
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Húsvét története 

A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a 

templomokban. A történet szerint két nappal előtte, pénteken, feszítették keresztre őt a római 

katonák, azzal gyanusították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanitásaival és hogy ő akart lenni a 

király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje 

fölé odatűztek egy papirt, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti 

Jézus, Judea királya. Szegény, meg is halt néhány órán belül, a családja eltemette, zsidó szokás 

szerint egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták be a 

sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tizparancsolat szerint pihenni kell, a családja és 

a tanitványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy 

angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs már itt, mert feltámadt!"       

                                     

Polgármesteri Hivatalunk és Képviselö-testületünk nevében kívánok 

Kellemes húsvéti ünnepeket!                                  

                        Cserép Gábor  

                    polgármester 

 

 

Rezi Kikiáltó 
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

2009. április havi szám  
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EBEK BEJELENTÉSE, 

NYILVÁNTARTÁSA, 

VESZETTSÉG ELLENI 

VÉDŐOLTÁSA 
 

Tájékoztatom az ebek tulajdonosait, hogy a 164/2008. (XII. 

20.) FVM rendelet 2009. január 1-jével módosította az ebek 

bejelentésére, nyilvántartására, a veszettség elleni 

védőoltásra vonatkozó szabályokat. 

 

A módosítás értelmében az eb tartója köteles az állata állat-

egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak 

bejelenteni, ha az állata 

- a három hónapos kort elérte, 

- elhullott vagy elkóborolt, vagy 

- új tulajdonoshoz került. 

 

Ha az eb új tulajdonoshoz került, az új tartása helyen az új 

tulajdonosnak is be kell jelentenie az állata állat-

egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az eb 

hozzá kerülését. 

 

Az állattartó köteles 

- minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség 

ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi 

felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni (a 

három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az 

első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően 

évenként), 

- az oltási könyvet megőrizni, és azt az immunizálás 

megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság 

felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás 

esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá 

biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az 

ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás 

érvényességének bizonyítása céljából, 

- az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén 

az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az 

oltási könyv pótlását kérni. 

 

A veszettség elleni védőoltást valamennyi magánállatorvos 

elvégezheti.  

Az ebek veszettség elleni oltásra történő összevezetésének 

megszervezésében a Polgármesteri Hivatal továbbra is 

közreműködik. 

A 2009. január 1-je előtt kiállított oltási könyvek 2009. 

december 31-éig érvényesek. Ezt követően már csak az 

FVM rendelet mellékletében meghatározott oltási könyv 

használható. 

 

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az ebet közterületen 

pórázon kell vezetni, harapós vagy támadó természetű ebet a 

harapás ellen szájkosárral is el kell ellátni. 

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb 

tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az állat a tartási 

helyét ne hagyhassa el. 

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az egyes 

szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 

3. § (1) bekezdés b) pontja értelmében aki a felügyelete alatt 

álló kutyát természeti vagy védett természeti területen, 

illetőleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz 

nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, megvalósítja a 

veszélyeztetés kutyával szabálysértést, mely cselekmény 

harmincezer forintig terjedő  pénzbírsággal sújtható.  

 

    Papp Lászlóné 

                                                               jegyző 

 

2009. május 9-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! 

 

Az Önkormányzatunk minden dolgozója 

nevében kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 
 

 

 
 
 
 
 

Önkormányzati hírek 

http://azinternetesvallalkozas.blog.hu/media/image/husveti_nyuszi.gif


 

 

2 

2 

Reziben 
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Felhívás            

 

 

                       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 köszönünk. 

 

Cserép Gábor 

polgármester 

      

 

 

 
Felhívjuk  a boros gazdák figyelmét, hogy a 

hagyományos borversenyt 2009. április 18-án szombaton 

17.00-kor  tartjuk a Faluházban. Kérjük, minél nagyobb 

számban nevezzenek a versenyre boraikkal.  

 

A borversenyre a gazdák bor mintáikat április 16-án és 

17-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 2009. április 24-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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az óvodai beíratást április 22-én és 23-án tartjuk 9.00 és 

15.00 óra között. Kérjük a szülőket, hogy hozzák 

magukkal a gyermekük anyakönyvi kivonatát és TAJ-

számát.  

Szeretettel várunk minden óvodáskorú gyermeket és 

szüleit! 

 
(Mesemondó verseny az óvodában) 

 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a falu lakosságának 

az óvoda gyermekei és dolgozói nevében 

 

                                      Szalai Klára 

                                tagóvodavezető 

 

 

 

 

 
 
Beszámolunk arról, hogy iskolánkban 8 éve folyik 

művészeti képzés, néptánc oktatás és képzőművészeti 

szakkör formájában, és öt éve működik a vöröskeresztes 

szakkör, melynek kis csapata a közelmúltban időszakos 

elsősegély nyújtási képzésen vett részt. 

 

Művészeti képzés 
Iskolánkban a művészeti képzés két tanszaka a néptánc és a 

képzőművészet folyamatosan, a dráma pedig két tanéven át 

indult. Átlagosan 35-40 fő közötti azoknak a száma, akik 

ebben a képzésben rendszeresen részt vesznek. 

 A művészeti nevelés legfontosabb  lehetősége és egyben 

célja is, hogy fejlessze és segítse a képességeken át, az 

egészséges lélek és személyiség kibontakozását. A néptánc 

a mozgáson át harmonizál, a képzőművészet pedig a képi 

megjelenítésekkel, a kifejezés örömével. Különösen fontos 

ez a mai világban, hogy a problémák megoldásához vezető 

utakat és a lelki nyugalmat segítsünk megtalálni már 

gyermekkorban, hogy később jobban boldoguljanak 

felnőttként az életben. 

A néptánc rendszeres fellépéseivel, a rajzpályázatok 

eredményeivel, melyek közt vannak országos helyezések is, 

megállapítható, hogy tanulóink tehetségesek  és helytállnak. 

A művészeti képzésben bizonyítványt kapnak a gyerekek az 

alapfok egyes évfolyamainak teljesítéséről, majd 

továbbképzőn, művészeti középiskolában folytathatják 

Hegyközségi felhívás 

            

Szabó István Általános Iskola és  
Óvoda  

Család Általános Iskola 
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Felhívás            

tanulmányaikat, ami például sikeresen felkészíti őket egy 

rajz érettségire és a felsőfokú tanulmányokhoz is sok 

segítséget nyújt. 
(Zubai Etelka szakkör vezető) 

 

Vöröskeresztes csoportunk képzése 
2008. decemberében kezdődött, ahol a csoport előadást 

hallgatott Hery Dunant, a Vöröskeresztes mozgalom 

létrehozójának az életéről. Mindenki külön feladatot kapott 

Henry Dunant életének egy-egy mozzanatáról, és így 

közösen dolgoztuk fel e nagyszerű ember életét. 

Végezetül összegyűjtöttük a legfontosabb életrajzi 

dátumokat, egy vetélkedő keretében, ahol a hibátlan 

válaszokért tollat, stressz labdát lehetett kapni. Az 

elkövetkezendő foglalkozásokon pedig megnéztük  

„A vöröskereszt lovagja” című filmet, ami szintén Henry 

Dunant életét dolgozta fel. 

A folytatásra 2009. január 26-án és február 16-án 

Zalaegerszegen került sor, itt Preisz Péter, elsősegélynyújtó-

vizsga adminisztrátor foglalkozott a csoporttal. Az 

előadáson szó esett az eszméletlenség fogalmáról, 

osztályoztuk a sérüléseket (életveszélyes, súlyos, könnyű), 

beszéltünk a vérzések típusairól is, megismertük a komplex 

újraélesztés lépéseit (betegvizsgálatot, lélegeztetést, 

mellkaskompressziót is gyakoroltunk). 

2009. február 28-án Vöröskeresztes csoportunkkal a 

keszthelyi mentőállomást látogattuk meg, mivel az Országos 

Mentőszolgálat és a HáziPatika.com Országos Elsősegély-

ismereti Versenyén veszünk majd részt csoportunkkal. A 

verseny 2. fordulójában több mentős kérdést is kaptunk és 

ezekkel kapcsolatosan látogattuk meg a mentőállomást. 

Megnézhettük a mentő belsejét. Az egyedüli női mentőtiszt 

megmutatta a különböző készülékeket. A mentősök nagyon 

szívesen fogadtak minket. Köszönjük nekik  a szíves 

vendéglátást, nagyon jól éreztük magunkat és talán páran 

kedvet kaptak a mentős munkához is! 

 

 
2009. március 16-án ismét Zalaegerszegen folyt a képzés,  

ahol a különböző fektetési módokat beszéltük át, hogyan 

kell és mikor alkalmazni őket. Többet  meg is csináltunk,  

pl. félülő helyzet, stabil oldalfektetés, felemelt láb, felhúzott 

láb. Megismerkedhettünk a műfogások alkalmazásával. 

Bemutattuk a tálcafogást, Heimlich-féle műfogást, Rautek-

féle és az Eschmark-Heinberg-féle fogást is. 

 
 (Bertáné Kövesdi Gabriella 
                                                vöröskeresztes csop.vez) 

 

 
 

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 

 

 

 

 
Januártól számos olyan programon vehettek részt 

lakóink, melyeket megpróbáltunk az igényeknek 

megfelelően kialakítani. Ezekről és a községünkben 

működő szervezetek munkájáról adunk rövid tudósítást 

és ismertetjük további nagyobb rendezvényünk 

időpontját.  

 

A Rezi Nyugdíjas Klub mint kezdeményező, az 

Önkormányzat, az Ifjúsági Klub és a még élő hozzátartozók 

segítségével megemlékezést szerveztünk Reziben, az 1943. 

január 11-12-i doni áttörés áldozatainak emlékére. Az 

ünnepi műsor szentmisével kezdődött, ahol Kiss László 

esperes  úr szentbeszédében kiemelte a béke fontosságát és 

a tisztességes halálhoz való emberi jogot. Elmondta, hogy 

fontosak a megemlékezések, a múlt és a hősök tisztelete, 

melyekkel szemben nem lehet közömbösnek lenni és a hősi 

halottainkról nem szabad elfeledkezni. A szentmise után a 

megemlékezés a temetőben lévő hősi emlékműnél 

folytatódott, ahol Lancz Ferencné Csík Endre: Emlékezés 

című versét szavalta el, majd a Nyugdíjas Klub énekkara 

katona dalokat énekelt. Ezalatt az Önkormányzat, a 

Nyugdíjas Klub és az Ifjúsági Klub képviseletében 

elhelyezésre kerültek a kegyelet koszorúi. Esperes úr imája 

és egy tábori levél felolvasása után a megemlékezés a 

Himnusszal zárult.  

 

Művelődési Ház 
Hírei 
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A tél egyhangúságát megtörve és a sport szeretetének 

is áldozva rendeztük meg a Faluházban január 18-án 

vasárnap délután a Sakkversenyt és február 15-én 

vasárnap délután a IX. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz 

bajnokságot. Mindkét sportrendezvény többéves 

hagyományra tekint vissza.  

 

Az amatőr asztalitenisz bajnokságon, mely 9. éve 

került megrendezésre a településen részt vett, mint 

versenybíró és a sportág nagy tisztelője Balatinecz 

Oszkár nyugdíjas pedagógus a bajnokság névadója is, 

aki annak idején iskolánkban tanított. Az idei 

versenyen gyermek és felnőtt kategóriában indultak 

versenyzők szép számmal. Két helyszínen zajlott az 

esemény. A gyerekek Rajkai András tornatanár 

játékvezetésével az általános iskolában, a felnőttek 

pedig Balatinecz tanár úr vezetésével a Faluházban 

mérkőztek . 

 

A gyermek kategória helyezettei:   

I. Horváth Ákos 

II. Andor Endre 

III. Pál Bence 

 

A felnőtt kategória helyezettei: 

I. Nagy Géza zalacsányi,  

II. Ács Péter rezi és  

III.Kenesei Péter rezi versenyzők lettek. 

 

 
 
A sakkversenyre 12  többnyire középkorosztályú helyi 
versenyző jelentkezett. Köztük egy általános iskolás és 
egy fiatal korú. Egy délután kevésnek bizonyult ahhoz, 
hogy megmérkőzzenek egymással a versenyzők. A 
feszült csendet és gondolkodást este felfüggesztették 

és a következő héten vasárnap folytatták a versenyt 
tovább, melyet az esti órákban fejeztek be. 
Versenybíró Rajkai András tornatanár volt, a díjakat 
Cserép Gábor polgármester adta át, aki elismerő 
szavakkal fordult a „gondolkodó” emberek társasága 
felé.   

A verseny résztvevői: 
 Ábrahám István 

 Ács Péter 

 Csekő József 

 Cserép Attila 

 Kerékgyártó Szilvia 

 Peresztegi Aladár 

 Peresztegi Szabolcs 

 Póta Zoltán 

 Rajkai Ferenc 

 Szabó Viktor 

 Vágusz Márk 

 Vékony Sándor 
Az eredmény: I. helyzett: Vékony Sándor, II. 
helyezett: Csekő József, a III. helyzett: Peresztegi 
Aladár.  

 

 
 
 

 

Farsangi mulatságok 
 

Reziben a Farsang február 6-án az iskolai Szülői 

Munkaközösség által szervezett fergeteges hangulatú felnőtt 

bállal kezdődött.  A programban elsőként a Rezidance 

Tánccsoport lépett fel.  A Szülőkből alakult csapat vidám 

kórházi jeleneteket adott elő, az Ifjúsági Klub is beöltözött 

és nagy volt a meglepetés, amikor focistáknak öltözve  

bevonultak a Nyugdíjas Klub tagjai. Valamennyi résztvevő 

nagy sikert aratott a nézők körében.  A bál  a Tánccsoport  

nyitótáncával kezdődött, melyet a felnőtt táncosok  külön 

erre az alkalomra tanultak be.  Ezután pedig a Casino 

Együttes  zenéjére roptuk a táncot hajnalig.  
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A mulatság  február 14-én az iskolás gyermekek 

farsangjával folytatódott. Először az iskola udvarán 

kiszebábot égettek, majd onnan  jelmezben, népzenei 

kísérettel vonult a díszes társaság a Faluházba, ahol folyt a 

dinom-dánom tovább vidám, a népi hagyományokat 

felelevenítő műsorokkal, sok-sok tánccal. A   talpalávalót a 

budapesti Csürrentő népzenei együttes húzta illetve 

„furulyálta” és Táncház keretében  bevezette (lépéseket 

bemutatva) a résztvevőket a népi játékok és a népi tánc 

világába. A rendezvények nagyon jó hangulatban és 

vidáman teltek.  
 
Március 15-ei megemlékezés  
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett községi ünnepséget március 15-én a Művelődési 

házban tartottuk, mely Cserép Gábor polgármester ünnepi 

beszédével kezdődött és a Családi Általános Iskola, a Rezi 

Nyugdíjas Klub, a Rezi Baráti Kör Kamarakórus és az 

Ifjúsági Egyesület közreműködésével zajlott. A 

polgármester ünnepi beszédében felelevenítette a 

szabadságharc főbb eseményeit, a megemlékezés 

fontosságát és az összefogás erejét hangsúlyozta. Az 

ünnepség fáklyás felvonulással zárult, melynek főbb 

állomásai a Plébániahivatal és az Általános Iskola voltak, 

ahol koszorúzásra került Laky Demeter és Sebessy Kálmán, 

valamint a szabadságharcban elesett rezi hősök 

emléktáblája.   

 

Költészet Napja Reziben 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Március 29-én vasárnap du. 15.00-tól a  Költészet Napja 

alkalmából Térségi versmondó versenyt rendeztünk. 

A versenyre érkeztek előadók Keszthelyről, 

Vonyarcvashegyről, Zalaapátiból, Sármellékről, 

Gyesesdiásról. Az eseményt Cséby Géza író, műfordító 

nyitotta meg. A versenyt Kardos József ny. középiskolai 

tanár, a zsűri elnöke értékelte.  

Díjazottak:  

I. helyezett: Cseke Ádám a keszthelyi Csány Szendrey 

ÁMK 12 éves tanulója 

II. helyezett: Kun Kincső a sármelléki Általános Iskola 14 

éves tanulója.  

III. Szikora Viktória a zalaapáti Gábor Áron általános iskola 

12 éves tanulója,  

Különdíjat kapott Targuba Enikő és Laki József a keszthelyi 

Közgazdasági Szakközépiskola tanulói, akiket Horváth Péter 

készített fel.  

Különdíjat kapott még Barna József Roland, a rezi Család 

Általános Iskola 14 éves tanulója, akit Szmolnik Ibolya 

készített fel. A felnőtt versenyzők közül: 

I. helyezett: Gelencsér Miklósné 

II. helyezett: Szmolnik Ibolya 

III. helyezett: Owaimer Erika 

Az eseményen versenyen kívül közreműködtek a helyi 

Napközi Otthonos Óvoda kis mesemondói, akik az Óvoda 

Mesemondó Versenyének résztvevői voltak. A gyenesdiási, 

a keszthelyi Nyugdíjas klubok versmondói, valamint Lancz 

Ferencné, Cserépné Partics Anasztázia és Horváth Péter 

vers- és mesemondók.  

 

A versenyt felvételről megtekinthetik a Rezi TV 

húsvéti külön kiadásában vasárnap és hétfőn du. 

18.00-kor.  

 

 

Filmbemutató 

 

       
 

A község lakossága által már részben ismert, hogy az I. és a 

II. világháborúban elesettekről és a hadifogságba került 

lakótársainkról megjelent a Hősök Könyve. A könyv 

feldolgozása során tartalma megfilmesítésre került, melynek 

bemutatója április 5-én volt a Faluházban, ahol Cserép 

Gábor polgármester köszöntötte az elesettek hozzátartozóit, 

a barátokat, ismerősöket. Ezután Torma Béla rezi nyugdíjas, 

a könyv szerzője ismertette a könyvvel kapcsolatos 

tudnivalókat, és szólt a film készítésének jelentőségéről 

Majd köszönetet mondott a film készítőinek, Dencs 

Ferencnek és Tóth Ferencnek, valamint a segítőknek, 

Cserép Gábor polgármesternek, Tafota Istvánnénak és a 

Rezi Nyugdíjas Klubnak, akik mindenben készségesen 

mellé álltak, hogy a film elkészüljön. A film levetítése előtt 

Vass József a II. világháborúból visszatért egyetlen rezi 

túlélő olvasott fel egy tábori levelet, melyet egy 

katonatársától kapott.  A Hősök Könyvéről készült 

dokumentumfilm  a nagyközönség számára is nézhető lesz, 

mivel   Húsvétkor vasárnap és hétfőn  a helyi Rezi TV 

csatornán is vetítésre kerül.    

     Szeretnénk idővel a Hősök Könyvét teljessé tenni, 

ezért kérjük, hogy ha van a birtokában elesett 

hozzátartozójától kapott tábori levél, fénykép stb. azzal 

szíveskedjenek bennünket megkeresni. A 

dokumentumokat másolás után visszajuttatjuk.    
 

TIT Népfőiskola foglalkozásai 

 
E nagyobb programok mellett kisebb eseményeken is részt 

vehettek az érdeklődők. Többek között a keszthelyi TIT 

Egyesülettel közösen szervezett TIT előadásokon, melyeket 

januártól csütörtökönként az Önkormányzat Konyhájának 

Klubhelységében tartottunk. Az előadók a következő 

témákban tartottak érdekes és élvezetes előadásokat.  

Kardos József ny. középiskolai tanár: Ahonnan jöttem… 

Pálfalvy Nándor író életét mutatta be.  

Sinka Gábor Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársától    

Törökörszágról hallhattunk  egy kicsit másképp… 

Dr. Kiss Ferenc háziorvos az alkoholról, mint betegségről 

beszélt,  
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Dr Ferenczi  Sándor pedig Spanyolországi útja során 

szerzett élményeit osztotta meg velünk.  

Cséby Géza író, műfordító a 70 éves a lengyel „menekült-

ügy”-ről beszélt.  

Március 5-én vendégünk volt Schäffer Erzsébet író, 

újságíró, a Nők Lapja főmunkatársa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palkovics Zoltánné cserszegtomaji élelmezésvezető a 

zöldségek és gyümölcsök jótékony hatását ismertette a 

jelenlevőkkel, egy kis kóstolóval egybekötve. Készítettünk 

ebből az  alkalomból különböző zöldséges krémeket, melyet 

magos kenyérre kenve, medvehagymával ízesítve 

fogyasztottunk.  

Utolsó előadónk ebben az idényben Kardos József tanár úr 

volt, aki Wass Albert életét és munkásságát mutatta be 

születésének 100. évfordulója alkalmából.  

Az előadás sorozatot novembertől folytatjuk, ahova 

szeretettel várjuk az érdeklődőket.   
Ezúton szeretnénk megköszönni Pacsi Krisztina 

nyugdíjas pedagógusnak az eddigi szervező munkáját és 

klubvezetői tevékenységét.  

Köszönjük a Nyugdíjas Klub aktív részvételét, és Lancz 

Ferencné klubvezető aktív segítő , szervező munkáját.  

 

 

Alkotóház 

 
Kéthetente szombat délutánonként télen a Konyha 

Klubhelységében, majd a jó idő közeledtével 

alkotótevékenységet folytathattak a rajzolást, festést, 

agyagozást és a népi kismesterségeket kedvelő gyermekek, 

fiatalok és felnőttek. A kismesterség foglalkozásokhoz 

Takács Judit óvónő nyújtott nagy segítséget. Készíthettek 

vele a résztvevők többek között nemezlabdákat, táskákat, 

fakanál bábokat, rongybabákat, mézeskalácsot.  A tárgyakon 

kívül a lányokkal készítettünk még mákosgubát, és 

hidegtálakat is, amit a foglalkozások végén az „alkotók” 

jóízűen el is fogyasztottak. Március 14-én vendégünk volt 

Csizy Istvánné tojáskarcoló népi iparművész, aki a 

tojáskarcolás rejtelmeibe vezette be a csoportot, akik ezt 

nagyon élvezték, azért is, mert a karcolás közben Erzsike 

néni érdekes dolgokat mesélt nekik.  

 

 
 

Rezidance Tánccsoport 

 
Péntek délutánonként zenétől hangos a Rezi Művelődési 

Ház. Táncoslábú lányok, fiúk adják egymásnak a kilincset. 

Itt tartja ugyanis próbáit a Rezidance tánccsoport Varga 

Enikő vezetésével. Másfél éve működik a csoport, melynek 

létszáma egyre nő. Jelenleg három korosztályban 40 lelkes 

gyerek vesz részt a foglalkozásokon. Szeptembertől már az 

óvodások is belekóstolhatnak e mostanság egyre népszerűbb 

szabadidős tevékenységbe. Náluk elsősorban játékos 

formában a ritmusérzék fejlesztése, helyes testtartás 

kialakítása a cél. A 7- 11 éves korosztályból alakult Pindur 

tánccsoport jazzbalett alapokkal ismerkedik. Bár a technikai 

gyakorlatok nem tartoznak a kedvenceik közé, de tudják, 

hogy megéri a fáradozást. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint szorgalmuk és kemény munkájuk gyümölcseként 

tavaly a Zala Megyei Művészeti Fesztiválon dicsértben 

részesült a csoport. Az idén márciusban Zalalövőn 

megrendezett Ki mit tud? –on modern kategóriában II. 

helyezést értek el.  

 

 
 Élvezetes előadásmódjuknak, pontosságuknak az 

életkoruknak megfelelő koreográfiának köszönhetően a 

Hevesi Sándor Színházban, májusban megrendezésre kerülő 

gálán ők is színpadra állhatnak.  

A Pindur tánccsoport tagjai: Barna Vivien, 

Gerencsér Orsolya,  Heincz Alexandra, Horváth Zsófia, 

Kerék Regina, Laczi Ivett, Lakatos Viktória, Lázár 

Dzsennifer, Nagy Patrícia, Orsós Teréz, Owaimer Aisha,  

Pintér Alexandra, Pohl Ágnes, 

Szabó Evelin 

A 12-16 éves korú lányokból és fiúkból álló csoport ezen a 

megmérettetésen a középmezőnyben végzett. Ezzel nem ért 

véget a csoportok megmérettetésének a sora. Természetesen 

támogatók nélkül nem juthatnánk el a versenyekre, de 

szerencsére a szülők és a Rezi polgármesteri hivatal 

támogatását is élvezhetjük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 

falu és a környék rendezvényeire már több alkalommal is 

meghívást kaptunk, ahol produkcióinkkal színesíthettük a 

programot.  

 

Novembertől a felnőttek és az ifjúság is kedvet kapott a 

táncoláshoz. Kezdetben csak egy-egy fellépés kedvéért állt 

össze a kis csapat, de sikerükön felbuzdulva együtt 

maradtak, sőt új tagokkal bővülve péntek esténként újabb és 

újabb társastánc alapokkal ismerkednek meg.  

Akik kedvelik a társastáncokat, illetve szívesen 

megtanulnák azokat táncfoglalkozásokon, azokat szeretettel 

várjuk péntek esténként 19.30-tól a Faluházban.  

       (Varga Lászlóné táncsoport vezető) 
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Rezi TV 
 

 
 

Már lassan egy éve, hogy folyamatosan nézhetik a kábel TV 

előfizetők községünkben a Rezi TV adását, ahol helyi 

híreket, közérdekű információkat olvashatnak, képújság 

formájában.   Egyre népszerűbb a  reklámok, hirdetések 

rovata, melyek közlésére mindenkinek lehetősége van, ha 

hív, vagy megkeres bennünket. Szeretnénk még az idén 

elindítani havonta megjelenő magazinműsorunkat, melyben 

összefoglalót adunk az adott hónap eseményeiről 

filmfelvétel formájában. Ahhoz, hogy ezt jó minőségben 

meg tudjuk tenni, rengeteg munka kell, melyet segítőink 

Dencs Ferenc, Tóth Ferenc, Szabó Ádám és Vékony 

Sándor társadalmi munkában végeznek. Itt szeretnénk nekik 

megköszönni eddigi tevékenységüket és segítő 

közreműködésükre továbbra is számítunk. Ahogy időnk 

engedi, szeretnénk a régebbi videofelvételeket digitalizálni, 

és dokumentálni, ezért ha van a birtokukban olyan filmes 

anyag, mely közérdeklődésre tarthat számot, és amit 

szívesen megosztanának másokkal is, értesítsenek vagy 

keressenek meg bennünket.   

 

Húsvétkor jelentkezik ünnepi különkiadásunk 

18.00-kor, melyben először levetítjük a március 29-

én Reziben megrendezett I. Térségi Vers- és 

Prózamondó Verseny teljes feldolgozott anyagát, 

majd a Hősök Könyvéről készült 

dokumentumfilmet.  

 
Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy aki eddig nem tudta az adást 

beállítani, az az F7 279,25 MHz sávon ( a Hír TV mellett) 

megteheti. Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat a 

30/648-8764-es telefonszámon, vagy a reziph@rezinet.hu e-

mail címen. 
 

 

 

További programjaink 

Április 18-án szombaton délután 17.00-tól a Faluházban 

Borverseny   

Április 22-én a Föld Napja,  

Április 24-én pénteken este 18.00-tól ünnepi szentmise és 

kulturális műsor a Szent Donát kápolnánál.  

Május 9-én szombaton VÁRTÚRA! 

Május 25-én szombaton délután GYERMEKNAP a 

sportpályán, ahol egyéb programok mellett tűzoltó-, 

katasztrófavédelmi bemutató,  KRESZ-park, kerékpáros 

vetélkedő is lesz.   

Júniusban KI-MIT-TUD (iskolai rendezvény) 

Június 28. szombat V. Rezi Kórustalálkozó 

a rezi római katolikus templomban.  

Fellépő kórusok: Amabilis Kórus Karmacs, 

Apáti Capella Kórus Zalaapáti, Allegrezza kórus 

Alsópáhok, a Salve Regina kórus Keszthely, Éneklő Szülők 

Kara Pápa,  

 
Július 12. vasárnap Sportnap 

Július 25. vasárnap Utcabál 

Július 27-augusztus 1. Vártábor 

Augusztus 10-15. Bakancsos Festőtábor 

Augusztus 23. Dalos találkozó a térség éneklő 

nyugdíjasaival.  

Szeptember 6. Szüreti Mulatság 

November 8. Idősek köszöntése 

December 20. Karácsonyi ünnepség 

 
A gyógytorna foglalkozások továbbra is folytatódnak az 

iskolában szerda este 18.00-tól. 

 
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik 

részt vettek és segítettek programjaink 

megvalósításában. Segítő közreműködésükkel 

színesebbé és tartalmasabbá tették rendezvényeinket. 

Bízom abban, hogy munkájukra a továbbiakban is 

számíthatok! 

 

 
Községünk valamennyi lakójának kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kívánok! 

 

   Tafota Istvánné 

     műv.szervező 

 
 

 

 

 
Nyugdíjas Klubunk a tavalyi évhez hasonlóan, idén is 

megszervezte január 11-én az  Önkormányzat segítségével , 

Kiss László esperes úr készséges támogatásával és az 

Ifjúsági Klubbal közösen, méltó tisztelettel  a Doni áttörés 

során hősi halált halt katonáink ünnepi megemlékezését a 

helyi temetőben.  

Január 15-én ünnepeltük Klubunk megalakulásának 

évfordulóját.  

Januártól az Önkormányzat klubhelyiségében  tartjuk 

foglalkozásainkat, ahol rendszeres hallgatói vagyunk  a TIT 

Népfőiskola előadásainak.  Törekszünk előadóinkkal a jó 

kapcsolat kialakítására, ezért minden előadás végén saját 

készítésű, vagy egyéb kis ajándékkal köszönjük meg 

fáradozásukat.  

Február 15-én az I. Zalaapáti  Fánkkarneválra voltunk 

hivatalosak, ahol emléklapot kaptunk, Népdalkörünk 

előadása pedig szép sikert aratott.  

Nyugdíjas Klub hírei 

mailto:reziph@rezinet.hu
http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/4/4/_/144329_75365.JPG
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Március 15-én a községi ünnepségen vettünk részt. 

Március 28-án gyenesidásra utaztunk  a süteménysütő 

versenyre és falvédő kiállításra, amiért  különdíjat és 

emléklapot kaptunk.  

Március 29-én részt vettünk Reziben az I. Térségi Ifjúsági 

Vers- és Prózamondó versenyen.  

A Hősök Könyvéről készített dokumentumfilmhez 

nyújtottunk segítséget.  

A közeljövőben meghívót kaptunk és készülünk a 

cserszegtomaji Nyugdíjasok Vers- és Prózamondó 

versenyére,  április 24-én koradélután pedig az alsópáhoki 

Dalos találkozra. Még e napon 18.00-kor a Szentgyörgy napi 

ünnepségen is énekel népdalkörünk  a szőlőhegyi 

kápolnánál.  

 
A húsvéti ünnepek hozzák el minden rezi családba az 

áldott békés szeretetben töltött ünnepeket.  

   Lancz Ferencné 

                                         klubvezető 

 

 

 

 

 

 
Fiataljaink a Faluház idei, szinte minden programjából 

kivették részüket. A téli estéken szívesen múlatták idejüket a 

ping-pong asztal és a sakktábla mellett, melyre Ács Péter 

felügyelt, aki az asztalitenisz bajnokság és a sakkverseny 

főszervezője volt és ezzel nagy segítséget nyújtott a 

versenyek megrendezésében. Többen a Farsangi mulatságra 

is beöltöztek, a március 15-i ünnepi műsorra pedig szerepet 

tanultak.  A Versmondó versenyen Orsós Hajnalka és Orsós 

Szimonetta indult a megmérettetésen,  a többiek a 

hallgatóság soraiban foglaltak helyet. Ács Mónika és 

Harlinger Diána a vendégek fogadására pogácsát sütött, 

melyet a verseny végén a résztvevők mind el is 

fogyasztottak.  

Akik szinte mindenhol ott voltak és segítettek:  Ács Péter, 

Ács Mónika, Bogdán Krisztina, Bontó Mátyás, Budai 

Ferenc, Héder Katalin, Harlinger Diána, Kollár Nikoletta, 

Kollár Krisztián, Nagy József, Orsós Szimonetta, Orsós 

Hajnalka, Rajkai Andor, Rajkai Attila, Riba Dániel. 

Köszönjük nekik! 

Az Egyesület 2009. március 21-én tartotta tisztújító 

közgyűlését, melyen új elnököt és elnökségi tagokat 

választott. Az új tisztségviselők: 

    Elnök: Kollár Krisztián 

    Titkár: Ács Ildikó 

    Elnökségi tagok: Rajkai Andor,  

  Budai Ferenc,       Ács Mónika 

Az új elnökség az általuk tervezett programokkal részt kíván 

venni a község közéleti tevékenységében, tagjainak olyan 

programokat kínál, melyben a szabadidejüket hasznosan, és 

közösségben tölthetik el. Többek között túrákat, 

sportfoglalkozásokat, kirándulásokat, filmvetítést, 

ismeretterjesztő előadásokat szerveznek.  

 
Az Ifjúsági Egyesület tagjai mindenkinek Kellemes 

Húsvéti Ünnepeket kívánnak! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Önkormányzatunk a közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldek  (ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett 

természeti területet és értéket) őrzéséről mezei őrszolgálat 

létesítésével gondoskodik. 

 

    A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön 

lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, 

felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá 

mezőgazdasági építmények, földmérési jelek 

vagyonvédelmét ellátó személy.  

 

• A mezőőr a működési területén jogosult és köteles 

az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító 

cselekmény elkövetésén tetten ért személyt 

személyazonosságának igazolására, a jogellenes 

cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására 

felszólítani.  

• Köteles azt a járművet, amelyről alaposan 

feltételezhető, hogy azon a működési területről 

származó jogellenesen szerzett szállítmány van, 

feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, 

illetve az abban tartózkodókat igazoltatni. 

• Azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott 

járművön levő szállítmány megszerzésének 

jogszerűségét nem tudja hitelt érdemlően igazolni, 

a legközelebbi rendőri szervhez köteles bekísérni. 

• Köteles a lopáson tetten ért személytől a 

jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, 

állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és 

azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni. 

• A jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül 

talált állatot a tulajdonosának át kell adni.  

 

A Mezőőr elérhetősége: 30/257-3564 
 

 

 

 

 

 

 

IFI hiradó 

Mezőőri szolgálat 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.lentikonyvtar.hu/tartalom/plakat_kepek/husvet_67.jpg&imgrefurl=http://www.lentikonyvtar.hu/rendezvenyek.php%3Fkonyvtar%3D%26rendezveny%3D114&usg=__XmfCeZbyydmjyfwLJe6SlsLcJME=&h=300&w=300&sz=16&hl=hu&start=18&um=1&tbnid=E5uj3HW7anOujM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dh%25C3%25BAsv%25C3%25A9ti%2Bk%25C3%25A9pek%26hl%3Dhu%26sa%3DX%26um%3D1
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Csoportunk naponta 3-4 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 illetve az  OPSZ-től használatra kapott 

LADA NIVA terepjáróval végezzük, amit sajnos egyenlőre 

folyamatos pénzügyi forrás hiányában állandó jelleggel 

üzemeltetni nem tudunk. Ennek megteremtése végett                                                                                                     

pályázatokon veszünk részt, bízunk benne eredményesen.  

Tagjaink nagy része fontosnak tartja, hogy 

környezetünk a hulladéktól is megtisztuljon. A tavalyi évben 

több szemétgyűjtési akcióban is részt vettünk. Elsőként az 

áprilisi Zöld Napon majd október-novemberben az 

Önkormányzat együttműködő partnereként az Illegális 

hulladéklerakók felszámolásában. Vasgyűjtést is 

szerveztünk.  Az összegyűlt fém értékesítése folyamatban 

van. A befolyt összeget Egyesületünk működésére fordítjuk. 

Ezúton szeretnénk felhívni lakóink figyelmét, hogy akinek 

udvarán feleslegesé vált vas- és fémhulladék van, az 

értesítsen bennünket.   

Március 8-án a tavalyi évhez hasonlóan megemlékeztünk 

hölgy tagjainkról, és megvendégeltük őket a Nőnap 

alkalmából. 

Idei terveink között szerepel a járőrszolgálat hatékonyabbá 

tétele, az Önkormányzat által szervezett nagyobb 

rendezvények biztosítása, a térségben tevékenykedő  

Polgárőr Egyesületekkel való együttműködés.  

 

Sajnos nagyon sok a rossz szándékú, gátlástalan egyén, akik 

pillanatok alatt kifigyelik, mikor mit és honnan lehet 

elmozdítani, hova lehet betörni, kit lehet becsapni.  Nekik 

sajnos ez a „munkájuk”, a mi feladatunk pedig az, hogy 

védekezzünk ellenük. Jobban oda kell figyelnünk 

értékeinkre, mert az bizony másnak is érték.  

Megjelentek településünkön az „ál-ellenőrök” is, akik 

kihasználhatják az egyedül élők jóhiszeműségét. 

Bekérezkednek lakásukba és azt mondják, hogy a gázórát, 

vagy a villanyórát ellenőrzik. Ne higgyünk nekik! A 

szolgáltatók az ellenőrzéseket nem így oldják meg. Ha 

ilyesmivel találkoznak, hívják a rendőrséget, vagy 

jelezzenek a polgárőrség 06/30-621-5025, illetve hívhatják a 

falugondnokot a 06/30-257-4541, és a mezőőrt a 30/257-

3564-es telefonszámokon.  

Végezetül szeretnénk pár hasznos tanácsot adni 

vagyontárgyaink védelmével kapcsolatban. 

 

Ajánlások a betörések megelőzésére: 

 A betörések nagy részét a délelőtti órákban és 

éjszaka követik el. A védekezés legmegfelelőbb 

módja a mechanikai (zárak, rácsok) és elektronikus 

(riasztók) védelem együttes kialakítása.  

 Az idős emberek idejük nagy részét otthon töltik, 

így őket ez a bűncselekmény leginkább akkor 

fenyegeti, ha hosszabb időre elutaznak. Erre az 

időszakra célszerű az említett technikák mellett 

más módszerekkel is biztosítani a fokozott 

védelmet. 

 A postaládákban felgyülemlett reklámújságok, 

szórólapok jelzésként szolgálnak a betörők 

számára, ezért tanácsos megkérni egy megbízható 

szomszédot, ismerőst, hogy naponta ürítse a 

postaládát.  

 Szintén ajánlott, ha naponta – főként az esti 

órákban – egy ismerős elmegy a lakásba, 

szellőztet, felkapcsolja a villanyokat, ezzel is 

jelezve, hogy a lakás nem üres.  

Ajánlások a besurranásos lopások  megelőzése 

érdekében: 

 A besurranásos lopásokat jellemzően éjszaka 

követik el, de természetesen nappal is 

előfordulnak, elsősorban családi házaknál és 

földszinti lakásoknál.  

 Célszerű rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a 

bejárati ajtót pedig zárva tartani.  

 Az értékeket ne hagyják elől, zárják el, lehetőleg 

lemez- vagy pénzkazettákba! Ha rajtakapnak egy 

besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják 

át, hogy szembeszállnak-e vele. 

Ne feledje! 

A betörések gyakran az alkalomnak köszönhetők. 

A lehetőségek csökkentésével jelentős változás 

érhető el. 
A betörők kedvelik a könnyű bejutási lehetőségekkel 

rendelkező házakat. A legtöbb betörés általában nappal 

történik. E két információra mindig gondolnia kell, amikor 

elvégzi otthonának biztonsági értékelését. 

 A betörők nem szeretik a zárt ablakokat, 

mert az üveg betörésének zajával magukra 

vonják a figyelmet. 

 Nem szeretik az ajtók biztonsági zárait, 

mert azt akkor sem tudják kinyitni, ha a 

lakásban tartózkodik valaki, így 

mindenképpen az ablakon át kell 

bejutniuk és távozniuk. 

A legtöbb betörést azokban a házakban követik el, ahol 

kevés lakó tartózkodik napközben otthon.  

 

 Polgárőr Egyesület tagjai nevében Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kívánunk! 

 

 

 

 

 

  

Polgárőrség hírei 
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A Petőfi Sport SE értesíti a labdarúgás iránt 

érdeklődőket, hogy megkezdődött a Keszthely város 

környéki bajnokság.  

A mérkőzések időpontjai: 
2009. április 12. 14.00  Rezi – Nemesbük           

2009. április 26.  14.00 Vindornyaszőlős-Rezi 

2009. május 3.     14.30  Rezi-Szentpéterúr 

2009. május 10.    14.30  Rezi – Zalavár 

 

2009. július 12-én vasárnap Sportnap! 

 

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. Társadalmi 

szervezeteink vezetőinek, minden tagjának kellemes 

húsvéti ünnepet, a közösségi életben további örömteli 

sikeres együtt töltött időt kívánok Rezi Község 

Önkormányzata nevében: 
                      Cserép Gábor  

                                                         polgármester 

 

 
 

 

 

 
Március 22. A VÍZ világnapja 

. 

Hazánk hihetetlenül gazdag édesvízkészletben, egy olyan 

stratégiai cikkben, mely szakértők szerint a jövő kőolaja 

lehet., mert világszerte nagyon kevés az egészséges, 

fogyasztható édesvíz. Beleborzong az ember, ha olvassa a 

statisztikákat arról, hogy a tiszta víz hiánya milliószámra 

szedi áldozatait. Az UNICEF becslése szerint naponta 4500 

gyermekáldozata van a fertőzött víznek. 

 

Sokan nem gondolnak arra, hogy a nehézfémek, a nukleáris 

(radioaktív) hulladékok, rovarölő, permetező és gyomirtó 

szerek, az üzemanyag szennyeződések a talajba kerülve 

mekkora veszélyt jelentenek.  

Becsülnünk és óvnunk kell a vízvagyont. A 

környezettudatos gondolkodás hazánkban egyre 

népszerűbb, különösen az ifjú nemzedékek körében. 

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete március 22-ét a víz 

világnapjává nyilvánította. Ehhez a mozgalomhoz 

Magyarország is csatlakozott.  
 

Április 22.  A Föld Napja 
 

 
A Föld Napjának alapgondolata az Egyesült Államokban 

élő egyetemi hallgató, Denis Hayes ötlete volt. Az első 

ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen mintegy 25 

millió amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet 

bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a 

vizeket szennyező hulladéklerakók, a levegőt egyre 

súlyosabban szennyező közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a 

természetes élőhelyek eltűnése ellen. 

 

1990 óta itthon is egyre többen érzik úgy, hogy legalább 

ezen a napon tenniük kell valamit környezetük érdekében: 

fát ültetnek, rajzpályázatokon vesznek részt, környezeti 

vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek.  

 

Ezt tesszük mi is. Jelentkeztünk a Magyar Közútkezelő 

Kht. szemétgyűjtési akciójára és úgy mint tavaly, az 

Önkormányzattal, a helyi szervezetekkel és  az iskolával 

közösen, egy nagy takarító napot szervezünk, melyhez 

kérjük, Önök is csatlakozzanak!  

Óvjuk környezetünket! 

 

Április 11.  A Költészet Napja 
A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 

1964 óta minden évben április 11-én ünneplik 

Magyarországon. 

A költészet napja alkalmából megemlékezéseket, 

könyvbemutatókat, felolvasásokat, dedikálásokat, 

konferenciákat tartanak  országszerte.  

 

 

 

Labdarúgás 

 

Jeles tavaszi dátumok:  

http://www.kisalfold.hu/ftp/kifestok/husvet/kifesto_husvet3.jpg
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Locsolóversek 
 

 

 
 

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 

Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! 

Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 

Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 

Kívánok e háznak hát mindenből eleget, 

Főképp békességet, egészséget és szeretetet! 

 

 

 
 

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág; 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával. 

Teljék a tarisznya szép, piros tojással! 

 
 

 
 

Korán reggel útra keltem, 

Se nem ittam, se nem ettem. 

Tarisznya húzza a vállam, 

Térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 

Láttam sok-sok szép virágot. 

A legszebbre most találtam, 

Hogy öntözzem, alig vártam. 

Piros tojás, fehér nyuszi, 

Locsolásért jár egy puszi! 

 

Házi pékség 
avagy hogyan készül a húsvéti kenyér? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 2,5 dl tej,  dkg margarin, 7 dkg 

cukor, csipetnyi só, 7 dkg vágott mandula, (ebből lehet 4 

szem keserűmandula), reszelt citromhéj, 3 tojás. A lisztet ez 

tálba szitálom és a közepébe egy mélyedést csinálok. A 

langyos tejet elkeverem a szétmorzsolt élesztővel és a 

cukorral, majd a mélyedésbe öntöm. Megszórom egy kevés 

liszttel. A többi hozzávalót (egy fél tojást visszatartva) 

körben elosztom  a liszten és az egészet meleg helyen 

lefedve kelni hagyom. Utána az egészet sima tésztává 

gyúrom és újra kelesztem. Kétharmadából egy kenyér 

veknit formázok, a maradékból copfot fonok és a kenyérre 

teszem. Tojással megkenem és közepes hőfokon egy óra 

alatt megsütöm. 

 

 
Jó étvágyat és kellemes húsvéti ünnepeket  kívánunk! 

 

Rezi Kikiáltó 
 

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

Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné 
            művelődésszervező 
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