
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatalunk és Képviselő-testületünk 

nevében kívánok 

Kellemes húsvéti ünnepeket! 
                                                                            Cserép Gábor  

          polgármester 

                        
                                                                                                        

 

Rezi Kikiáltó 
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

2008. március havi szám  

 

Zelk Zoltán: 

 

A kis patak 
 

Vígan fut a kis patak, 

Játszanak a kis halak. 

 

Hegy alatt és rét alatt, 

Kanyarog a kis patak. 

 

Énekel a kis patak: 

„Bennem fürdik Hold s a Nap. 

 

Parti bokor szomjazik, 

Az is vizemből iszik. 

 

Szitkötő hátamon, 

Ringatózik a habon. 

 

Kizöldül a fűzfaág, 

Bennem nézi meg magát. 

 

Én vagyok a kis patak, 

Télen alszom jég alatt. 

 

Most hegy alatt, rét alatt, 

Megkeresem a nyarat!” 
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Reziben 
 
 

                                                                       F    Felhívás          
  

 

 

                                                                       F    

Felhívás            

 
                                                                       F             

               Tájékoztató           

 

 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 

illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolására. A lomtalanítást a 

felszámolás alkalmával fogjuk elvégezni.  

Miután sikerült településünket a 

hulladéktól megtisztítani, virágosítási, 

parkosítási munkákba kezdünk a lakók és 

az idelátogató vendégek örömére.  

 

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy az F7 279,25 

MHz sávon ( a Hír TV mellett) helyi TV-t 

indítunk, ahol helyi híreket, információkat 

olvashatnak képújság formájában. 

Lehetőség lesz reklámok, hirdetések 

közlésére is, melyeket előre kérünk 

bejelenteni.  

Ezzel kapcsolatban várjuk észrevételeiket, 

javaslataikat a 30/648-8764-es 

telefonszámon, vagy a reziph@rezinet.hu 

e-mail címen. 

 

Az Önkormányzatunk minden dolgozója 

nevében kellemes Húsvéti Ünnepeket 

kívánunk! 

 
 

 

 

 

 

Januárban vendégünk volt Szalóki Jenő,  a 

Zala Megyei Önkormányzat Turisztikai 

Bizottságának Elnöke,  aki Zala megye 

turisztikai együttműködési rendszerének 

kialakításáról tartott előadást. Felvázolta, 

hogy a lehetőséget turisztikai egyesületek 

megalakulásában látja, melyeknek a 

fenntartható turizmus  érdekében 
csatlakozniuk kell a térségi összefogáshoz.  

A helyi turizmus alapjainak 

megteremtése és fejlődésének lehetősége 

nagymértékben a szobakiadókon, 

vállalkozókon múlik. Többek között új 

szolgáltatások, pl. étterem, kávézó stb. 

beindítása.   

Ezzel kapcsolatban is várjuk 

észrevételeiket javaslataikat a fenti 

telefonszámon és e-mail címen.  

! 

Felhívás! 
 

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a tél által 

okozott károk helyreállításában, a 

lakóházuk előtti közterület és árok 

rendbetételében a zártkertekben 

(külterületen is)  - terep egyengetés, 

szemétösszeszedés, parkosítás -  szíves-

kedjenek segíteni, melyet nagyon kö-

szönünk. 

 

Cserép Gábor 

polgármester 

      ______________________________ 

      

2008. május 10-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! 

 

 

 

Önkormányzati hírek 

mailto:reziph@rezinet.hu
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Felhívjuk  a boros gazdák figyelmét, hogy a 

hagyományos borversenyt 2007. április 5-én 

szombaton 17.00-kor  tartjuk a Faluházban. 

Kérjük, minél nagyobb számban 

nevezzenek a versenyre boraikkal.  

 

A borversenyre a gazdák bor mintáikat 

április 3-án és 4-én (csütörtök, péntek) 18-20 

óráig hozhatják a Polgármesteri Hivatal 

épülete alatt lévő pincébe. Nevezési díj: 200,- 

Ft/minta és  fajtánként 2 üveggel lehet 

nevezni. 

 

 
 

 
 

Tisztelettel meghívjuk 2008. április 25-én 

(pénteken) 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. 

 
Rész-Hegyközség 

Rezi 

 
 

 

 

 

 

 
Március 18-án mesemondó délelőttöt 

tartottunk óvodánkba. Tíz vállalkozó szellemű 

gyermek jelentkezett szebbnél szebb mesékkel. 

Közülük 4 kisgyermek képviseli óvodánkat a 

Goldmark Károly Művelődési Központban 

megrendezendő GYERMEK MESE-BESZÉD 

rendezvényen: Cszizmadia Enikő, Szabó Réka, 

Pintér Alexandra és Gelencsér Ferike. 

 

 
 

Az óvodai beíratást április 9-én és 10-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 16-án népi dalos-játékcsokrot, valamint 

mesefeldolgozást mutatunk be nagyobb 

gyermekeinkkel Hévízen a Hévízi 

Hagyományőrző Tavaszi Fesztiválon. 

Ugyanide gyermekmunkákat küldtünk 

rajzpályázatra, aminek az eredmény hirdetése 

13-án, vasárnap lesz. 

  

Tavaszi programjaink: 

Március 17-én: Kiszebáb égetés az óvoda 

udvarán az alsós gyermekekkel együtt 

Március 18-án: Mesemondó verseny 

Március 20-án: Nyuszi várás az óvoda udvarán 

Április 30-án.: Májusfaállítás a fiúkkal az 

óvoda udvarán a lányok részére 

Május 5.: Anyák napi ünnepség 

Május 9.: Madarak és a fák napja alkalmából 

valamilyen növényt ültetünk az udvaron 

Május 13.: Pünkösdölés – pünkösdi király és 

királyné választása – versenyjátékok 

Május végén: Népi dalos-játékcsokor bemutató 

– májusfa kitáncolás – csoportnévadó 

születésnap az udvaron 

Május: Gyermeknap a szülőkkel együtt egy 

szombat délután 

Hegyközségi felhívás 

            

Szabó István Általános Iskola és  
Óvoda hírei 

Hírei 
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                                                                       F             

1% 

                                                                          

Felhívás            

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 

                                Tagóvodavezető 

 

 

 

 

 

 

Az Általános Iskola valamennyi tanulója és 

dolgozója nevében Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kívánunk  a falu lakóinak! 

 

   Bene Lászlóné 

              mb.igazgató 

 

 
 

 

 

 

Kérjük adójának egy százalékával  

támogassa gyermekeinket! 

 Rezi Gyermekekért Alapítvány adószáma: 

18957976-1-20 

Köszönjük 

 

 

 

 
Március 27.  csütörtökön este 18.00-kor  

A hévizi Teréz Anya Szoc. Integrált 

Intézmény munkatársai az időskori 

betegségekről tartanak előadást,  helyszíni 

vérnyomás-, és vércukor méréssel.   
 

 

Kiállítás 
 

2008. március 29-én este 18.00-kor a 

vonyarcvashegyi Balaton Art 

Alkotóközösség kiállításának megnyitója a 

Faluházban. 

A kiállítást megnyitja: Cséby Géza a 

keszthelyi Goldmark Károly műv.központ 

igazgatója 

Közreműködnek: A Rezi Baráti Kör 

Kamarakórus, Ifjúsági Egyesület tagjai 

 

 

 

Április 5-én szombaton délután 17.00-tól a 

Hegyközség Borversenyt rendez. 

Április 12-én szombaton Ifjúsági programok. 

Április 25-én pénteken este 18.00-tól ünnepi 

szentmise és kulturális műsor a Szent Donát 

kápolnánál.  

Április 26-án szombaton Ifjúsági programok 

du. 14.00 Természetjárás a Föld Napja 

alkalmából (túra) 

Este 18.00-tól előadás: A természetvédelem a 

Balaton körül.  

Előadó: Fehér Csaba Endre a Balaton-

Felvidéki Nemzeti Park területi képviselője 

Május 8. csütörtökön este 19.00-tól Nyugdíjas 

Klub foglalkozása a Faluházban.  

Vendég: A hévizi Teréz Anya Szoc. 

Integrált Intézmény munkatársai 
Május 10-én szombaton VÁRTÚRA! 

Május 25-én szombaton délután 

GYERMEKNAP a sportpályán, ahova egyéb 

programok mellett tűzoltó és  

katasztrófavédelmi bemutatót,  a polgárőrök 

segítségével KRESZ és kerékpáros vetélkedőt 

tervezünk.  

A női torna foglalkozások továbbra is 

folytatódnak az iskolában hétfőnként este 

19.00-tól. 

A gyógytorna foglalkozások a Gondozási 

központban. 

Ezúton szeretném megköszönni  

mindazoknak a segítségét, akik részt vettek 

programjaink előkészületi munkáiban és 

lebonyolításában.  Bízunk további segítő 

közreműködésükben! 

Művelődési Ház 
Hírei 

Laky Demeter Kincsesház Általános 
Iskola 
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Községünk valamennyi lakójának kellemes 

Húsvéti Ünnepeket kívánok! 

 

   Tafota Istvánné 

       műv.szervező 

 
 

 

 
A Rezi TIT klub  tagjai 2007/2008. évben is 

színvonalas előadás-sorozaton vehettek részt.  

2007. november 4-től 2008. március 4-ig a 

Gondozási Központban Pacsi Krisztina 

nyugdíjas pedagógus vezetésével hetente 

zajlottak a foglalkozások, a  TIT Egyesület 

keszthelyi irodájának segítő szervezésével.  
 

 
Valamennyi előadónak köszönjük a 

közreműködését! 

 

Nekik és a falu lakóinak is Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kívánnak 

 
   Az idén  „kétszer 10 éves”  

     klub tagjai 

 

 

 

   
Nyugdíjas Klubunk kezdeményezésére 2008. 

január 12-én a Doni-áttörés napján az 

Önkormányzat segítségével, és Kiss László 

esperes úr készséges támogatásával közösen 

egy méltó nagyon szép ünnepséggel 

emlékeztünk hőseink emlékműve előtt a helyi 

temetőben.  

 

 
 

Köszönjük az ott megjelenteknek és azoknak a 

hozzátartozó családtagoknak, akik anyagilag is 

támogatták ezt a kezdeményezést. Az így 

összejött pénzt a templom javára befizettük a 

Doni hősök hozzátartozóinak nevében. 

 Nyugdíjas Klubunk 2008. január 15-én 

ünnepelte egy éves évfordulóját. 

Ünnepségünket megtisztelte Papp Lászlóné 

jegyzőasszony és Rénesné Borbás Andrea 

alpolgármester asszony, valamint a képviselő-

testület tagjai. Klubunk asszonyai szép és 

finom süteményekkel, valamint születésnapi 

tortával kedveskedtek. Férfi tagjaink pezsgővel 

és finom rezi borokkal adták meg az est 

hangulatát.  

 Február 5-én reggeltől egy egész napos 

társadalmi munkát szerveztünk közösen az 

Önkormányzattal a plébániahivatal udvarán és 

kertjében. 

 

 
 

36 tagunk vett részt a munkába, akiknek 

ezúton is köszönjük segítségét. 

Március 10-én a körforgalomnál és a 

Plébániahivatal előtt takarítottunk.  

 A helyi Ifjúsági Egyesülettel közösen 

műsorral ünnepeltük március 15-ét. 

 

Nyugdíjas Klub hírei 

Rezi TIT klub Hírei 
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Április 4-re meghívást kaptunk 

alsópáhokra kulturális műsorra, és április 9-re 

a cserszegtomaji Nyugdíjas Klub Vers és 

prózamondó versenyére is el küldtük 

jelentkezésünket, ahol szeretnénk községünket 

kulturális vonalon képviselni. 

Szeretnénk köszönetet mondani kedves 

fiatal segítőnknek, Dencs Bernadettnek, aki 

munkája mellett kevés szabadidejét rááldozva 

segíti a Klub ének-zenei munkáját. 

  
A közelgő húsvéti ünnepek hozzák el minden 

rezi családba az áldott békés szeretetben töltött 

ünnepeket.  

   Lancz Ferencné 

                                         klubvezető 

 
 

 

 

 

 

 

Az Ifjúsági Klub 2007. év végét az 

Adventre való felkészüléssel töltötte, és 

Karácsony előtt színvonalas műsorral zárt, 

ezzel kedveskedve a falu lakóinak.  

2008. januárjában a VIII. 

Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Kupán is 

indultak tagjaink, ahol a hévízi versenyzők 

mellett jó helyezéseket értünk el.  

Az iskolai Farsangon beöltöztünk 

és az Apáca show parodizált változatával 

szórakoztattuk a közönséget.  

Nemrég a március 15-i ünnepségen 

szerepeltünk melyre Márkus Katalin óvónő 

készített fel bennünket. A jelenetben 

közreműködtek a Nyugdíjas Klub tagjai, 

akikkel közösen próbáltunk 

klubfoglalkozásaik alkalmával.  

 Rendszeresen részt veszünk a 

Faluház játszóház programjában, ahol 

segítjük a fiatalabb korosztályt, és festjük a 

szalmabáláknál lévő aktuális táblákat.  

 

 
 

 
 

Az Ifjúsági Egyesület tagjai mindenkinek 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánnak! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  A Rezi Polgárőr Egyesület februárban ismét 

elnököt választott, mivel Vincze Kinga 

külföldön kapott állást. A tagság Héder Bélát 

választotta elnöknek, Dencs Sándort 

alelnöknek.  

Csoportunk naponta 5-6 óra 

időtartamban aktívan területen való mozgással, 

rádióösszeköttetéssel igyekszik a 

nemkívánatos személyeket kiszűrni és a 

polgárok közbiztonsági érzetét negatívan 

befolyásoló jelenségekről a 

rendőrkapitányságot tájékoztatni, sajátos 

eszközökkel akadályozni a nyugalmukat 

zavarókat. A járőrszolgálatot saját autóinkkal 

végezzük.  A tavaly évvégén az  OPSZ-től 

használatra kapott LADA NIVA terepjárót 

Ifi rovat 

Polgárőrség hírei 



 

 

6 

6 

sajnos egyenlőre folyamatos pénzügyi forrás 

hiányában állandó jelleggel üzemeltetni nem 

tudjuk, ennek megteremtése végett                                                                                                     

pályázatokon veszünk részt, bízunk benne 

eredményesen. 

Március 8-án hagyományteremtő céllal 

megemlékeztünk hölgy tagjainkról, és 

megvendégeltük őket. 

Terveink között szerepel a májusi 

Gyermeknapon KRESZ- és kerékpár 

vetélkedő szervezése az iskolások részére.  

 

Felhívás! 

Az utóbbi időben egyre több 

fémhulladék gyűjtő jelent meg 

településünkön. Arra kérjük a 

lakosságot, hogy ezeket  a gyűjtőket ne 

engedjék be udvarukba, mert a 

tapasztalat velük kapcsolatban, hogy 

ilyenkor kifigyelik miért érdemes 

később visszajönni,  és ezt meg is teszik 

amikor senki sincs otthon.  

 
A Polgárőr Egyesület tagjai nevében Kellemes 

Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
A Petőfi Sport SE értesíti a labdarúgás iránt 

érdeklődőket, hogy március 30-án  

megkezdődik a Keszthely város környéki 

bajnokság.  

A sorsolás a következő: 

2008. március 30. 13.00  Rezi - Karmacs 

2008. április 6.   14.00 Rezi-Vindornyaszőlős 

2008. április 13.  14.00  Szentpéterúr – Rezi 

2008. április 20.  14.00  Rezi – Sümegcsehi 

2008. április 27.    14.00 Zalakoppány-Rezi 

2008. május 4.       14.30  Rezi      -    Dióskál 

2008. május 11     14.30  Alsópáhok II -  Rezi 

 

Kérjük a szurkolókat, támogassanak 

bennünket részvételükkel és szurkoljanak 

nekünk! 

 

 
 

 

A Petőfi Sport SE tagjai nevében Kellemes 

Húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

 

 

 Helyi társadalmi szervezeteink 

vezetőinek, tagjainak köszönjük, a 

szervező, segítő munkát, mellyel 

hozzájárultak településünk közösségi 

életének fenntartásához, és fejlődéséhez. 

Az egyesületek által társadalmi 

munkákat külön megköszönjük, mellyel 

hozzájárultak községünk csinosításához, 

szépítéséhez, tisztántartásához. 

Társadalmi szervezeteink vezetőinek, 

minden tagjának kellemes húsvéti 

ünnepet, az egyesületi életben további 

örömteli sikeres együtt töltött időt 

kívánok Rezi Község Önkormányzata 

nevében: 

 

   Cserép Gábor  

                       Polgármester 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sportolóink és sport 
eredményeik 

 

Labdarúgás 
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Fanni utazik a pekingi  

ParaOlimpiára! 
 

 

 
 

 
Fanni a teljesítményei alapján az elsők között 

szerezte meg a 2008. szeptember hónapban 

megrendezésre kerülő pekingi paralimpián 

való részvételi kvótát. 

2008. évi TAVASZI TERVEK, 

PROGRAMOK 

 Március 29-30-án, a Székesfehérváron 

megrendezésre kerülő Magyar Kupán vesz 

részt.  

 Április 24-27-ig Belgiumban a Belga 

Nemzetközi bajnokságon indul.  

 Ezt követően 3 hét edzőtábor, aminek a 

helyszíne ismeretlen még.  

 A következő állomás Május 22-25-ig Berlin, 

Nyílt Nemzetközi Német Bajnokság.  

 Június 7. Eger, Magyar Országos 

Bajnokság 

      Az eddigi versenyekre való eljutást 

és a felkészülést a szülők anyagi 

áldozatvállalásával sikerült elérnie. A család 

anyagi tartalékai kimerültek és egyéb 

segítségre lenne szükség. 

A barátok alapítványt hoztak létre, 

hogy e nemes cél és álom megvalósuljon, 

hogy a versenyekre való eljutás, részvétel ne 

anyagi okok miatt hiúsuljon meg. 

 

Az olimpiai sikeres szereplést nagyban 

segítené, ha Fannit edzője - Horváth Csaba -, 

valamint édesapja is elkísérhetné az olimpiára. 

(Fanni a Zalaegerszegi Triatlon Klub 

versenyzőjeként készül a versenyekre.) 

 

 A tavaszi versenyek és az olimpia 

költségei már meghaladják a család 

lehetőségeit, azt sem a Klub sem a család 

nem tudja finanszírozni. Többek között ehhez 

keresünk jólelkű támogatókat és szponzorokat. 

 

Kérjük aki ezzel egyet tud érteni, az 

lehetőségeihez mérten támogatásával, illetve 

befolyásával segítse az Alapítványt, hogy 

Fanni álma megvalósulhasson.     

Az alapítvány neve:  

Arany pillangó Alapítvány 

8373 Rezi, József A. u. 3. 
 
Elérhetőségek: 
Illés Fanni  
8373 Rezi, József A. u. 3.  
Tel: 30/628-4500. 
Internet: fanni.rezi.hu 
Az alapítvány számlaszáma:   

OTP 11749039-20085133.                             
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Locsolóversek 
 

Húsvétnapi kertész vagyok, 

Kislányokat locsolgatok, 

A kölnitől felfrissülnek, 

Illatától megszépülnek, 

Hímes tojást tudom, kapok, 

Boldog húsvétot kívánok! 

 

 

Rózsa, rózsa, szép virágszál, 

Szálló szélben hajladoztál. 

Napsütésben nyiladoztál, 

Meglocsollak, illatozzál! 
 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 

Rezi Kikiáltó 
 

Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Rezi 
Felelős kiadó:    Cserép Gábor 
           polgármester 

Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné 
            művelődésszervező 

Virágsziget 
 

Cserszegtomaj keszthelyi út 48. 

 

Koszorúk-sírcsokrok. 

Kaspók ajándéktárgyak 

Papir-Írószer 

Nagy választékban kapható. 
 

Hétfő         :Szünnap 
Kedd         :9.00-18.00 
Szerda       :9.00-18.00 
Csütörtök   :9.00-18.00 
Péntek       :9.00-18.00 
Szombat     :8.00-12.00 
Vasárnap    :8.00-11.00 
Telefon:06-20-3447-062 

06-83-330-390 
 
 
 

Vágott és cserepes virágok 
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