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Tisztelt rezi lakosok! 

 

 Az ebtartás szabályaival kapcsolatosan az alábbiakra 

szeretném felhívni a lakosság figyelmét! 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (IX. 

30.) önkormányzati rendelet értelmében: 

 

Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a 

közös udvarban lakó, illetve a falszomszéd, továbbá 

a közös lakáshasználók nyugalmát tartósan ne 

zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja. 

Az érintett lakók e szabályok be nem tartása esetén az 

ebtartás korlátozását vagy megszüntetését kérhetik. 

 

Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy 

az eb tartási helyét ne hagyhassa el! 

 

Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a 

kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre 

való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő 

bejutását valamint a kerítés résein történő kiharapását 

megakadályozza. 

 

Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb 

tartása esetén azt ingatlan vagy a ház bejáratán 

szembetűnő módon, erre utaló figyelmeztető táblát kell 

elhelyezni. 

 

Szabálysértést követ el, és harmincezer forintig 

terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

 

- az ebet úgy tartja, hogy az a közös udvar, 

illetve lakáshasználók nyugalmát tartósan 

zavarja, szabad mozgásukat gátolja, 

- az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja, 

felügyelet nélkül kóborolni hagyja, harapós 

vagy támadó természetű ebet a harapása ellen 

szájkosárral nem látja el. 

 

 

A községben keletkezett szilárd hulladék 

keletkezésével, annak tárolása módjával valamint 

elszállításával kapcsolatban az alábbiakra szeretném 

felhívni a lakosság figyelmét! 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról és 

a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 17/2004. 

(IX. 01.) önkormányzati rendelet értelmében: 

 

 

Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék 

gyűjtése, hasznosítása, vagy ártalmatlanítása során 

köteles: 

 

- az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét 

alacsony szinten tartani, 

- a települési szilárd hulladékot az elszállításra 

való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek 

során megfelelő gondossággal eljárni annak 

érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 

épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a természetes és épített 

környezetet ne szennyezze, a növény,- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja, 

- az ingatlanán keletkező települési szilárd 

hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, 

illetve a hulladékot a begyűjtésre feljogosított 

szolgáltatónak átadni 

- az ingatlantulajdonos a települési szilárd 

hulladékot hulladékkezelő telepre külön 

engedély nélkül maga is elszállíthatja, mivel 

Rezi község engedélyezett hulladéklerakóval 

nem rendelkezik, az elszállítást a 

közszolgáltató által is használt Tapolca városi 

hulladéklerakóba, a zalabéri hulladéklerakó  

üzemelésének megkezdésétől pedig 

Zalabérben kell végezni. Az építési, bontási 

törmeléket a Keszthelyen lévő Zsidi úti 

lerakóba kell elszállítani. Az 

ingatlantulajdonos az általa beszállított 

települési szilárd hulladék, vagy építési bontási 

törmelék, anyagok lerakásáért a telep 

üzemeltetője által kiszabott díjat kell, hogy 

megfizesse. 

 

 

Hulladékgyűjtő edényre vonatkozó szabályok: 

 

Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az 

ingatlana területén belül köteles elhelyezni. 

 

Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a 

hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által 

megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést 

végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 

alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt 

legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 

órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 

engedélyezett elhelyezést. 

 

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett 

gyűjtőedény fedelének- a közterület szennyezésének 

elkerülése érdekében- lecsukott állapotban kell 

lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell 

elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor 

ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

A kihelyezett gyűjtőedényből még használható 

dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos. 

 

Önkormányzati hírek 
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Felhívás! 

 

                                                                       F    Felhívás          
  

 

 

                                                                       F    

Felhívás            

A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a 

jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével. 

 

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a 

gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 

rendeltetésszerű használatáról és környezetének 

tisztántartásáról. 

 

Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz,- és 

robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy 

egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 

veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek 

vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 

Aki a hulladékgyűjtő edényre vonatkozó 

szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. 

 

Kérem a fent ismertetett szabályok tudomásul 

vételét, és maradéktalan betartását a lakosság 

részéről! 

 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

 

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

társadalmi szervezetekkel karöltve 2011. április 20-án a föld 

napja alkalmából szemétgyűjtési akciót szervezett. Ezzel 

községünk közterületeit, valamint egyes magánterületeket is 

megtisztítottuk az illegálisan elhelyezett szeméttől. 

 

 

 
 

Mivel a szemét elszállítása Önkormányzatunknak nagy 

költséget jelent, a továbbiakban nem tekintünk el a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 30. 

§-ának alkalmazásától, mely szerint „Az ingatlanon 

elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék 

tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - 

ellenkező bizonyításáig - az ingatlan tulajdonosát 

terheli.” 

 

Fentiek alapján – felderítetlen szabálysértés (illegális 

hulladék elhelyezés) esetén - az ingatlan tulajdonosok 

kötelezettsége lesz a területükön elhelyezett szemét 

összeszedése, elszállításának lebonyolítása, valamint 

költségének megfizetése, melynek jogi hátteréről Képviselő-

testületünk gondoskodik. 

 

Fentiek végrehajtása érdekében a mezőőr és a Rezi Polgárőr 

Egyesület fokozott ellenőrzéseket fog tartani.  

 

Takács Ádám 

jegyző 

 

 Takács Ádám sk. 

 jegyző 

 

2011. május 7-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! 

 

 

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 
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Helyi hírek 
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                                                                       F    

Felhívás            

Talált tárgyak átvétele, leadása a Polgármesteri 

Hivatalban! 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy lakóink több talált 

tárgyat a Polgármesteri Hivatalban adtak le. Ezt 

továbbra is szorgalmazzuk ezen kívül kérjük Önöket, ha 

elveszítettek valamit tőlünk is érdeklődjenek! 

 

Kedves Asszonyom! 
Rezi Község Önkormányzata 2011. április 29-én pénteken 

reggel 08.00-kor autóbuszt indít a mammográfiai szűrésre, a 

Zala Megyei Kórházba. 

Amennyiben ezt a lehetőséget igénybe kívánja venni, úgy az 

alábbi telefonszámokon, április 22-ig visszajelezni 

szíveskedjen! 

A szűrésre kapott behívót feltétlenül hozza magával! 

 

Zomboryné Kismihály Brigitta: 0630/438-5719. 

Tafota Istvánné: 0630/648-8764. 

 

A védőnői szolgálat nevében kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánok! 

Zomboryné Kismihály Brigitta védőnő 

 

Felhívás méhnyak rák-szűrésre! 
Tisztelt Hölgyek, Asszonyok! 

A Népegészségügyi Program keretén belül lehetőség van 

arra, hogy a méhnyak rákszűréshez szükséges kenetet 

lakóhelyén a védőnő vegye le térítésmentesen.  

Elsősorban azokat a Hölgyeket, Asszonyokat várom, akik a 

meghívólevelet kaptak a szűrésen való részvételre.  

Reziben a szűrésre 2011. május 23-án és 2011. június 9. 

között lehet jönni szerdai napokon a Védőnői Tanácsadóba. 

Előzetes egyeztetés alapján más napokon is lesz lehetőség a 

szűrésen való részvételre.  

 

Szeretetettel váron a jelentkezőket! 

Szabó Patrícia védőnő 0630/648-8706. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tisztelettel meghívjuk 2011. április 30-án 

(szombaton) 18.00 órakor 
kezdődő 

Szent György napi ünnepségünkre, 
majd az azt követő borkóstolóra 

Program: 
   18.00 Ünnepi szentmise a Szent Donát kápolnánál 

   18.30 Ünnepség, majd a borverseny eredményhirdetése. 

             Közreműködnek: Óvoda, Nyugdíjas klub 

             majd borkóstolásra invitáljuk kedves vendégeinket. 

      Rész-Hegyközség Rezi 

 

 

 

Paplakból szálláshely 

Mint az már ismeretes, a jelenleg lakatlan, leromlott állapotú 

plébániahivatal épületének felújítására a Rezi Várbarátok 

Köre Egyesület az ÚMVP-ben sikeresen pályázott és a 

felújítást követően harminc fő, elsősorban gyermek- és 

ifjúsági korosztályú, a bakancsos, illetve a szelíd turizmus 

iránt érdeklődést mutató rétegnek biztosít majd üdülési 

lehetőséget. Ezzel bővül a település turisztikai kínálata, 

lehetőség adódik a település - a térség - kedvező turisztikai 

és történelmi értékeinek feltárására, és megnyitására a 

nagyközönség számára, mivel az ifjúsági, illetve szelíd 

turizmus iránt érdeklődő célcsoport elérésére kiváló 

adottságokkal rendelkezik a település. Elsősorban az ifjúsági 

turizmust szolgálja majd a felújításra váró romos rezi épület.  

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A Bíráló 

Bizottság javaslata alapján a Rezi Várbarátok Köre 

Egyesület elnöksége az „Ifjúsági szálláshely létesítése” 

építés beruházás kivitelezőjének megbízza a Doktor Fa Kft 

Gyenesdiás, Faludi u. 101. szám alatti vállalkozót, aki a 

közbeszerzési eljárásban eredményesen részt vett és nyertes 

ajánlatot adott. A beruházás április 20-án kezdődött, és 

december 31-én fejeződik be.  

Fecskeház  kialakítása Reziben 

Rezi Község Önkormányzata pályázatot nyert a LEADER 

pályázatok keretében meghirdetett Fecskeházak Fejlesztése 

célterületre. A pályázatot a Rezi, Petőfi u. 31/A. szám alatt 

lévő lakóingatlan felújítására és az ingatlan Fecskeházként 

való tovább működtetésére lehet fordítani. A fejlesztés 

elkészült, a lakás pályáztatás útján kerül kiadásra.          

 

 

 

 

 
 

A Szabó István Általános Iskola és Óvoda hírei 

 

Január 27-én mi óvónők, meglátogattuk az elsősöket az 

iskolában. Nagyon büszkén vettük tudomásul, hogy milyen 

sokat fejlődtek az iskolába lépés óta. 

Február 3-án fényképész járt óvodánkban. A szülők 

szívesen vásárolták meg a gyermekeikről készült fényképes 

csomagokat. 

Február 22-én Rosta Géza előadóművész járt óvodánkban. 

Fergeteges koncertet adott megint a gyermekek teljes 

bevonásával. 

Február 23-án mesemondó délelőttöt tartottunk 

óvodánkban. 9 vállalkozó szellemű gyermek jelentkezett 

szebbnél szebb mesékkel: Horváth Szilárd, Horváth Zsófia, 

Horváth Csenge, Takács Anna, Kiss Noémi, Nagy Rebeka, 

Farkas Petra, Humpok Lilla, Rénes Laura.  Közülük 3 

kisgyermek képviselte óvodánkat a helyi Művelődési 

Házban megrendezett vers- és prózamondó rendezvényen: 

Horváth Csenge, Humpok Lilla és Farkas Petra. Nagyon 

büszkék voltunk rájuk! 

Szabó István Általános Iskola és 
Óvoda  

Hegyközségi felhívás 
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Február 24-én tartottuk meg óvodánkban a farsangi 

mulatságot. Farsangi lakodalmas játékkal készültek a 

nagycsoportos gyermekeink Jutka óvónéni felkészítésével. 

Gépi és élő zenére roptuk a táncot a délelőtt folyamán. Mi, 

óvónők egy magyar népmese feldolgozásával 

kedveskedtünk a gyermekek részére: A róka és a farkas a 

lakodalomban című mesét adtuk elő. 

Március 2-án szülői értekezletet tartottunk, ahova 

meghívtuk az iskola igazgatóját is és a leendő elsős nevelőt 

is, hogy még az iskolai beíratás előtt értesüljenek a szülők a 

helyi iskola programjáról. 

Március 8-án kiállításmegnyitón-fánkfesztiválon 

szerepeltek nagycsoportos gyermekeink a farsangi 

lakodalmas előadásunkkal a helyi Művelődési Házban. 

Március 25-én továbbképzésen vettünk részt Hévízen az 

óvodapedagógiai napok keretén belül. 

Április 15-én jött meg óvodánkba a nyuszi: a szülők által 

munkadélután keretén belül készített csodaszép ajándékot 

kapták meg a gyerekek. 

Április 18-án Pacsirta gyermekdalfesztiválon vettünk 

részt gyermekeinkkel Gyenesdiáson. Humpok Lilla, Kiss 

Noémi és Farkas Petra szólót énekeltek, Horváth Csenge és 

Nagy Rebeka énekkettősben szerepeltek. 8 leányuk pedig 

dalos játékcsokrot adott elő: Humpok Lilla, Kiss Noémi, 

Farkas Petra, Horváth Csenge, Nagy Rebeka, Horváth 

Zsófia, Rénes Laura és Takács Anna.  
Humpok Lilla, Kiss Noémi és a dalosjátékosaink  kiemelt 

arany minősítésben részesültek, Farkas Petra arany, 

Nagy Rebeka és Horváth Csenge pedig ezüst minősítést 

kapott. Humpok Lilla ezenfelül a zsűri különdíját is 

megkapta. 

Május 2-án a 3 kiemelt arany minősítésű előadásunkkal 

megyei versenyen fogunk részt venni. 

 

Az óvodai beíratást április 20-án és 21-én 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! 

Óvodánkban is, mint az iskolában PAPÍRGYŰJTÉST 

szerveztünk. Április 26-án, délután 14.00 és 17.00 óra 

között lesz a mérlegelés. Kérünk mindenkit, aki segíteni 

szeretné az óvodásokat, hozza el, és adja le a dajka 

néniknél a papírhulladékot! 

Április 30-án a Szent-György napi ünnepségen dalos 

játékcsokor bemutatót adunk elő nagyobb leányainkkal. 

Május 13-án népi dalos játékcsokorral fogunk szerepelni 

Hévízen a Hévízi Hagyományőrző Tavaszi Fesztiválon. 

Ugyanide gyermekmunkákat küldünk rajzpályázatra, 

aminek az eredmény hirdetése 15-én, vasárnap délután lesz. 

 

 
 

 

 

 

 

Tavaszi programjaink: 

 

Április 29-én: májusfaállítás a fiúkkal az óvoda udvarán a 

lányok részére. 

Május 2-án: anyák napi ünnepség. 

Május 9-én: madarak és a fák napja alkalmából valamilyen 

növényt ültetünk az udvaron 

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 

Június 11-én: Pünkösdölés – pünkösdi király és királyné 

választása – versenyjátékok 

Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt! 

 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a falu 

lakosságának 
 

az óvoda gyermekei és dolgozói nevében 

Szalai Klára  tagóvoda-vezető 

 

 

 

 

 

 
 

"Örömhírrel jönnek széles e világból, 

Jézus a megváltó feltámadt sírjából. 

Nincs már a kereszten és nincsen sírjában, 

Ott él s uralkodik fenn a mennyországban. 

Azzal, hogy szent vérét érettünk ontotta, 

Terhes bűneinket végleg megváltotta. 

Minket érdemessé tett az ég kegyére, 

És méltóvá az ő drága szent nevére. 

A feltámadásnak dicső emlékébe, 

Bő kívánság zajlik szívem belsejébe. 

Jézus szent emléke legyen ma veletek, 

S az ő kegyelmében boldogan éljetek." 

 

Több mint 2000 évvel eljött hozzánk egy ember, aki életével 

és halálával mutatta meg,  hogyan kell élnünk, és mit jelent 

az igaz szeretet. Üzenete, tanítása korunkban egyre 

fontosabbá válik azáltal, hogy az emberi kapcsolatok 

eltávolodtak, eldurvultak, beszédben és tettekben egyaránt. 

Iskolánk törekszik azokat az értékeket átörökíteni, amik 

segítenek abban, hogy az emberi méltóság, és a jóság 

megmaradjanak, mert ezek segíthetnek a boldog élet útján. 

 

Alapgondolatunk ezért: „Követelek tőled, mert tisztellek!”  

Úgy gondolom, mindannyian azoktól tanultunk a legtöbbet, 

akik követeltek tőlünk, hiszen jól tudták, hogy ez a kulcs a 

kezünkben a boldoguláshoz. 

 

Ezért törekszünk elsajátíttatni tanulóinkkal és elvárjuk tőlük: 

- a tisztelettudó magatartást.- mert csak akkor várhatunk 

tiszteletet, ha azt magunk is megadjuk másoknak, 

- az illemszabályok ismeretét - mert a rossz nem illik és nem 

is méltó hozzánk, 

- a kitartó és szorgalmas tanulást - mert így 

érvényesülhetünk az életben, 

Család Általános Iskola 
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- a hagyományok ismeretét - mert gyökerek nélkül könnyen 

„elsodorhat a szél”, 

- a közösségi élet fontosságát - mert „egyedül nem megy”. 

- a szeretet és a megbocsájtás óriási szerepét - mert csak ez 

menthet meg minket. 

 

A jóság, igazság, szépség és szeretet szolgálatában így 

törekszünk köszönteni a megújuló élet himnuszával, a 

tavasszal érkező húsvétot, amely által sikerül felülemelkedni 

a születés és a halál korlátai fölé. 

Ezek a gondolatok nyernek megerősítés minden évben 

számunkra ezen a fontos ünnepen. 

 

A húsvéti ajándékkosárba tanulóink az alábbi 

ajándékokat helyezték: 

Népdaléneklési verseny - Alsópáhok  

2. hely - Owaimer Salwa 1.osztály  

(Felkészítő: Simon Georgina ) 

Mesemondó verseny - Zalavár  

3. hely - Nagy Adrián - 2.osztály   

( Felkészítő: Bontóné Varga Zita ) 

Andersen meseíró verseny - Hévíz  

1. hely - Owaimer Aisha   

(Felkészítő: Rozner-Horváth Katalin ) 

Magyar Posta Országos Bélyegismereti vetélkedő -  

Budapest  

3. hely -  5. osztály -   Ács Anett, Csizmadia Eliza, 

Bontó Marcell, Gelencsér Beáta, Gelencsér Renáta, 

Gerencsér Orsolya, Kerék Regina, Lutor Cintia, 

Nagy Patrícia, Orsós Anita, Owaimer Aisha, Szabó 

Jenni, Trejer Bálint,  

( Felkészítő: Rozner-Horváth Katalin ) 

Bázisiskolák Országos véradó versenye  

2. hely - Vöröskeresztes szakkör - Bogdán Imre, 

Minya Letícia, Horváth Zsófia, Szabó Evelin, 

Bogdán Barbara, Orsós Teréz, Szloszjár Dávid   

(Felkészítő: Bertáné Kövesdi Gabriella) 

Gergely napi Művészeti Fesztivál - öt megye részt vételével - 

Gyenesdiás  

1. hely - Horváth Balázs - 8.osztály  

(Felkészítő: Zubai Etelka) 

Csokonai Alapműveleti verseny megyei döntőjébe jutott –  

Bontó Marcell 5. osztály   

(Felkészítő: Németh Gyuláné) 

Bozsik Egyesület Labdarúgó Program  

3. hely - 2., 3., 4. osztály fiaiból álló csapata -  

Hajdú Norbert, Honfi Zoltán, Nagy Adrián, 

Thompson Rubin James, Andor Dávid, Andor 

Ferenc, Farkas Márk, Gelencsér Ferenc, Bakics 

Martin, Lancz Arnold, Owaimer Faisal, Takács 

Bence,  

(Felkészítő: Rajkai András) 

Zala Megyei Közlekedési Verseny  -  Zalaegerszeg -   

5. hely - Tafota Bálint -  8. osztály  

9. hely -  Takács Bence - 4. osztály 

( Felkészítő: Bertáné Kövesdi Gabriella) 

Sokat tud az én kezem... Megyei rajzpályázat - Nívódíj  

Horváth Balázs 8. osztály   

(Felkészítő: Zubai Etelka) 

Zalavári meseillusztrációs verseny   

3. hely - Hajdu Norbert  2.osztály  

(Felkészítő: Simon Georgina) 

 

Végezetül pedig a győztes, ám mindannyiunk számára igen  

tanulságos mese: 

 

Owaimer Aisha 

Oszd szét és uralkodj! 
 

Élt egyszer egy oroszlán, aki éjjel-nappal evett. Egyszer 

aztán elege lett a nyúlból, az őzből és a többi állatból. 

Ott élt három bikatestvér is. Az egyik bika fehér, a másik 

barna, a harmadik fekete színű volt. Arra gondolt az 

oroszlán, hogy jó lenne egy kis bikahús. De az az egy baj 

volt, hogy a bikák mindig összetartottak. Mikor rátámadt az 

oroszlán az egyik bikára, ő hívta testvéreit, hogy segítsenek 

neki. Azok jöttek is, segítettek neki, így el tudták zavarni az 

oroszlánt. Ezért azt a tervet eszelte ki, hogy külön választja a 

három bikát. Ezt is tette. Azt mondta hát a barna és a fekete 

bikának: 

- Ti sokkal szebbek vagytok nála! Nézzétek, ő milyen 

világos. Biztos azt mondja rátok, hogy ti nem vagytok hozzá 

illőek! 

- Dehogy is! – mondták a bikák. 

Addig-addig győzködte őket az oroszlán, hogy azt mondták, 

megehetik a testvérüket. 

Az oroszlán rátámadt a fehér bikára. A bajba jutott bika 

hívta a testvéreit, de ők nem mentek a segítségére. 

Az oroszlán hazahúzta a nagy állatot, és jót lakmározott 

belőle. 

Kisidő múltán az oroszlán meglátogatta a fekete bikát. Azt 

mondta neki: 

- Nézd őt! Ő olyan világos. Te vagy a legsötétebb és a 

legszebb! 

A fekete bika egyből igazat adott az oroszlánnak, és 

megengedte, hogy megegye a másik testvérét is. 

A barna bika hívta-hívta a feketét, de ő nem ment a testvére 

segítségére. Az oroszlán megint örömmel ment haza az 

óriási zsákmánnyal. Azt is megette, és jókat nevetett. 

Pár héttel később megint gondolkodni kezdett, hogyan tudja 

megenni a fekete bikát. 

Eszébe jutott, hogy már csak ő maradt. Odament és azt 

mondta neki: 

- Most téged egyszerűen megeszlek! – mondta az oroszlán 

gonoszan. 

Erre a fekete bika azt válaszolta: 

- Akkor ettél meg engem, mikor a fehér testvéremet! 

 

 

 
 

 

 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánunk 

mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket! 
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                                                                       F             

1% 

                                                                          

Felhívás            

 

 

 

 

 

 
Amennyiben tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák 

szervezeteink működését! 

 
Az Alapítvány céljai:  
Az Általános Iskolában és a Napközi-otthonos óvodában 

folyó oktató nevelő-munka szakmai színvonalának és tárgyi 

feltételeinek fejlesztése, a gyermekek ösztönzése és 

támogatása. 

 

 
Az Alapítvány célja:  
A mozgásszervi hiányosságokkal született Illés Fanni 

(magyar bajnok, paralimpikon úszó) magyar és nemzetközi 

versenyekre, elsősorban paralimpiákra történő 

felkészülésének és azokon való részvételének biztosítása, 

segítése a felkészülés, a részvétel anyagi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása révén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adószám: 18965038-1-20 

Rezi Várbarátok Köre Egyesület 

 

Az Egyesület céljai:  

- A rezi várral kapcsolatos események figyelemmel kísérése, 

a település és a sajtó tájékoztatása. 

 - Rezi vár értékeinek feltérképezése, feltárása, megőrzése, 

környezetének rendbetétele 

 - Kulturális rendezvények szervezésének segítése. 

 - Folyamatos kapcsolattartás a társszervezetekkel. 

 - Segíteni a váron folyó (terveket) helyreállítási munkákat. 

 - Ifjúsági szálláshely létesítése és működtetése, ennek 

kapcsán a környék idegenforgalmának fellendítése.  

 

 

 

 

 

 

Programok 
 

Hagyományőrző disznóölés Reziben 
 
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület a Baráti Kör 

Kamarakórussal elhatározta, hogy a régi korokat idézve, 

hagyományos disznóvágást rendez. Ebben segítségükre volt 

az Önkormányzat és a Nyugdíjasklub is.  Az eseménynek 

hamarosan megújuló paplak adott helyet. A rendezvénynek 

több célja is volt, az első, hogy őrizzük meg a 

hagyományokat, mivel falun élünk, nagyapáink, 

nagyanyáink annak idején évente vágtak disznót, nem is 

egyet. Sajnos ez a szokás a kihalás szélén áll, manapság már 

szinte csak elvétve történik ilyesfajta esemény. Jó lenne, ha 

a disznóöléssel kapcsolatos fogásokat meg tudnánk őrizni. A 

másik cèl pedig az volt, hogy a magunk által főzött-sütött 

hagyományos ételekkel, disznótorossal megvendégeljük 

azokat a támogatóinkat, akik anyagilag vagy más módon 

segítették tavalyi  programjaink megrendezését.  Ezzel 

mondtunk köszönetet az önzetlenségükért.  

A rendezvénynek nem utolsó sorban közösségépítő szerepe 

is volt, hisz a résztvevők pozitívan álltak hozzá az 

eseményhez, szívvel-lélekkel jöttek, s mindenki jókedvvel 

végezte a dolgát.  

 

Sakkverseny 2011. 
 

Január 13-án és 20-án került megrendezésre a sok éves 

hagyománynak örvendő Sakkverseny Reziben, melyen 

11 sakkbarát ült asztalhoz, hogy ismét megmérettesse 

magát. Elszántságukat jelzi, hogy mindkét napon 

délután 13.00-tól este 20.00 óráig játszottak kitartóan. 

A játékvezető Rajkai András volt, a díjakat Cserép 

Gábor polgármester adta át, aki méltatta a játékosok 

részvételét és kitartását. 

A versenyen a következő játékosok vettek részt: 

 

Ábrahám István 

Ács Péter 

ifj. Ács Péter 

Csekő József 

Cserép Attila 

Csizmadia István 

Rozner-Horváth Katalin 

Peresztegi Aladár 

Rajkai Ferenc  

Művelődési Ház 
hírei 
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Simon Lajos 

Vajda Zsolt 

 

Eredmények: 

I. helyezett: Csekő József 

II. helyezett: Rajkai Ferenc  

III. helyezett: Ábrahám István 

 

 
 

 

 

XI. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Bajnokság 
 

Február 20-án, vasárnap délután került megrendezésre 

a Faluházban és az Általános Iskolában a XI. 

Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Bajnokság,   melyben 

két kategóriában - gyermek és ifjúsági/felnőtt -  

mérkőztek meg egymással a résztvevők. A 

rendezvényt idén is megtisztelte jelenlétével a 

bajnokság névadója: Balatinecz Oszkár tanár úr, aki 

örömét fejezte ki, hogy a rendezvény ilyen szép kort 

megélt. Megnyitójában buzdította a fiatalokat a 

folytatásra és kezdő labdájával útjára indította a 

mérkőzést, ami az esti órákban fejeződött be. 

Játékvezetők voltak: a gyerekeknél Rajkai András, a 

fiataloknál Ács Péter.  A versenyt  Cserép Gábor 

polgármester zárta be és adta át a díjakat. 

 

Díjazottak:    

Gyermek kategória:  I. helyezett Pintér László,   

II. helyezet: Szabó Péter, III. helyezett Horváth Balázs 

 

 
 

Ifjúsági/felnőtt:  I. helyezett:  Bonczó Barnabás,  

II. helyezett:  Ács Péter, III. helyezett: Horváth Ákos 

 

 
 

 

Költészet Napja  
 

III. Ifjúsági és Felnőtt Vers- és Prózamondó 

Verseny 
 

Április 10-én vasárnap délután a rezi Faluházban, a költészet 

napja alkalmából megrendezésre került a III. Ifjúsági - és 

Felnőtt Vers- és Prózamondó Verseny.  

Érkeztek nevezők Keszthelyről, Zalapátiból, Várvölgyről, 

Nemesbükről. A rendezvényt színesítették a versenyen kívül 

szereplők. Többek között a helyi Napközi-Otthonos óvoda 

kis mesemondói: Horváth Csenge, Humpók Lilla, Farkas 

Petra, akik magyar népmeséket adtak elő a nézők örömére.  

Bódis Józsefné, Lancz Ferencné, Horváth Péter, Varga János 

előadásával pedig teljessé vált az ünnep.  

A zsűri tagja, ahogy az elmúlt években is, Cséby Géza 

költő-író, műfordító, Lancz Ferencné a rezi Nyugdíjasklub 

vezetője, és Sebestyénné Simon Valéria családgondozó, a 

zalaszántói Családsegítő Központ munkatársa, a zsűri 

elnöke: Kardos József ny.magyar tanár volt 

A rendezvény Horváth Péter versmondó előadásával 

kezdődött, aki Ady Endre: Sem utódja sem boldog őse c. 

versét adta elő, majd Varga János előadásában hallgathattuk 

József Attila Április 11. c. költeményét. A versenyt Cséby 

Géza nyitotta meg,  aki a beszédében méltatta a rendezvény 

több éves múltját, az ünnephez kötődően pedig az irodalom 

fontosságát. Őt a helyi Óvoda kis mesemondói követték, 

akik az óvodai mesemondóversenyre tanult kis meséjüket 

adták elő. Ezután kezdődött a verseny, melyben először a 

fiatalok mérettettek meg. Név szerint: Varga Barbara 

(Keszthely), Kruppa Emese (Keszthely), Szabó Sára 

(Keszthely), Vancsura Veronika (Keszthely), Laczi Ádám 

(Rezi), Léránt Szandra (Zalaapáti), Varga Barbara 

(Várvölgy), Szabó Réka Szabina (Nemesbük). A felnőttek 

versenye előtt Bódis Józsefné előadásában Záhony István: 

Anya és a szülő c. művét hallgathattuk. A felnőtt 

versenyzők: Bor Zsuzsanna és Nagy Katalin (Zalaszántó), 

Owaimer Erika (Rezi), Cserépné Partics Anasztázia (Rezi), 

Gelencsér Miklósné (Rezi), akiknek előadását  a zsűri 

elnöke Kardos József  nagyon pozitívan értékelt. A verseny 

végén, versenyen kívül verset mondott még Lancz Ferencné, 

Horváth Péter és Varga János. 

Díjazottak: Ifjúsági katergória: 

1. helyezett: Léránt Szandra, a keszthelyi Közgazdasági   
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Szakközépiskola tanulója, felkészítő: Horváth Péter 

2. helyezett (megosztva) :  

Varga Barbara, a keszthelyi Közgazdasági   

Szakközépiskola tanulója, felkészítő: Horváth Péter 

Varga Rebeka, a keszthelyi Család Általános Iskola 

tanulója, felkészítő: Molnár Teréz 

3. helyezett: Szabó Sára, a keszthelyi Család Általános 

Iskola tanulója, felkészítő: Molnár Teréz 

A felnőtt kategória: 

1. helyezett: Cserépné Partics Anasztázia, Rezi 

2. helyezett: Owaimer Erika, Rezi 

A rendezvényen konferált Rozner-Horváth Katalin  

 

 

További programok, események 
Április 30. szombat 18.00 Szent György napi ünnepség  

Helye: Kápolna   

Május 7. szombat  Vártúra    

Május 27. péntek Gyermeknap a gyenesdiási  

Kalandparkban  

Július  2. Szőlőhegyi ünnepség  

Július 17. vasárnap 9.00  Sportnap   

Július 25-30. Hagyományos vártábor                                     

Augusztus 8-13. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor                  

Szeptember 18. vasárnap Szüreti rendezvény  

Október 23.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepi műsor   

Október 23-24. vasárnap, hétfő Lukács napi búcsú 

November 6.  Vasárnap 15.00  idősek napja  

December 6. Mikulás ünnepség   

December 18. vasárnap karácsonyi ünnepi műsor 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A Rezidance tánccsoport 44 táncosa március 27-én 

Kaposváron a Magyar Látványtánc Szövetség  Területi 

Bajnokságán vett részt. Három korcsoportban hat 

koreográfiát mutattak be a szakmai zsűri előtt. A gyermek 

korosztályban színpadra lépő legkisebb csoport egy arany és 

egy ezüst minősítést szerzett. A junior korosztályban 

versenyző középső csoport mindkét koreográfiájával arany 

minősítést kapott. A legnagyobbak két produkciója a felnőtt 

korcsoportban szintén arany minősítést érdemelt ki. A 

pontszámok alapján minden koreográfia lehetőséget kapott 

az országos versenyen való megmérettetésre, melyre április 

10-én került sor Budapesten.  

 

Április 9-én Sümegen a III. Dunántúli Táncversenyen vett 

részt. A versenyen 64 produkciót csodálhatott meg a 

közönség és a szakmai zsűri. Az Egy másik világban című 

koreográfiájukkal a 10-14 éves korosztályban arany 

minősítést szereztek és különdíjban is részesültek. A 15-18, 

valamint a 18 év feletti korosztályban is egy-egy  bronz 

minősítést kaptak.  

Másnap, április 10-én a Magyar Látványtánc Szövetség 

Országos Bajnokságára utaztak Budapestre, ahol szintén 

szép eredményeket értek el. A gyermek korosztályban a 

legkisebbek  10 produkció közül a IV. helyet szerezték meg. 

A csoport tagjai: Farkasréti Napsugár, Gelencsér Luca, 

Gelencsér Petra, Gelencsér Rebeka, Héder Dorottya, 

Hegedüs Luca, Kocsis Kitti, Nagy Rebeka, Pintér 

Alexandra, Polgárdi Kinga, Szabó Réka, Szakál Klaudia, 

Szakál Melitta, Szí Réka.  

A középső csoport junior korosztályban A víz játéka és az 

Egy másik világban című koreográfiájával is I. helyezést ért 

el. A csoport tagjai: Barna Vivien, Elgnar Rebeka, 

Farkasréti Napsugár, Gerencsér Orsolya, Hegedüs Luca, 

Hegedüs Lukács, Heincz Alexandra, Horváth Zsófia, Kerék 

Regina, Laczi Ivett, Lakatos Viktória, Minya Letícia, Minya 

Petronella, Nagy Patrícia, Pohl Ágnes, Polgárdi Rebeka, 

Szabó Evelin, Szí Réka.  

A legnagyobbak felnőtt korosztályban indultak. A Piros 

szalag című táncukkal arany minősítést szereztek 

mozdulatművészet kategóriában, a Behálózva pedig fél 

ponttal csúszott le a dobogóról, így IV.–ek lettek a jazz 

kategóriában. A csoport tagjai: Bor Gabriella, Gelencsér 

Dóra, Hegedüs Kata, Illés Réka, Karácsony Martina, Kollár 

Nikolett, Kozma Szimonetta, Lengyel Valentina, Neményi 

 

Rezidance tánccsoport hírei 
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Zsófia, Simon Zsófia, Takács Viktória, Takács Virginia, 

Varga Enikő, Varga Eszter.  

Gratulálunk nekik az elért eredményekhez! Ezzel nem ért 

véget a megmérettetések sora. A csoport eredményei alapján 

továbbjutott a júniusban Kaposváron megrendezésre kerülő 

Európa Bajnokságra.  

Köszönjük a Rezi Polgármesteri Hivatal, a Zalaszántói 

Önkormányzat, az Almakuti Bt., a Hévíz és Vidéke 

Takarékszövetkezet Hévízi Fiókja, Csizmazia István 

vállalkozó anyagi támogatását, Takácsné Vali segítségét a 

ruhák elkészítésében, Tafotáné Gabi és nem utolsó sorban a 

szülők támogatását és segítségét. Nélkülük csak álom lett 

volna a versenyeken való részvétel. 

 

Varga Enikő                      Varga Lászlóné 

     táncoktató  tánccsoport vezető 

 

 

 

 

 
 

 
Klubunk a tavalyi évekhez hasonlóan az idén is 

megszervezte január 8-án délután a doni áttörés során hősi 

halált halt katonáink ünnepi megemlékezését. Az 

ünnepségen emlékműsorral, koszorúzással majd a műsor 

után meleg teával, kávéval, süteménnyel baráti beszélgetésre 

hívtuk a hozzátartozókat a faluházba. Január 15-én a Klub 

születésnapján részt vettünk a hagyományos disznóvágáson. 

Asszonyaink hájas tésztát sütöttek, melyet a másnap 

megrendezett támogatói estebéden szolgáltunk fel. A tavasz 

közeledtével beneveztünk az Ötven év felettiek részére 

országosan meghirdetett Ki-mit-tudra, melynek területi 

elődöntőit március 28-én Hévízen rendezték meg, ahol a 

Klub Őszirózsa népdalköre népdalcsokrot, Lancz Ferencné 

verset és népdalokat adott elő szakmai zsűri előtt. 

Valamennyi előadást a zsűri magas pontszámmal 

jutalmazott.  

 

 
 

 

 

Az április 20-i falutakarítási akcióban tagjaink is részt vettek 

és készülünk a további programokra, Szent György napra és 

az anyák napi ünnepségre.  

A Nyugdíjasklub nevében szeretném megköszönni az 

Önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását, hogy 

egységes ruhában képviselhettük a Ki-mit-tud-on Rezi 

községet. Ezenkívül köszönjük a Polgármester Úrnak, a 

Jegyző úrnak és a Képviselő-testület megjelent tagjainak, 

hogy a versenyre elkísértek bennünket és jelenlétükkel 

bíztattak a sikeres szereplésre.  

A húsvéti ünnepek hozzák el minden rezi családba az 

áldást, békességet és szeretetet.  
     
                                   Lancz Ferencné 

                                               klubvezető 

 

 

      

                                                                                      

                             

 
 
A Rezi Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatja a 

lakosságot, hogy az Önkormányzat által szervezett 

lomtalanításkor a visszamaradt vas- és fémhulladékot 

(veszélyes hulladékot, műanyag burkolatú hulladékokat 

nem!!!.) a Polgárőr Egyesület összegyűjti és elszállítja. 

Ezért kérjük, hogy akinek a birtokában van vas- és 

fémhulladék, azt idegeneknek ne adja oda, hanem értesítsen 

bennünket a 30/648-8764-es telefonszámon, vagy szóljon 

ismerős polgárőr tagoknak.  

A Polgárőr Egyesület a vas- és fémhulladék értékesítésével 

működési- és járőrszolgálatának költségeit kívánja fedezni. 

 

Kérjük Önöket, ezzel is támogassák munkánkat! 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

Héder Béla sk. 

elnök 

 

 

  

 

 

 
 

A Petőfi Sport SE tagjai nevében kellemes húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

 

             Illés Fanni paralimpikon    
 

 
 

Nyugdíjas Klub hírei 

 

Sport 

Polgárőrség hírei 
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Illés Fanni a márciusban megrendezett Danish 

Open elnevezésű dán nemzetközi nyílt paraúszó 

bajnokságról eredményesen tért haza.  

100 méter háton nyert, 100 m mellen 2., 200 m 

vegyesen 2., 400 m gyorson 2., 50 m mellen pedig 2. 

lett. Az időeredményeivel ugyancsak elégedett volt a 

versenyző és edzője is.  

 

Április első hetében öt számban indult és mindben 

győzött a Hajdúszoboszlón megrendezett paraúszó 

országos bajnokságon 

A kétnapos versenyen 100 méter mellen, 100 m 

gyorson, 50 m pillangón, 200 m vegyesen és 400 m 

gyorson egyaránt aranyérmet ért Fanni teljesítménye. 

A dán nemzetközi nyílt bajnokság időeredményeit 

Hajdúszoboszlón egytől egyig megjavította.  

Április közepén Székesfehérváron indult egy nyílt 

nemzetközi paraúszás- versenyen, s akárcsak a 

Hajdúszoboszlón megrendezett magyar bajnokságon, 

most is minden megcélzott versenyszámban a legjobb 

időt úszta. 200 méter vegyes úszásban, 50 m pillangón, 

100 m mellen és 50 m háton indult, s valamennyi 

számban aranyérmet nyert. 

A következő megmérettetés az érettségi, majd a július 

3. és 10. között Berlinben megrendezendő Európa-

bajnokság, melyekhez nagyon sok sikert kívánunk!  

Gratulálunk a teljesítményéhez! 

 

 

HÚSVÉT  
 

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a 

tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet 

március vagy április hónapban (a Hold állásának 

megfelelően) tartanak.  Húsvétvasárnapon ünnepli a 

keresztény világ Krisztus feltámadását. Ezen a napon is 

fontos szerepe van a víznek. A víz szerencsét hozott, a 

szántóföldre öntve védett a jégeső ellen. Szokás volt 

ilyenkor piros tojást tenni a mosdóvízbe, hogy abból 

mosakodva az egész család egészséges legyen. 

Húsvétvasárnap dologtiltó nap volt. Sem főzni, sem varrni, s 

főleg seperni nem volt szabad, mert elseperték volna a 

locsolókat.  

A húsvéti ünnepkör legvidámabb napja húsvéthétfő, 

amelynek központjában a locsolás áll. Régi elnevezése 

„vízbevezető, - vízbehányó hétfő”. A víz termékenység-

növelő, tisztító erejébe vetett hitből alakult ki a locsolkodás. 

A locsolkodás elsősorban az eladósorban levő lányok 

szépség- és egészségvarázslata volt.    

  

Egyik legfontosabb hagyományunk, ami a húsvéthoz 

kötődik, a tojásfestés. Nézzünk néhány hasznos ötletet, 

amelyek alapján csupán természetes alapanyagokra van 

szükségünk, hogy megfessük a locsolóknak szánt tojásokat.  

                 

Vöröshagymahéj: 

A tojás színe: vörös-terrakotta 

A vöröshagyma héját főzzük, majd helyezzük bele a 

megfőtt meleg tojásokat. 

Az árnyalatokkal variálhatunk az alapján, 

meddig tartjuk a vízben a tojásokat. 

Erősre főzött kávé - hagyjuk a kávét kihűlni, és ebben 

áztatjuk a tojásokat 

  

Piros paprika: 

A tojás színe: narancs-téglaszínű 

1 bögre vízben oldjunk fel 4-5 evőkanál őrölt piros paprikát. 

20-25 percig főzzük benne a tojást. 

Itt is az időtől függ, milyen árnyalatú lesz a tojás. 

Pitypang (kutyatej) gyökere - a gyökér kihűlt főzővizében 

áztatjuk a főtt tojásokat. 

 

Lila káposzta: 

A tojás színe: kék 

A káposztát apróra vágjuk, fél órát főzzük annyi vízben, 

hogy ellepje. 

Lehűtjük, majd a főtt tojásokat beletesszük. 

 

Cékla: 

A tojás színe: piros árnyalatai 
Az ecetes cékla levébe belehelyezzük a tojásokat. 

 

Csipkebogyó tea: 

A tojás színe: rózsaszín 

Főtt tojásokat rakunk a lehűlt csipkebogyó teába. 

 

Kurkuma: 

A tojás színe: sárga 

1 bögre vízbe 1 tasak kurkumát keverünk. 

Tojással együtt főzzük. 

 

Díszítési ötletek 

A tojásokat díszíthetjük festés előtt vagy után. Első esetben 

petrezselyemlevelet, egyéb érdekes alakú növényeket - 

amely majd szép lenyomatot ad - simítsuk rá a tojás héjára, 

aztán az egészet csomagoljuk be gézbe vagy 

rosszharisnyába, amelyet cérnával rögzítünk!  Ha így 

tesszük a festő lébe, a növény alatt nem vagy csak kevésbé 

fogja meg a festék. 

Ugyancsak még festés előtt lehet alkalmazni azt a technikát, 

hogy a tojásokra forró viasszal rajzolunk mintákat. Ehhez 

szükségünk lesz egy lehetőleg méhviaszból készült 

gyertyára. Arra ügyeljünk, hogy a viasz mindig folyékony 

maradjon. Ha megdermedt a viasz, mehet a festővízbe. A 

festék nem fogja meg a viaszos helyeket, a festés után ezek 

világosak maradnak. Végül kaparjuk le a viaszt, és elő a 

szalonnabőrrel! Ezeknél a technikánál előre készítsük el a 

színező főzetet, és a tojásokat abba tegyük 

A már megfestett tojásokat díszíthetjük temperával, 

zsírkrétával. Ragaszthatunk rá kivágott papírformákat, 

gyöngyöket, lencsét, sárgaborsót. 

Mindenkinek jó szórakozást! 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tavasz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hold
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Húsvéti sonka és tojás egy kicsit másként! 

 

Húsvéti sonkasaláta 

Hozzávalók: 

 30 dkg főtt füstölt sonka 

 5-6 karika házikolbász 

 4-5 főtt tojás 

 2 dl tejföl 

 3-4 szem hónapos retek 

 1 közepes fej lilahagyma 

 só 

 bors 

 pici piros arany 

Elkészítés: 

A sonkát, a kolbászt, a retket és a lilahagymát apró kockákra 

vágjuk. A tojások sárgáját kiszedjük, külön tálba tesszük. A 

fehérjét összekockázzuk, hozzáadjuk a sonkához. A sárgáját 

szétnyomkodjuk, a tejföllel simára keverjük, fűszerezzük, 

majd a sonkás keverékre öntjük. Hűtőben picit állni hagyjuk, 

hogy összeérjenek az ízek. 

 

Húsvéti sonkaleves 

Hozzávalók: 

 40 dkg nyers füstölt sonka vagy tarja (esetleg füstölt 

csülök) 

 50 dkg vegyes leveszöldség (sárgarépa, 

petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, 

kelkáposztacikk, gomba, lilakáposzta) 

 1 nagy fej vöröshagyma 

 1 csokor petrezselyemzöld 

 1 dl száraz vörösbor 

 1 dl tejföl 

 1 dl tejszín 

 1 evőkanál natúr reszelt torma 

 1 púpozott teáskanál liszt 

Elkészítés: 

A füstölt húst előző nap hideg vízbe áztatjuk.  Másnap az 

áztatólevet leöntjük róla, és 2 l friss vízben tesszük fel főni. 

Ha felforrt, kis lángon addig főzzük, amíg annyira 

megpuhul, hogy a villa hegye könnyen beleszalad. Levéből 

kivéve nagyon éles késsel - rostjaira merőlegesen - kockákra 

vagdaljuk. (Azért kell nagyon éles kés, mert a  meleg sonkát  

nehéz szeletelni.) 

A sonkalébe  beletesszük az összes megtisztított és vékony  

hasábokra vagdalt vegyes zöldséget, a hagymát és a 

sonkakockákat.  Ha a zöldség is megfőtt, akkor a lisztet 

simára keverjük a borral, a tejföllel és a tejszínnel, 

beleszórjuk a finomra metélt petrezselyemzöldet, és a 

forrásban lévő levest behabarjuk vele.  

Tálaláskor a natúr reszelt tormára merjük. 

Tordai kalács 

Hozzávalók: 

 50 dkg cukor 

 5 dl tej 

 1 tojás 

 1 kávéskanál fahéj 

 1 kávéskanál szódabikarbóna 

 1-2 szem szegfűszeg összetörve 

 1 citrom reszelt héja 

 1 csomag vaníliás cukor 

 10 dkg dió 

 10 dkg mazsola 

 1 evőkanál zsír 

 liszt 

Elkészítés: 

A cukor felét megpirítjuk, a tejjel felöntjük, és addig 

keverjük, amíg felolvad. A cukor másik felét 1 evőkanál 

zsírral és 1 tojással jól elkeverjük. Beletesszük a fahéjat, a 

szódabikarbónát, a szegfűszeget, a citromhéjat és a vaníliát. 

Ráöntjük a cukros tejet, összekeverjük, és annyi lisztet 

teszünk bele, amennyit felvesz. Belekeverjük a durvára tört 

diót és a mazsolát. Zsírozott, lisztezett tepsiben megsütjük. 

Jó étvágyat! 

Locsoló versek 

1. Kelj fel párnádról szép ibolya virág, 

Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,  

Teljen a talicskám sok szép piros tojással! 

2. 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 a puszi! 

 
 

 
Rezi Kikiáltó 

 

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

Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné 
            művelődésszervező 

http://mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=44417
http://mindmegette.hu/hatarozo/18
http://mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46898
http://mindmegette.hu/hatarozo/19
http://mindmegette.hu/hatarozo/43
http://mindmegette.hu/index.php?apps=cikk&cikk=46840
http://mindmegette.hu/hatarozo/37
http://mindmegette.hu/hatarozo/7

