeti Fesztiválja  - Gergelynap 

Iparművészet   

Gelencsér Benjámin        6.o.    3.  hely 

Kollár Nikolett                 6.o. különdíj 

Képzőművészet   

Kollár Nikolett                 6.o. 3. hely 

 

 

A módosított Közoktatási Törvény értelmében 

a 2007/2008. tanévtől kezdődően iskolánk 

önállóan nem működhet tovább. Takarékossági 

és szakmai okokra hivatkozva a településeknek 

össze kell vonni oktatási intézményeiket.  

Ennek értelmében tanulóink egy részét 

utaztatni kellett volna, az iskola által társult 

intézménybe. Kerestük a legjobb megoldást, 

mely biztosítja a nyolc osztályos iskola 

helyben maradását, valamint az eddigi 

munkánk folytatását. Erre a Kincsesház 

Alapítvány programja a legalkalmasabb. 

 

Rab András programvezető által 

megfogalmazottak tükrözik legjobban az 

Alapítványon belül folyó munkát: 

 

 „Minden, ami eddig jól működött, 

folytatódik és kiegészül majd a Kincsesház  

 Iskola korszerű, gyermekközpontú 

módszereivel, amelyekkel mind a 

 tehetséggondozást, mind pedig a 

felzárkóztatást biztosítjuk.”  
    Bene Lászlóné 

    mb. igazgató 

 

 

 

 
Március 14.-én rajzpályázati díjkiosztó 

ünnepségen vettünk részt a Goldmark Károly 

Művelődési Központban. Owaimer Faisal nevű 

gyermekünk különdíjat kapott munkájára. 

 

Március 20.-án mesemondó délelőttöt 

tartottunk óvodánkban. 9 vállalkozó szellemű 

gyermek jelentkezett szebbnél szebb mesékkel. 

Közülük 3 kisgyermek képviselte óvodánkat a 

Napközi-Otthonos Óvoda 
Hírei 
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Goldmark Károly Művelődési Központban 

2007. március 30.-án megrendezett 

GYERMEK MESE-BESZÉD rendezvényen: 

Kocsis Kitti, Takács Bence, Lancz Arnold. 
 

 
 

Az óvodai beíratást április 10.-én és 11.-én 

tartjuk 9.00 és 16.00 óra között. Kérjük a 

szülőket, hogy hozzák magukkal a gyermekük 

anyakönyvi kivonatát és TAJ-számát.  

Szeretettel várunk minden óvodáskorú 

gyermeket és szüleit! 

 

Május 11.-én népi dalos-játékcsokrot mutatunk 

be nagyobb gyermekeinkkel Hévízen a Hévízi 

Hagyományőrző Tavaszi Fesztiválon. 

Ugyanide gyermekmunkákat küldtünk 

rajzpályázatra, aminek az eredmény hirdetése 

13.-án, vasárnap lesz. 

  

Tavaszi programjaink: 

Április 2.-án: Kiszebáb égetés az óvoda 

udvarán az alsós gyermekekkel együtt 

Április : Nyuszi várás az óvoda udvarán 

Április 20.: A föld napja alkalmából túrázunk 

Május 2.: Májusfaállítás a fiúkkal az óvoda 

udvarán a lányok részére 

Május 4.: Anyák napi ünnepség 

Május 10.: Madarak és a fák napja alkalmából 

valamilyen növényt ültetünk az udvaron 

Május 25.: Pünkösdölés – pünkösdi király és 

királyné választása – versenyjátékok 

Május: Népi dalos-játékcsokor bemutató – 

májusfa kitáncolás – csoportnévadó 

születésnap az udvaron 

Május: Gyermeknap a szülőkkel együtt egy 

szombat délután 

Május: Nagycsoportosok búcsúztatása 

Június: Kirándulás a szülőkkel együtt 

 

Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, 

szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a falu 

lakosságának 

 

az óvoda gyermekei és dolgozói nevében 

 

                                Szalai Klára 

                                óvodavezető 

 

 

 

 

 

Kiállítás 

 
 

Húsvét közeledtével kedves ünnepnek lehettek 

részesei Rezi lakói. 

A faluból elszármazott és ma már Győrben élő 

Peresztegi Erika festményeiből nyílt kiállítás. 

Az ART 9000 egyesület tagja számos egyéni 

és csoportos bemutatkozás után szülőfalujában 

is bemutatkozott. Az est üde 

színfoltja Hámor Vilmos győri író, újságíró 

könyvbemutatója volt. Nemrég megjelent új 

könyvének a Porcelánmosolynak címlapján 

Peresztegi Erika festménye látható. 

Telt házas, kellemes estét tölthettünk együtt, a 

Faluházban, ahol Pohl Balázs fagott játéka 

után Partics Anasztázia és Horváth Péter az író 

novelláiból olvasott fel, majd a Rezi Baráti Kör 

Kamarakórus énekelt.  

A képek  április 15-ig tekinthetők meg.  

 

 

Április 5-én csütörtökön délután 15.00-kor 

Húsvéti készülődés (tojásfestés, ajtódísz, 

tojásfa készítés) lesz a Faluházban Takács 

Judit óvónő segítségével, melyre várunk 

minden érdeklődőt. Alapanyagot mindenki 

hozzon magával! 

 

Április 10-én kedden este 18.00-tól Nyugdíjas 

Klub foglalkozása a Faluházban. Vendég: 

Havasi Bálint régész, a Balaton Múzeum 

Művelődési Ház 
Hírei 
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igazgatója. Téma: a Rezi vár régészeti 

feltárásainak ismertetése. 

 

Április 14-én szombaton délután 17.00-tól a 

Hegyközség Borversenyt rendez. 

 

Április 17-én kedden este 18.00-tól Kodály 

Zoltán emlékére Kardos József ny. 

középiskolai tanártól hallhatunk előadást a 

Gondozási Központban. 

 

Április 20-án pénteken este 19.00-kor 

Polgárőr tisztújító közgyűlés a Faluházban. 

 

Április 24-én kedden  este 18.00-tól ünnepi 

szentmise és kulturális műsor a Szent Donát 

kápolnánál.  

 

Április 26-án csütörtökön este 19.00-tól 

Nyugdíjas Klub foglalkozása a Faluházban.  

Vendég: Mörk László Téma: „Az öregedési 

folyamat lassítása, életmód változtatással” 

 

Április 28-án  szombaton este 19.00-tól 

Bemutatóval egybekötött előadást hallhatunk a 

Keleti étkezési szokásokról Owaimer 

Zoheirtól. Helyszín: Az általános iskola 

ebédlője. 

 

Május 12-én szombaton VÁRTÚRA! 

 

Május 19-én szombaton az Óvoda SZM tagjai 

bált szerveznek. Helyszín: Faluház (élőzene) 

 

Június 30-án szombaton a Rezi Baráti Kör 

Kamarakórus bálja. Helyszín: Általános Iskola 

(élőzene) 

 

Július 15-én vasárnap Kórustalálkozó 

Helyszín: Római Katolikus templom, és az 

Általános Iskola 

 

Július 28-án szombaton Utcabál a Salamon 

Péter  szervezésében. 

 

A női torna foglalkozások továbbra is 

folytatódnak a Faluházban, péntekenként este 

19.00-tól. 

 

A gyógytorna foglalkozások az általános 

iskolában egyeztetés szerint. 

 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni a 

műsorokban fellépő szereplőknek és  

mindazoknak a segítségét, akik részt vettek 

programjaink előkészületi munkáiban és 

lebonyolításában,  Bízunk további segítő 

közreműködésükben! 

 

Községünk valamennyi lakójának kellemes 

Húsvéti Ünnepeket kívánok! 

 

   Tafota Istvánné 

       Műv.szervező 

 
 

 

 
 

A Rezi Nőklub tagjai 2006/2007. évben is 

színvonalas előadás-sorozaton vehettek 

részt.  2006. november 2-től 2007. február 

20-ig a Gondozási Központban Pacsi 

Krisztina nyugdíjas pedagógus vezetésével 

hetente zajlottak a foglalkozások, a  TIT 

Egyesület keszthelyi irodájának segítő 

szervezésével.  

Az előadások rövid ismertetése:  

2006. november 7-én az első foglalkozáson 

Kardos József nyugdíjas középiskolai tanártól 

„Értünk is szól a harang!” c. előadást 

hallhattak a Nándorfehérvári csata 550éves 

évfordulójára.  

November 14-én Keszthely város emléktábláit 

és köztéri alkotásait bemutató könyvet 

ismertette Pappné Beke Judit a Fejér György 
Városi Könyvtár igazgatója és Pelcz István 

újságíró, szerkesztő. 

November 21-én  Csányi Zoltán a Kőrösi 

Csoma Sándor Klub vezetője  emlékezett „Egy 

kiállítás képei”-vel Muszorgszkíj életére, 

munkásságára. 

November 28-án a Magyar nemzeti 

emlékhelyekről Dr. Ferenczi Sándor TIT 

elnökségi tag tartott előadást. 

December 5-én Ferenci Elek: Életem története 

c. könyvét mutatta be Dr. Müller Róbert ny. 

múzeum igazgató. 

December 12-én Luca napi műsorral készültek 

a helyi óvodások Takács Judit vezetésével, a 

Baráti Kör Kamarakórus karácsonyi dalokat 

énekelt, és a karácsonyi népszokásokról Pacsi 

Krisztina klubvezető beszélt, és búcsúztatta az 

esztendőt.  

2007-ben az első foglalkozás január 16-án 

volt, ahol  Egyed Róbert mérnök vetítéssel 

Rezi Nöklub Hírei 
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egybekötött előadást tartott  a Melki 

apátságról.  

Január 23-án Cséby Géza, a keszthelyi 

GKMK igazgatójának előadása a 

Festeticsekről. 

Január 30-án  Dr. Ferenczi Sándor, TIT-

elnökségi tag számolt be  szicíliai 

élményeiről. 

Február 6-án gyenesdiási Nőklub tagjai 

jöttek vendégségbe és ebből az alkalomból  

Horváth Péter adott színvonalas műsort 

„Hanghatás” címmel.  

Február 13-án aktuális egészségügyi 

kérdésekben, a koleszterin káros hatásáról  és 

megelőzéséről tájékoztatott  Dr. Kiss Ferenc 

háziorvos. 

Február 20-án a gyenesdiási Nőklub jó 

hangulatú farsangi „Fánk-party”-ra szóló 

meghívásával ért véget a tavaszi előadás-

sorozat. 

 
 

 

 

 

  2007. január 15-én alakult meg 

községünkben 50 fővel a Rezi Nyugdíjas Klub. 

Korábban már több nyugdíjasban felvetődött 

az a gondolat, hogy jó lenne ha nálunk is 

alkalmanként  összejönnének és 

kimozdulnának a rohanó mindennapok és az 

egyedüllét fogságából egy kicsit  az idős 

emberek. Ahol elbeszélgetnének, gondjaikat, 

problémáikat megosztanák egymás közt. Hála 

Istennek, gondolataink meghallgatásra találtak. 

Az Önkormányzat részéről mind a 

Polgármester Úr, mind a Képveselő-testület, a 

Gondozási Központ vezetője és a Művelődési 

Ház művelődésszervezője szívvel-lélekkel 

mindenben mellénk áll, és támogat bennünket, 

hisz az idős embernek élete alkonyán egy 

kedves szó, egy ölelés nagyon sokat jelent.  

Ez a pár hónap még csak a kibontakozásé, de 

már vendégül láttuk a cserszegtomaji 

nyugdíjas klub színjátszó csoportját. 

Ismerkedtünk a Fánk party-n Gyenesdiáson. 

Rendeztünk egy hagyományos tollfosztót, 

melyet a keszthelyi TV is felvett és közvetített.  
 

 
 

   Vendégünk volt Kiss László esperes úr, és 

Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató. Március 

8-án, Nőnapon a Klub férfi tagjai virággal, 

énekkel köszöntötték a hölgyeket. Voltunk 

idős beteget látogatni. Rendszeresen 

képviseltetjük magunkat a község 

rendezvényein. A március 15-i ünnepségen, 

kiállításokon, bemutatókon. 

    Elterveztük, hogy a település közterületeit 

figyelemmel kísérjük, és segítségére leszünk az 

Önkormányzatnak azok rendbetételénél. Erre 

megtörténtek az első lépések, a Rákóczi utcai 

körforgalomnál. Gereblyét, kapát ragadtunk, és 

munkához láttunk. 

 
 

Következő foglalkozásunk  április 10-én 

kedden este 18.00-kor lesz, és szeretettel 

várjuk körünkbe azokat is,  akik eddig még 

nem vettek részt foglalkozásainkon. 

Vendégünk lesz Havasi Bálint régész, a 

Balaton Múzeum igazgatója, aki a Rezi vár 

Nyugdíjas Klub Reziben 
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régészeti feltárásait vezette, és e témából tart 

majd előadást. Április 26-án csütörtökön pedig 

Mörk László „Az öregedési folyamat lassítása, 

életmód változtatással” c. előadását hallhatjuk. 

Május 12-én szeretnénk részt venni a Vártúrán, 

és a nyári rövid kis pihenő előtt, egy szabadtéri 

programmal szeretnénk zárni a tavaszi idényt. 

Azért, hogy a nyáron se felejtsük el egymást, 

eleget teszünk majd a cserszegtomaji 

Nyugdíjas Klub meghívásának, és készülünk 

mi is a Kórustalálkozóra.  

   A Rezi Nyugdíjas Klub, a község önellátó 

klubja. Minden tagunk 200,- Ft havi tagdíjat 

fizet. A foglalkozásokra, nem kötelezően, de 

mindig van, aki  bevállalja, hogy süt egy kis 

süteményt, pogácsát. Ki, amit tud. A tagdíj 

bevételéből pedig egy kirándulást szeretnénk 

szervezni, ahova valamennyien el tudunk majd 

menni.  

   Köszönettel tartozunk azoknak a nem 

nyugdíjas pártoló tagjainknak,  akik 

tagdíjukkal támogatnak bennünket.  
   Ez a nagy család nem vágyik másra, mint 

szeretetre, és békességre.  
   Sok szeretettel kívánunk Rezi község minden 

kedves nyugdíjasának Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket.  

 

   Lancz Ferencné 

                                         klubvezető 

 

 

Mindkét szervezet tagjainak, 

vezetőinek köszönjük, a szervező, 

segítő munkát, mellyel vállalták a 

foglalkozást, hogy  korosztályuk 

gondjait egy rövid időre is, de 

feledtessék, és a szabadidőt  

tartalmasan, hasznosan  és közösen  

eltölthessék. A tagságnak jó 

egészséget, és sok örömteli együtt 

töltött időt kívánunk a jövőben.  

 

   Cserép Gábor  

                       polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007. február 27-én az Önkormányzat 

szervezésében találkozót szerveztünk a 

településünkről  1944. december 8-án 

különböző országokba hurcolt, és ott mostoha, 

primitív körülmények között tartott, ma még 

élő leventéknek, akiket a háború végi 

fejvesztettség és nyilas őrület lökött védtelenül 

a frontra. Az emlékek ilyen sok év távlatából is 

még elevenen élnek emlékezetükben. Ezért 

úgy gondoltuk, hagyományt teremtünk ennek a 

találkozónak, ahol  kötetlen formában 

szeretnénk, ha mesélnének nekünk és osztanák  

meg velünk e kor történéseit.  

  Még a nyáron megismételjük a találkozót, 

hogy eljöhessenek azok is, akik akkor éppen 

betegek voltak.  

 
 

 

 

 

 

A bulizós évvége után  januárban 

csendesebb napok következtek. Ács Péter 

komoly szervezési munkájának segítségével 

komolyan készültünk   a VII. Balatinecz 

Oszkár Asztalitenisz Kupára. Nem volt olyan 

délután, este, hogy ne edzettünk volna. A nagy 

napon jelen volt közöttünk a Kupa névadója, 

Balatinecz Oszkár tanár úr is, aki felügyelte a 

versenyt, majd átadta a díjakat. Három 

kategóriában indultak a versenyzők. A 

„Gyermek” kategóriában I. helyezést ért el 

Jónás Marcell, II. Bonczó Barnabás, III. Andor 

Endre, IV. Lekics Róbert lett. A „Lányok” 

kategóriájában I. helyezést ért el Ács Mónika, 

II. Hóborné Szabó Ágnes, III. Hóbor Henrietta, 

IV. Vágusz Bianka. A „Felnőtt” kategória I. 

Ifi rovat 

Levente találkozó 
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helyezettje Ács Péter, II. Kenesei Bálint, III. 

Csekő József, IV. Szi Gábor lett.  

    Januárban vendégünk volt még Kiss László 

esperes úr, és Somogyi Ákos tanár bácsi, aki 

régi rezi történeteket mesélt nekünk. Mindkét 

alkalommal pizzát is sütöttünk, amit az 

előadások után vendégeinkkel együtt közösen 

fogyasztottunk el.  

   A februári iskola farsangon szinte 

valamennyien képviseltettük magunkat, és 
beöltözve  roptuk a táncot. 

 
 

Részt vettünk a március 11-i sakkversenyen is, 

ahol az ifjúsági kategóriában az I. helyezett 

Győri János, a II. Ács Péter, a III. Bonczó 

László lett. A sakkverseny napján csodálatos 

tavaszi idő volt. Sokan közülünk, akik nem 

vettek részt a versenyen, a falu határába 

vonultunk gereblyével, bozótvágóval. 

Szemetet gyűjtöttünk, aktuális feliratot  

festettünk a szalmabábukhoz, a kiirtott 

bozótból tüzet raktunk, a munka végén 

parázson szalonnát sütöttünk, és 

megérdemelten falatoztunk. Elterveztük, hogy 

ide gyakrabban is kijárunk, a bábuk előtt levő 

kádba virágot ültetünk. Kellemes pihenőhely 

lesz ez a hozzánk látogató turistáknak is. 

Lekics Milán asztalos tanuló már készíti az 

asztalt és a padokat, melynek lerakását ismét 

szalonnasütéssel ünnepeljük meg. 

   Aktívan részt vettünk a március 15-i 

műsorban, melyet Márkus Katalin óvónő 

rendezett.  

  Február 17-én a keszthelyi VSZK 

szakoktatói, március 9-én Palkovics Zoltánné   

cserszegtomaji élelmezésvezető   

gasztronómiai bemutatóján   a konyhában  

vendéglátós fiú tanulóink Ács Péter, Riba 

Dániel, Lázár András, és Szabó Attila  

segédkeztek az előadók nagy örömére.  

  
Képviseltük az Ifjúsági Egyesületet március 

31-én Peresztegi Erika kiállításának 

megnyitóján. 

    Alakítottunk egy ifjúsági néptánccsoportot, 

ahol sajnos nem vagyunk sokan, de nagyon jól 

érezzük magunkat. A táncot Hardy András 

néptánc oktató vezeti, és jó lenne, ha többen is 

csatlakoznának hozzánk.  

    Tervezzük, hogy részt veszünk a május 12-i 

Vártúrán is, ahova várjuk valamennyi 

klubtagunkat, hogy  közösen főzzük majd a 

paprikás krumplit! 

   Májusba kaptunk időpontot a zalaegerszegi 

Hevesi Sándor Színház Hair c. előadására, és  

nyáron kirándulást tervezünk Budapestre a 

Jövő Háza Múzeumba.   
Az Ifjúsági Egyesület tagjai mindenkinek 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánnak! 

 
 

 

 

Danish Open 2007.Március 9-11. 
Illés Fanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illés Fanni válogatott paraúszó 2007. 

március 9 - március 11-ig Danish Openben 

megrendezett Nemzetközi Versenyen elért 

eredményei: 

 50m gyors  III. helyezés 

Sportolóink és sport 
eredményeik 
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 50m pillangó  III. helyezés 

          100m gyors   II. helyezés 

          100m mell  III. helyezés 

          100m hát   II. helyezés 

          400m gyors   II. helyezés 

          200m vegyes  IV. helyezés 

 50m hát   II. helyezés 

          4x50 vegyes váltó  II. helyezés 

 

 

 

 

 

 
Ismét kiváló eredményeket tudhatunk 

Vágusz Vivien I. éves középiskolás tanuló 

mögött.  

Eredményei: 2007. március 4-én 

Budapesten az Országos Bajnokságon 800 

m-en 4. helyezést ért el. 

2007. április 3-án a Megyei Mezei Döntőn 

Nagykanizsán a 2500 m-es egyéni 

versenyben I. helyezett lett, csapatban II. 

helyezést értek el. 

A következő versenyekre készül: 2007. 

árpilis 12-én a mezei futóversenyre 

Keszthelyen, 

2007. április 19-én a gödöllői Országos 

Mezei Bajnokságra. 

Gratulálunk mindkét sportolónak! 

 

 
A téli kötelező teremtornán a  Petőfi SE 7. 

helyezést ért el. Ebből 2 győzelem, 2 

vereség, és 2 döntetlen eredmény született.  

Árpilis 1-én megkezdődött a Keszthely 

város környéki bajnokság,  

A rezi Petőfi SE sok szeretettel várja a 

labdarúgás iránt érdeklődőket 

hétvégenként. 

Kérjük a szurkolókat támogassanak 

bennünket részvételükkel, és szurkoljanak 

nekünk! 

 

Tájékoztató 

A Rezi Polgárőr Egyesület 2007. március 29-i 

közgyűlésén döntött  új tagok felvételéről, és 
tisztújító közgyűlését április 20-án pénteken 

este 19.00-tól tartja. 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
 

 
 

Locsoni jöttem nem titkolom, 

Szép szokás ez így gondolom, 

Múljon vizemtől a téli álom, 

Bizony most én ezt kívánom! 

Ha a hatás múlik is esztendőre, 

Ígérem én itt leszek jövőre, 

S nem adok az illendőre, 

Locsolok én nyakra főre. 

 
Nem tagadom lusta ember vagyok, 

De a virágot kedvelem akár a nagyok. 

De a virágok közül csak egyfajtát ismerek, 

Mely azt mondja évi egy locsolást igénylek… 

Itt van már az idő nem késlekedem 

S ha szabad máris intézkedem. 
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