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Rezi Kikiáltó 
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 
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Rezi Község Önkormányzata tájékoztatása 
 
Tisztelt rezi lakosok! 
 
Ebtartás szabályai 
 
Minden télen és tavasszal a Rezi Kikiáltóban felhívást 
küldtünk a kutya tulajdonosok részére az ebtartás 
szabályainak betartása érdekében. A szabályokat már 
mindenki ismeri, ezért azokat most nem kívánom 
megismételni. Kérem Önöket, hogy lakótársaink, fıleg a 
gyermekek védelme érdekében a szabályokat 
maradéktalanul tartsák be, mert a szabálysértési bírság 
kiszabásától nem tekintek el.  
 
Ebrendészeti hozzájárulás  
 
Rezi Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. 
július 1-tıl hatályba lépı 6/2012. (II.14.) rendeletében 
ebrendészeti hozzájárulás bevezetésérıl döntött. 
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: 
a) veszélyes eb vonatkozásában:         20.000,- Ft, 
b) más eb esetében:  

ba) egy eb tartása esetén:                  3.000,- Ft, 
bb) minden további eb után:    6.000,- Ft. 
Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési 
kötelezettség alól a tárgyév január 1-ig 62. 
életévét betöltött, egyedülálló ebtulajdonos egy 
eb tartása esetén. Az (1) bekezdésben 
meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos 
a második  és minden további eb után a 2. § 
szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni. 

2012. évben az ebtulajdonosok az ebrendészeti 
hozzájárulásról augusztus 1-ig kapnak értesítést.  

Tőzgyújtási tilalom  
 
 
 
 
Magyarországon 2011-ben több mint 8 ezer erdıtőz volt, 
amit legtöbb esetben emberi gondatlanság okozott. Az 
országos tőzgyújtási tilalom jelenleg 2012. március 11. óta 
van hatályban Magyarországon. A tiltás fokozatosan került 
elrendelésre, elıször csak néhány megyében, azután 
országosan. A csapadék hiánya és a szeles idıjárás számos 
esetben okozott avartüzet. Tőz ütött ki sok helyen a 
kiszáradt árokpartokon, ami könnyen átterjedhet erdıkre és 
mezıgazdasági területekre. 
Kérem, hogy a nagy károkat okozó tüzek elkerülése 
érdekében a tőzgyújtási tilalmat maradéktalanul tartsák be. 
 

Takács Ádám 
     jegyzı 

 
Tavaszi nagytakarítás 
 

 
 
Kérem Önöket, hogy községünk tavaszi rendbetételében 
segítsék Önkormányzatunk munkáját. A többszöri felhívás 
és akciók szervezése ellenére sok helyen ismét hatalmas 
mennyiségő szemetet szórtak szét. A szemét elszállításáért 
az ingatlan tulajdonosa a felelıs. Kérem Önöket, hogy 
ingatlanaik rendbetételérıl még az ellenırzések megkezdése 
elıtt gondoskodjanak. 
 
Tavaszi virágosítás 
 

 
Rezi sokak által elismert gyönyörő természeti környezetben 
helyezkedik el. Egyre több turista és látogató keresi fel 
községünket és tekinteti meg történelmi és táji értékeinket. 
Az elıbb említett tiszta környezet megvalósítását követıen 
nagyon fontos lenne a lakosság segítsége a minél szebb és 
virágosabb falukép kialakításában. Köszönöm saját 
ingatlanaik és azok elıtti közterületek rendben tartását és 
virágosítását, annál is inkább, hogy a közfoglalkoztatottakat 
az értékteremtı illetve maradandó munkáknál tudjuk 
alkalmazni. 
 
Köztemetı 
Temetınk rendben tartása kegyelet az ott pihenı 
hozzátartozóinknak. Kérem Önöket, hogy a megdılt 
síremlékek rendbehozataláról a balesetek elkerülése 
érdekében szíveskedjenek gondoskodni. Kérem továbbá, 
hogy a temetıben elhelyezett konténerbe és a mőanyag 
hulladék elhelyezésére szolgáló győjtıbe válogatva tegyék a 
hulladékot a könnyebb elszállítás érdekében. 

Önkormányzati hírek 
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Programok                                                                       

            

Dohányzás                
Rezi községben a törvény és az elfogadott belsı szabályzat 
értelmében az önkormányzat valamennyi közintézményében 
és a közintézmény bejáratától számított 10 méteres 
körzetben a dohányzás szigorúan tilos.  
A buszvárók környezetének rendben tartása is az 
önkormányzat feladata. Kérem a dohányzókat, hogy a 
cigarettacsikket a buszváróknál elhelyezett győjtıedénybe 
dobják, mert ezzel sok munkaórát takarítanak meg a 
közfoglalkoztatásból. 
 
Étkeztetés 
A következıkben tájékoztatom a tisztelt lakosságot az 
étkeztetés térítési díjairól: 
A szociális étkezésért fizetendı személyi térítési díj összege 
kategóriánként a következı: 
 
1.) 290,- forint/nap 
Azon szociális étkezık esetében, akiknek rendszeres havi 
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el. 
2.) 325,- forint/nap 
Azon szociális étkezık esetében, akiknek rendszeres havi 
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át eléri, de nem éri el 
annak 250%-át. 
3.) 370,- forint/nap 
Azon szociális étkezık esetében, akiknek rendszeres havi 
jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át eléri, de nem éri el 
annak 350%-át. 
4.) 430,- forint/nap 
Azon szociális étkezık esetében, akiknek rendszeres havi 
jövedelme eléri, és meghaladja a nyugdíjminimum 350 %-
át. 
5.) Az étel háztartásonként történı kiszállításának díja: 
50 Ft. 
Az öregségi nyugdíjminimum 2012. évben: 28.500,- Ft. 
 
Vendégétkezı térítési díja:  572,- Ft/adag 
 
Gyermekétkeztetés térítési díja: 
Napközi otthonos óvoda:  335,- Ft (tízórai, ebéd és uzsonna) 
Iskolai napközi:  425,- Ft (tízórai, ebéd és uzsonna) 
Iskolai menza:  334,- Ft (ebéd) 
 
 
Mezıgazdaság 
 
Rezi Község Önkormányzata fontosnak érzi községünk 
mezıgazdasági fejlıdésének támogatását. Ezzel 
összhangban kell lenni azonban az eddig elért értékeink 
megırzésének is, ezért kérjük a földmunkát végzıket, hogy 
óvják a közutakat, árkokat és járdákat, vigyázzanak az utak 
mentén elültetett fákra, fasorokra, mert a javítási és pótlási 
költségek évente több százezres tételt jelentenek 
Önkormányzatunk számára.  
 
 
 
 
 

Rendezvényeink 
Említést érdemelnek községünk sokszínő rendezvényei is, 
melyen lakosságunk részvételét tartjuk a legfontosabbnak. 
Köszönjük a résztvevık erkölcsi, anyagi és segítı 
támogatását, társadalmi munkáját és tisztelettel várjuk 
mindazokat is, akik eddig távolmaradtak az ünnepeinktıl. 
 
Köszönjük az eredményes együttmőködést és a 
továbbiakban is számítunk minden rezi lakos támogatására. 
Reméljük, hogy a községünkbe betérık egy barátságos, 
tiszta és virágzó falu képét vihetik magukkal.  
 
Fentiekben bízva a Polgármesteri Hivatal a Rezi Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete nevében kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek: 
      
    Cserép Gábor 
    polgármester 
  

 
 

2012 tavaszi és nyári Rezi programok 
Április 19. csütörtök   14.00 Amit valamikor tanultunk…. 
Fizika kísérletek Somogyi Ákos tanár úrral 
Közremőködik: ifj. Somogyi Ákos 
Helyszín: Mővelıdési Ház 
Április 20. péntek  Kirándulás Máriacellbe     Rendezı: 
Nyugdíjas klub 
Április  21. szombat  17.00 rezi szılıgazdák borversenye   
Helyszín: Faluház       Rendezı: Hegyközség Rezi 
Április 23. hétfı A FÖLD NAPJA alkalmából 
Az általános iskolások, fiatalok, civil szervezetek, és a lakosság 
bevonásával  
falutakarítási akciót szervezünk környezetünk tisztasága érdekében      
Gyülekezı: reggel 08.00-kor az Önkormányzat elıtt       
Rendezı: Rezi Község Önkormányzata            
Április 24. kedd 17.00 Szent György napi ünnepség  
Helye: Kápolna   
Május 12. szombat  Vártúra     
Május 26. szombat Gyermeknap és Pünkösdi királyválasztás 
Rendezı: Család Általános Iskola Szülıi Munkaközössége 
Május 27. vasárnap Hısök Napja 18.00  
Szentmise a Római Katolikus templomban 
Június 17. Kórustalálkozó   
Helyszín: Római Katolikus templom Rezi  
Rendezı: Rezi Baráti Kör Kamarakórus 
Június  29-30. Rizlingország ünnepe 
Helyszín: Szılıhegy 
Rendezı: Önkormányzat és a szılısgazdák  
Július 14.  szombat Sportnap és este Sportbál  
Rendezı: Petıfi SE  
Július 23-28. Hagyományos Vártábor                                     
Augusztus 6-10. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor                  
Szeptember 16. vasárnap Szüreti rendezvény  
Október 23.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi mősor   
Október 21-22. vasárnap, hétfı Lukács napi búcsú 
November 4.  Vasárnap Idısek napja  
December 6. Mikulás ünnepség   
December 16. vasárnap karácsonyi ünnepi mősor 
 
 
 
 



 

 

4

4

 
 

a XXV. 
jubileumi Vártúra  

2012. május 12-én 
 
 
 
 

 
 
 
09.00-kor gyülekezı az Általános Iskola elıtt 
A menetlevelek átvétele után a csoportokat, egyéni részt 
vevıket 5 percenként indítjuk, akik a kijelölt túraútvonal 
állomásain szellemi és ügyességi feladatok megoldására 
adott pontszámokkal jutnak tovább.  
12.00-kor Ünnepélyes bevonulás és megnyitó a 
Várudvarban.  
A rendezvényt megnyitja: Hóbor Aladár várkapitány 
Közremőködnek: Csobánc Váráért Alapítvány várvédıi, a 
nemesbüki Hagyományırzı Kinizsi Íjász Egyesület, a 
Musica Antiqua régizene együttes, a Jeam Brass fúvós 
együttes.  
13.00-kor a túra eredményhirdetése és a 
Hagyományırzı Kinizsi Íjász Egyesület bemutatója a 
Várudvarban. 
13.30-kor a Musica Antiqua régizene együttes koncertje 
a Várkertben 
14.00-kor Csobánc Váráért Alapítvány várvédıinek  
Korabeli fegyverbemutatója a Várkertben. 
15.00-kor a Jeam Brass együttes fúvós koncertje a 
Várkertben. 
 
Kérünk minden résztvevıt, hogy a túrán  gyalog vegyen 

részt, óvja környezetét és a várat, ne szemeteljen! 
Az iskolánál hagyott autók ırzését biztosítjuk! 

 
Kérjük továbbá, hogy megırizve a Vártúra eredeti 
hangulatát és lehetıséget adva a résztvevıknek a 
csendes, természeti környezetben való pihenésre, 

hangtechnikát ne hozzanak magukkal! 
 

Várunk minden természetkedvelıt a túrára! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felhívjuk a helyi Szılısgazdák figyelmét, hogy 
hagyományos borversenyüket 2012. április  21-én 
szombaton 17.00 órai kezdettel tartjuk a rezi Faluházban. 
A borversenyre a bormintákat április 19-én és 20-án 
(csütörtök, péntek) 18-20 óráig hozhatják a Polgármesteri 
Hivatal épülete alatt lévı pincébe. 
Nevezni fajtánként két üveggel lehet, a nevezési díj: 250,-
/fajta 
 
Kérjük a Gazdatársakat, minél nagyobb számban vegyenek 
részt boraikkal, és a borverseny napját tiszteljék meg 
jelenlétükkel!  
 
 
 

 
 

 
 
 

Tisztelettel meghívjuk 2012. április 24-én 
(szombaton) 17.00 órakor 

kezdıdı 
Szent György napi ünnepségünkre, 

majd az azt követı borkóstolóra 
Program: 

   17.00 Ünnepi szentmise a Szent Donát kápolnánál 
   17.30 Ünnepség, majd a borverseny eredményhirdetése. 
 

Közremőködnek: Óvoda, Baráti Kör Kamarakórus, 
Nyugdíjas klub 

         majd borkóstolásra invitáljuk kedves vendégeinket. 
       Rész-Hegyközség Rezi 

Hegyközségi felhívásHegyközségi felhívásHegyközségi felhívásHegyközségi felhívás 
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Helyi hírek 

 
 

 
 
 

Tündérkertek a Kárpát-medencében 
Látogatás Pórszombaton 

 

 
 
Februárban Cserép Gábor polgármester vezetésével, helyi 
gyümölcsfaoltók és gazdák tettek látogatást Kovács 
Gyulánál, a Pórszombaton élı erdésznél, aki a Kárpát- 
medencei gyümölcsfajták győjtıje, és génbank létrehozója. 
E munkásságáért 2010 januárban nyerte el „Az év zalai 
embere” címet. Birtokán, a Medes-szılıhegyen mintegy 
kétezer gyümölcsfát nevel ebbıl körülbelül kétszáz a körte. 
Az egyedülálló génbankban számos olyan fa is akad, amely 
a Kárpát-medencében másutt már nem lelhetı fel. Egy évvel 
ezelıtt Önkormányzatunk képviselıi már jártak az 
erdésznél, aki akkor a gyümölcsökkel kapcsolatban 
elmondta, hogy „ - egykor minden községnek megvoltak az 
egyedi, régi fajtái, és megvannak most is, csak fogyóban. 
Ezeket össze kell győjteni. Génbankot lehetne létrehozni a 
régi gyümölcsfafajtákból és így azok fennmaradnának, a 
települések pedig továbbvihetnék ıseik hagyományait. 
Korábban a gyümölcsfákat megbecsülték. Sajnos felgyorsult 
világunkban kíméletlenül gázolunk át a múlt értékein. Régi 
gyümölcsfajtáink pusztulása, pusztítása jó példa erre. Még 
megbecsülni sem lehet, hogy hány fajta pusztult ki az elmúlt 
évtizedekben, de ezen már nem tudunk segíteni. A meglévık 
megóvása viszont a mi felelısségünk. Próbálok a győjtés 
során mindent megtudni ezekrıl, mint a felhasználásuk 
módját, hozzájuk kapcsolódó hagyományokat” – magyarázta 
a szakember, aki győjteményében, a Medes- hegyi birtokon 
eddig több mint fél ezer fajtát különített el, fajtákon belül 
pedig több változatot. Arra buzdított akkor bennünket, hogy 
térképezzük fel a településen lévı öreg gyümölcsfafajtákat, 
és juttassunk el arról pár gallyat Pórszombatra, ahol ı 
örömmel beoltja és visszaküldi azokat. Persze e fajták az ı 
győjteményébe is bekerülnek. A mővelet megtörtént, a 
delegáció közel tíz, Reziben termı, kihaló félben lévı fajta 
gyümölcsfagallyat vitt el Kovács Gyulának, aki azokat 
beoltva májusban juttatja majd vissza a településnek. A 
helyi „Génbank” a paplak kertjében lesz kialakítva, oda 
lesznek a gyümölcsfák elültetve.  
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én, mely 
Jézus fogantatásának ünnepe, újra találkozhattunk a 
gyümölcsfák oltalmazójával, mégpedig az erdész Medes-
hegyi birtokán, ahova Kovács Gyula meghívta azokat a 
településeket, akik csatlakoztak az általa alakított 
Tündérkert hálózathoz, melynek községünk is tagja. A nap 
folyamán a gyümölcsoltással ismerkedhettek meg az 
érdeklıdık, gyermekek és felnıttek egyaránt.  Az 
ünnepségen részt vett V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért 

felelıs államtitkár is, aki elmondta: „Az elhivatott 
embereket támogatja a Vidékfejlesztési Minisztérium is. 
Fazekas Sándor miniszter már aláírta azt a rendeletet, mely 
lehetıvé teszi az ıshonos gyümölcs tájfajták szaporítását és 
árusítását. Tájfajtáink itt nevelkedtek, a hazai környezethez 
alkalmazkodtak, népszokások, receptek, titkok, történetek 
egész sora kapcsolódik hozzájuk” –mondta az államtitkár.  
A minisztérium feladata, hogy a „számőzetésben tartott”, 
elfeledett fajtákat újra divatba hozza, színesítve ezzel a 
választékot. Az üzletekben alig néhány zöldség- és 
gyümölcsfajta közül válogathatnak a fogyasztók, pedig több 
ezret ıriznek belılük a hazai génbankok. A gyerekek, akik 
ma megtanulják a gyümölcsoltást, beoltódnak a haza és a 
munka szeretetével – tette hozzá az államtitkár. Kovács 
Gyula pórszombati erdész, örökségvédı gyümölcstermesztı, 
a rendezvény házigazdája arra hívta fel a figyelmet, hogy 
ıshonos fáink óriási veszélynek vannak kitéve az emberi 
pusztítás és az elöregedés miatt. Pedig érdemes megırizni 
ıseink hagyatékát, hiszen elsı ismert gyümölcsfajtáink az 
1100-as évekbıl származnak, mint például a füzéralma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budapest Utazás kiállítás 2012 

 
A Magyar Fürdıvárosok Szövetsége részt vett a 2012. 
március 1-4.-ig Budapesten, a HUNGEXPO területén 
megrendezett UTAZÁS 2012 Turisztikai Kiállításon és 
Vásáron önálló kiállítóként saját standon. A térség 
legjelentısebb turisztikai kiállítását és vásárát mintegy 
ötvenezren látogatták meg a négy nap alatt. A kiállítást nagy 
számban keresték fel azok az érdeklıdık, akik a kedvezı 
árfekvéső, vidéki közösségi szállásokat nyújtó szolgáltatók 
után érdeklıdtek. A Magyar Fürdıvárosok Szövetségének 
titkára Szabó Zoltán, a kiállítás ideje alatt tájékoztatta és 
tájékoztató anyagokkal (prospektus, árlista), látta el a több 
száz érdeklıdıt a „Laky Demeter” Turistaházról. 
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Hagyományırzı disznóvágás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január elsı hétvégéjén a Rezi Várbarátok Köre Egyesület a 
Rezi Baráti Kör Kamarakórus segítségével, a tavalyi évhez 
hasonlóan hagyományırzı disznóvágást és másnap 
disznótoros jótékonysági vacsorát rendezett, melynek 
bevételét a Turistaház fejlesztésére szánták. Köztudott, hogy 
a  felújításra nyert támogatás csak az épületgépészeti 
munkákra volt elegendı, a belsı berendezés, az udvar 
rendbetétele, a kerítés létesítése önerıbıl történik.   
A disznó feldolgozása a paplak kertjében felállított sátorban 
történt. A finomságokból másnap jótékonysági vacsorát 
rendeztek a Faluházban, és vendégül látták azokat, akik a 
Laky Demeter Turistaház felújításában bármilyen módon 
részt vettek, illetve az Egyesület rendezvényein besegítettek. 
A vendégek bıkezően adakoztak a tombola vásárlásánál. A 
bevételbıl sikerült a Turistaház konyhabútorát elkészíteni, 
melyhez önzetlen segítséget nyújtottak a helyi fiatal 
asztalosok: Rédei Péter, Szántó Csaba, Szalai Gergı és 
Balogh Dániel.  
 
Doni áttörés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Rezi Nyugdíjas Klub rendezésében január 14- én 
szombaton délután a rezi római katolikus templomban 
szentmisével és koszorúzással emlékeztünk a doni áttörés és 
a II. világháború során elesettekre. A római katolikus 
templomban Bedi Imre káplán celebrált szentmisét, melyet 
az elesettek emlékének szentelt. A szentmise után az Ifjúsági 
Egyesület tagjai felolvasást tartottak a hatvankilenc évvel 
ezelıtt történt eseményekrıl, mely 1943. január 12-én 
kezdıdött a második világháborúban, melynek során szinte 
teljesen megsemmisült a 200 ezer fıs 2. magyar hadsereg. 
Ezután Nyugdíjas Klub tagjai énekeltek, majd az 
egybegyőltek harangszó alatt vonultak a temetıbe, a hısi 
emlékmő elé, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit. Ezt 
követıen a Nyugdíjas Klub tagjai a Faluházba hívták a 
hozzátartozókat, ahol az est kötetlen, baráti beszélgetéssel 
zajlott. 
 

Magyar kultúra napja  
Januárban a Család Általános Iskola szervezésében került 
megrendezésre a Faluházban.  A mősort néptáncbemutató 
nyitotta meg, melyet Hardiné Partics Edina és Hardi András 
néptánc oktató tanított be a kis- és nagycsoportoknak. 
Ezután kezdıdött a vers- és prózamondó verseny kategóriák 
szerint, ahol egyaránt indultak rezi, valamint keszthelyi 
gyermekek is. Volt olyan, aki saját szerzeményét mutatta be 
a közönségnek. A verseny végén a zsőri az alábbiak szerint 
értékelte a produkciókat:  

I. kategória (1-2. osztály): 
1. hely: Farkas Petra (Rezi)  
2. hely: Gerencsér Dorka (Keszthely) 
3. hely: Gelencsér Luca (Rezi) 
II. kategória (3-4 osztály): 
1. hely: Rácz László Bulcsú (Keszthely) 
2. hely: Varga Márton (Keszthely) 
3. hely: Gál József (Rezi) 
III. kategória (5-6. osztály): 
1. hely: Varga Sára (Keszthely) 
2. hely: Nagy Patrícia (Rezi) 
3. hely: Pál Anasztázia Erzsébet (Rezi) 
IV. kategória (7-8. osztály):  
1. hely: Asperján Mihály (Keszthely) 
2. hely: Pál Csaba Roland (Rezi) 
3. hely: Lazaridisz Máté (Keszthely) 
A zsőri tagjai Lancz Ferencné a Nyugdíjas klub vezetıje, 
Molnár Zsuzsanna , Horváth Katalin, Balázsi Viktória és 
Pénzes Adrienn tanárnık voltak.   
A legszebben szavaló rezi gyermeknek Lancz Ferencné  
különdíjat ajánlott fel A választás Szabó Réka 3. osztályos 
tanulóra esett, aki Petıfi Sándor: A Tisza címő mővét 
szavalta el. A gyermekek az oklevelek mellett értékes könyv 
jutalmat kaptak. A program meglepetéssel zárult a a gödi 
mővészeti csoport által,  akik hangszerekkel, énekkel 
elevenítették elénk Zöld Péter érdekes és humorral teli 
történetét. 
 
Vince napi pincejárás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012. január 21-én Vince napja alkalmából a délelıtti 
órákban lelkes csapat, borosgazdák, azok barátai győltek 
össze a rezi Szılıhegyen Czimondor István hegyközségi 
elnök Kápolna sori pincéjénél, a rezi szılısgazdák által 
harmadszor megrendezésre kerülı Vince napi pincejárásra. 
Az eseményt megtisztelték részvételükkel Kiss László 
esperes, a Da Bibere Borlovagrend és a Balatoni Borbarát 
Hölgyek képviselıi. A Da Bibere Borlovagrend 
ceremóniamestere, Dr. Szakonyi József köszöntötte a 
megjelenteket, kiemelte, hogy nagy szükség van a régi 
népszokások, hagyományok ápolására és azokra a 
közösségekre, melyek ezeket életben tartják. Ezután Kiss 
László esperes beszélt Szent Vince életérıl, majd 
Komoróczy Lajos borlovag ismertette a Vince-napi 

Az elmúlt hónapok eseményei 
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népszokásokat és felkérte az esperes urat, hogy a 
szokásokhoz híven, a jó termés érdekében áldja meg az 
udvari asztalra, vázába vágott szılıvesszıket. Az áldás után 
a gazda bemutatta és megkóstoltatta új borait és útnak indult 
a pincejárás, melynek ezen a napon 9 állomása volt. A 
vendéglátó házigazdák: Czimondor István, Cserép Csaba, 
Bellér Ferenc, Dencs Ferenc, Ács Nándor, Takács Ferenc, 
Lancz Szilveszter, Ihász K. Lajos, Andor Endre. A 
verıfényes napsütésben csodálatos panoráma tárult a 
látogatók elé minden megállónál.  Valamennyi pincénél a 
gazdaasszonyok is kitettek magukért, hisz a finom borok 
mellé finom, saját készítéső hagyományos harapnivalót 
kínáltak a vincézıknek, akik emléklappal köszönték meg a 
házigazdák vendéglátását. Az est az Önkormányzat 
klubhelyiségében jó hangulatú vacsorával ért véget. A 
rendezvényen, melynek célja a hagyományok ápolása 
mellett a kulturált borfogyasztás, a rezi szılıhegy és a rezi 
borok népszerősítése, évrıl évre többen vesznek részt, mind 
a gazdák, mind pedig az idelátogató vendégek. 
 
Sakkverseny 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Ifjúsági Egyesület elmúlt évek hagyományai szerint idén is 
megrendezte a sakkversenyt, melynek eredménye:  

1. helyezett: Csekı József 
2. helyezett: Peresztegi Aladár, 
3.  helyezett: Ábrahám István  

Gratulálunk nekik és a résztvevıknek egyaránt! 

XII. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Bajnokság 
A Rezi Ifjúsági Egyesület március 3-án rendezte meg a  
XII. Balatinecz Oszkár Asztalitenisz Bajnokságot, gyermek és 
ifjúsági kategóriában.  
A gyermekeknél: 

1. helyezett: Szabó Péter 
2. helyezett: Cserép Máté 
3. helyezett Bakics Martin lett.  

Az ifjúsági kategóriában: 
1. helyezett: Ács Péter,  
2. helyezett Bonczó Barnabás  
3. helyezett Nagy Dániel lett.  

Játékvezetık voltak: a gyermekeknél Rajkai András testnevelı 
tanár, az ifjaknál Ács Péter egyesületi tag. Balatinecz tanár úr az 
idén betegség miatt sajnos nem tudott részt venni a rendezvényen. 
 

 
 

Farsangi mulatság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Január végén a Család Általános Iskola és a Szülıi 
Munkaközösség szervezésében került megrendezésre a 
télőzı farsangi mulatság. Délután a gyerekek programja 
kiszebáb égetéssel kezdıdött, majd különbözı játékok, 
vetélkedık, ajándékok várták a résztvevıket, akik 
jelmezben, népzenére ropták a táncot egész estig.  A 
rendezvény az esti órákban a Szülıi Munkaközösség által 
szervezett bállal folytatódott, ahol jelmezben, elıadásokkal 
képviseltette magát szinte minden helyi csoport. A vidám 
jeleneteket hajnalig tartó bál követett. 
Az óvodában február közepén tartottak farsangi mulatságot, 
melyek vendége Rosta Géza elıadómővész volt, aki 
negyedik alkalommal látogatta már meg az óvodát a 
gyerekek nagy örömére. A mulatságra az iskola alsó 
tagozatos tanulóit is vendégül látták az óvodások.  
 

Nyugdíjas Klub évforduló 

 

 

 

 

 

 

 

A Rezi Nyugdíjas Klub február 10-én, pénteken délután 
tartotta fennállásának 5. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségét. Lancz Ferencné a klub vezetıje beszámolójában 
ismertette az elmúlt öt esztendı történéseit és köszönetet 
mondott mindazoknak, akik segítették a klub mőködését. 
Cserép Gábor polgármester elismerıen szólt a Klub 
munkájáról és megköszönte annak kulturális és társadalmi 
tevékenységét.  Kiss László esperes ugyancsak méltatta a 
Nyugdíjas Klub létét és tevékenységét, amivel segítik az 
egyedül álló emberek mindennapjait színesebbé tenni, mert 
mint mondta, a magányos embereknek szükségük van olyan 
közegre, ahol társaságban lehetnek. A rendezvényen részt 
vettek a cserszegtomaji Tátika népdalkör tagjai, akik a Rezi 
Nyugdíjas Klub baráti meghívására érkeztek és jó hangulatú 
elıadással és születésnapi tortával kedveskedtek 
vendéglátóiknak. Az est vacsorával majd jó hangulatú 
beszélgetéssel és nótával folytatódott. 
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Farsangi fánkok találkozója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahogy a tavalyi évben, úgy az idén is a Mővelıdési Ház 
húshagyókedd alkalmából kiállítást és fánk-találkozót 
rendezett a Faluházban. A szebbnél szebb és finomabbnál 
finomabb fánkok mellett megtekinthettük Somlai Julianna 
balatongyöröki festını, a helyi Alkotókör és az általános 
iskolások nemrégiben készült munkáit, melyet Keszey 
Tivadar néprajzkutató, az általános iskola vezetıje, valamint 
Zubai Etelka képzımővészeti oktató ajánlotta az érdeklıdık 
figyelmébe. Keszey Tivadar kiemelte a rendezvény 
fontosságát, melynek célja a közösségteremetés, a 
közösségben végzett munka bemutatása.  Dicsérte az 
Alkotókört, mely a téli idıszakban igazán sokszínő és szép 
munkákat hozott létre. A különféle kézi mesterségek - 
hímzés, horgolás, szövés mellett, melyet ahogyan eddig is, 
Simon Ferencné helyi kézimunka készítı segített,  újdonság 
volt a csuhészövés és a vesszıkosár készítés. Ezeket a 
mesterségeket annak idején szép számban mővelték a rezi 
emberek.   Közülük a csuhészövés technikáját a tél folyamán 
Partics Istvánné, a vesszıkosárfonást Ács János bácsi és egy 
fiatalember, Takács Tamás tanították vissza a Kör tagjainak.  
Keszey Tivadar beszélt még a farsangi hagyományokról, 
népszokásokról és képeket mutatott be az Erdélyben még 
mai is nagy ünnepnek számító télőzı farsangokról. Ezután a 
keszthelyi és a rezi iskolások közös népzenei produkciója 
következett, majd az óvodások hangulatos lakodalmas népi 
játékát láthatta a közönség. Valamennyi elıadás nagy 
tetszést aratott a nézık körében. Cserépné Partics Anasztázia 
verset mondott a fánkról, aztán kezdetét vette annak 
mustrája és a kóstolás. Az asztal hamarosan üres lett. Itt 
szeretnénk ismételten megköszönni minden háziasszonynak 
a sok finom falatot, melyet erre az alkalomra sütöttek a 
gyerekek és valamennyiünk nagy örömére.  Azért, hogy 
vizuálisan is képbe legyünk, hogyan készül ez az aranybarna 
tésztaféle, annak folyamatát a helyszínen Bakos Tamás 
szakács mutatta be.  
 
Fánkkarneválon Zalaapátiban 
Február végén a IV. Zalaapáti Fánkkarneválon a Rezi 
Alkotókör csapata, a benevezett 10 fánksütı csoport mellett, 
a "Különleges fánkok" kategóriában a II. helyet szerezte 
meg. A zsőri tagjai voltak: Zámbó Tibor mesterszakács a 
Hotel Carbona Vendéglátás igazgatója, Hetényi Tamás a 
Keszthelyi VSZK gyakorlati oktatásvezetıje, és Tóth Dénes 
VSZK szakoktató. 
 

 

 
 

Nyugdíjas KI-MIT-TUD Veszprém  

A Rezi Nyugdíjas Klub İszirózsa dalköre részt vett a 2012. 
március 17-én Veszprémben megrendezett Nyugdíjas Ki-
Mit-Tud elıdöntıjén, ahol Lancz Ferencné verset mondott, a 
Dalkör katonadalokat énekelt. Eredményes szereplésükért a 
zsőri továbbjuttatta a csoportot és Lancz Ferencnét is a 
közeljövıben Hévízen megrendezendı verseny 
középdöntıjébe.   
Ezen kívül részt vesznek április 11-én szerdán a 
cserszegtomaji Aranykorúak Vers- és Prózamondó 
versenyén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ünnepség az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére, valamint a Laky 
Demeter Turistaház avatása Reziben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre 
Egyesület 2012. március 15-én tartott ünnepséget az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Ezen a 
napon került sor a Laky Demeter Turistaház (volt plébánia 
épülete) felszentelésére is, ugyanis a világosi fegyverletétel 
után Laky Demeter és Sebessy Kálmán keszthelyi 
premontrei tanárok, honvédtisztek ideiglenesen ebben a 
házban találtak menedéket. Az ünnepség szentmisével 
kezdıdött, ahol misét mondott Dr. Márfi Gyula veszprémi 
érsek. A szentmise után a rendezvény a plébánia épülete 
elıtt zajlott, ahol köszöntı és avató beszédet mondott 
Sáringer-Kenyeres Tamás országgyőlési képviselı, aki 
kiemelte a fiatalok szerepét 1848-ban és napjainkban. 
Ezután a helyi szervezetek képviselıi megkoszorúzták Laky 
Demeter és Sebessy Kálmán 1848-as honvédtisztek 
emléktábláját, majd a Család Általános Iskola, a Rezi 
Várbarátok Köre Egyesület és a Rezi Ifjúsági Egyesület 
valamit a Rezi Baráti Kör Kamarakórus közös ünnepi 
mősora következett. A szalagátvágás elıtt Kiss László 
esperes, aki egyben a Várbarátok Köre Egyesület tagja is, 
bemutatta a plébánia történetét. Elmondta, hogy évekkel 
ezelıtt az Egyházközség is próbált pályázatot benyújtani a 
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felújítással kapcsolatban a Széchenyi tervben. Mire a 
pályázathoz szükséges dokumentumok elkészültek volna, az 
akkori kormányváltás a tervet megszüntette.  2009-ben az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése jogcím nyújtott lehetıséget az 
épület felújítására, melyet a Rezi Várbarátok Köre Egyesület 
pályázott meg, miután az épületet az Egyháztól bérbe vették.  
A támogatási összeg 52 M Ft volt, melybıl a felújítás 
megvalósult. Kiss László esperes megköszönte a 
beruházásban részt vevık - kivitelezık, a pályázattal 
foglalkozók - munkáját, a támogatók által nyújtott 
felajánlásokat, a sok-sok társadalmi munkát, mellyel az  
épületet megmentették az enyészettıl és korszerően helyre- 
állítva hagyták azt az utókor számára.   
A szalag átvágása után az épületet Dr. Márfi Gyula érsek 
szentelte fel.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismét ünnep közeledik, a megszületett fény képében Jézus 
útmutatása, sorsának beteljesedése, majd újjászületése. 
A régi korok emberei erısen kötıdtek a természethez. A 
télben és a nyárban felfedezték az élet és a halál 
párhuzamosságát. A feltámadás gondolata régi vágya az 
emberiségnek, mely által elérhetı az élet gyızelme az 
elmúlás felett. A természet és a lélek újjászületése egyszerre. 
 
Az iskola életében is egy új program helyi megszületése, 
alkalmazása van folyamatban és most több mint fél év 
elteltével, lassan láthatóvá válnak elınyei. A KIP-es órák 
kedveltek a tanulók között, hatékonyságuk érezhetı, a 
Táblajátékok népszerőek és jól fejlesztik a képességeket. 
Egyre szélesebb körben használ, az iskolánk tanuló részére 
ingyenesen biztosított TABELLO nyelvoktató program,  
mely szintén jól segíti az önálló otthoni nyelvtanulást. A 
generációs órák is elkezdıdtek segítve a továbbtanulást, 
pályaválasztást és jelentısen erısítve a családok szerepét. 
 
Az iskola minıségi munkája az eredményein mutatkozik 
meg leginkább. Íme a húsvéti csomagba néhány ajándék: 
 
A KIKELET népdalkör eredményei:  
Tiszán innen-Dunán túl országos népdaléneklési verseny 
területi döntı – arany minısítés 
Tiszán innen-Dunán túl megyei népdaléneklési verseny – 
kiemelt arany minısítés 
Gergely Napi Mővészeti Fesztivál ( Somogy, Veszprém , Vas 
és Zala megye mővészeti iskoláinak vetélkedıje) – ezüst 
minısítés 

 A népdalkör tagjai: Kiss Noémi, Nagy Rebeka, 
1.osztályos tanulók, Beke Bianka, Cserép Anna, 
Gelencsér Luca, Gelencsér Rebeka, Owaimer Salwa, 
2.osztályos tanulók, Szabó Réka 3.osztályos tanuló 
Felkészítı tanárok: Soós Réka és Simon Georgina 
Köszönet illeti az óvónénik hatékony munkáját, mert az alapozás 
ott kezdıdött. 
Owaimer Salwa  2. osztály 
Tiszán innen- Dunán túl területi verseny - szóló ének – arany 
minısítés 
Tiszán innen – Dunán túl megyei döntı – szóló ének - kiemelt 
arany minısítés 
Gergely Napi Mővészeti Fesztivál – szóló ének – arany minısítés 
Kiss Noémi  1. osztály            
Tiszán innen- Dunán túl területi verseny - szóló ének  - ezüst 
minısítés 
Gergely Napi Mővészeti Fesztivál – szóló ének – arany minısítés 
Felkészítı tanárok: Soós Réka és Simon Georgina 
Gerencsér Orsolya  6. osztály 
Gergely Napi Mővészeti Fesztivál tárgyalkotás – különdíj 
Kerék Regina  6. osztály 
Magyar Kultúra Napja – Alkotni jó! - rajzpályázat  -   kiemelt díj 
Cserép Anna  2. osztály 
Magyar Kultúra Napja – Alkotni jó! - rajzpályázat -  kiemelt díj 
Bogdán Imre  7. osztály 
Gergely Napi Mővészeti Fesztivál – képzımővészet -  1. díj 
Horváth Csenge  1. osztály 
„Tehetség kerestetik” sármelléki  általános mőveltségi vetélkedı - 
3. hely 
Felkészítı: Zubai Etelka 
Kocsis Kitti 3. osztály 
Szövegértési verseny  Gyenesdiás – 5. hely. 
Felkészítı: Bontóné Varga Zita 
Gsvindt Krisztina  8. osztály 
Asbóth Sándor Szakközépiskola  - informatika verseny – 4. hely. 
Vitéz Noémi 8. osztály 
Asbóth Sándor Szakközépiskola  - informatika verseny – 9. hely. 
Kurdi Péter  8. osztály 
Asbóth Sándor Szakközépiskola  - informatika verseny – 10. hely.              
Bontó Marcell  6. osztály 
Csokonai Alapmőveleti Versenyen  továbbjutott a megyei döntıbe. 
Szloszjár Dávid  7. osztály 
Ganz-Munkácsy  Szakközépiskola megyei matematika internetes 
versenye – 6. hely. 
Felkészítı: Németh Gyuláné 
 
Vöröszkeresztes szakkör tanulói 
Lakatos Viktória Bonczó Amarilla 5. osztályos tanulók, Orsós 
Teréz, Owaimer Aisha 6. osztályos tanulók, Bogdán Imre, 
Horváth Zsófia, Szabó Péter 7. osztályos tanulók, Bogdán 
Barbara 8. osztályos tanuló  
EDUPRESS TUDÁSPRÓBA – országos internetes verseny - 2. 
forduló – különdíj 
Felkészítı: Bertáné Kövesdi Gabriella 
 
Bakics Martin 5. osztály, Bonczó Amarilla 5. osztály, Takács 
Bence 5. osztály, Kerék Regina 6. osztály 
Kométa matricagyőjtı verseny – díjazott iskola 
 
Bozsik intézményi labdarúgó program- 4. 5. 6. 7. helyzések 
Bogdán Kornél, Hajdu Rajmund, Orsós Balázs, Vass Nándor 
Zénó ( óvisok ) 
Horváth Szilárd, Szabó Bálint,  (1. osztály ) Hajdu Norbert, 
Honfi Zoltán, Nagy Adrián, ( 3. osztály) 
Andor Dávid, Andor Ferenc, Farkas Márk, Gelencsér Ferenc, 
Pintér Alexandra ( 4. osztály) Bakics Martin, Lancz Arnold, 
Owaimer Faisal, Takács Bence  
(5. osztály ) 
Bozsik intézményi labdarúgó program – 4. 5. 6. 7. helyezések 
Felkészítı: Rajkai András 
 

Család Általános Iskola hírei 
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                                                                       F             

1%  
                                                                       

Szép eredménynek tekintjük azt is, hogy március 31-én 
Budapesten  az Országos Táncház találkozó megnyitóján, 
felléphettek a rendezvényre felkért Család Iskola tanulói között a 
Kikelet Népdalkör alábbi tagjai és  énekükkel arattak szép sikert: 
Beke Bianka, Cserép Anna,  Farkas Petra, Kiss Noémi, Nagy 
Rebeka, Owaimer Salwa és Takács Anna. 
Felkészítı nevelık: Soós Réka, Simon Georgina és Hardiné Partics 
Edina 
Kis iskola, kevés tanulóval, de nem kis eredményekkel, hiszen a 
legfontosabb az, hogy megtaláljuk minden gyermekben a 
szunnyadó tehetséget, hogy így válhasson kiegyensúlyozott, 
szeretetet sugárzó , boldog felnıtté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskola dolgozói és minden tanulója nevében: 
Szeretetben áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! 

 
Zubai Etelka 

 
 
 
 
 

Amennyiben tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák 
szervezeteink mőködését! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Alapítvány céljai:  
Az Általános Iskolában és a Napközi-otthonos óvodában 
folyó oktató nevelı-munka szakmai színvonalának és tárgyi 
feltételeinek fejlesztése, a gyermekek ösztönzése és 
támogatása. 

 
 
 
 
 
 

 

Az Alapítvány célja:  
Illés Fanni paralimpikon hazai és nemzetközi versenyekre, 
edzıtáborokba való eljutásának támogatása. Az idei év 
legfontosabb eseménye a londoni Paralimpia, ezen kívül a 
hazai és nemzetközi bajnokságon való részvétel.  
Illés Fanni idén mindent feltesz a paralimpiai részvételre 
Célkeresztben London 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adószám: 18965038-1-20 
Rezi Várbarátok Köre Egyesület 
Az Egyesület céljai:  
A Laky Demeter Turistaház fejlesztése, a mőködéshez 
szükséges belsı berendezések beszerzése, az udvar 
bekerítése és rendbetétele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rezi Sportkör mőködési kiadásaira.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A Rezidance tánccsoport mőködési kiadásaira. 
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Nagyszombati szertartás 17.30-kor a templomban 

- Tőzszentelés 
- Szentmise 
- Feltámadási körmenet 
- Húsvéti eledelek megáldása 

A Húsvét vasárnapi és hétfıi szentmise 11.30-kor kezdıdik 
 
 
 
 
 
A Nyugdíjas Klub szeretettel várja foglalkozásaira  a község 
idıs lakosait, minden héten csütörtökön 19.00-kor az 
Önkormányzat Klubhelyiségében.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itt a tavasz. A Rezidance tánccsoport számára elkezdıdött a 
megmérettetések sorozata. Igaz, még csak a versenyidıszak 
elején tartunk, de már számos sikert tudhat magáénak a 
csoport. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek, hogy a 
Hévízen is Csillag születhet döntıjén ık is a legjobbak 
között állhattak színpadra. Március 31-én a II. Festetics 
Kupán 2 arany, 1 ezüst és 4 bronz minısítést szereztek 
táncosaink. Ezen felül megkaptuk a legötletesebb 
koreográfia és a legjobb zeneválasztás különdíját is. Ezzel 
nem ért véget a hétvége sikersorozata. Másnap a Magyar 
Látványtánc Szövetség Területi Döntıjére került sor 
Kaposváron, ahol a legkisebb csoport mindhárom 
koreográfiájával aranyat kapott, sıt a Herkules címő 
koreográfia különdíjban részesült. A Junior korcsoport 
mindkét koreográfiája aranyat szerzett. Az Ifjúsági 
korcsoportunknak sincsen oka panaszra. Kategória 
összevonás miatt egyik számunkkal legyıztük a másikat, így 
egy elsı és egy második helyezést értünk el. Viszont nem 
„szomorkodhattunk„ mert a második helyezést kapott 
Kendık tánca címő produkciónk különdíjban részesült. A 
magas pontszámoknak köszönhetıen minden koreográfiánk 
kvalifikációt nyert az Országos Bajnokságra, mely május 
13-án kerül megrendezésre Budapesten. Reméljük idén is 

lehetıségünk nyílik eljutni és részt venni e rangos 
versenyen. Köszönjük mindenkinek a sok segítséget és a 
továbbiakhoz ugyanilyen lelkesedést, kitartást kívánunk! ☺ 
A Rezidance tánccsoport nevében kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánok! 

 
Varga Enikı 

              táncoktató 
 

 
 
 
 
 
Rezi Petıfi SE eredményei és a következı mérkızések: 
2012.03.18. Rezi SE- Kehidakustány 3-3 
2012.03.23 Vindornyaszılıs- Rezi SE 1-2 
2012.04.01. Rezi SE- Felsıpáhok SE 10-0 
2012.04.08.  15:30 Rezi SE- Zalaszántó SE 
2012.04.15. 15:30 Rezi SE- Keszthelyi Haladás SC 
2012.04.22. 16:00 Zalakoppány SE- Rezi SE 
2012.04.29. 16:00 Rezi SE- Tekenye SE 
2012.05.06. 16:30 Sümegcsehi SE- Rezi SE 
2012.05.13. 16:30 Óhid FK- Rezi SE 
2012.05.20. 17:00 Zalaudvarnok SC- Rezi SE 
2012.05.27. 17:00 Zalaszentlászló SK- Rezi SE 
2012.06.03. 17:00 Rezi SE- LE Alsópáhok 
2012.06.10. 17:00 Hévíz II. SK- Rezi SE 
2012.06.17. 17:00 Rezi SE- Türje SE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sport 

 

Rezidance tánccsoport hírei 

Egyházi hírek 

 

Nyugdíjas Klub felhívása 
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A Húsvéti asztalra 
 
Tárkonyos csirkeragu leves 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hozzávalók: 
2 csirke far-hát 
1 nagy fej vöröshagyma 
3 g fokhagyma 
10 dkg gomba 
15-15 dkg zöldborsó, sárgarépa,  petrezselyem 
1 teáskanál szárított tárkony  
só 
bors 
3 db tyúkhúsleves kocka 
3 dl fızıtejszín 
kis olaj, néhány darab szalonnabırke 
3 közepes krumpli 
Elkészítés: 
A farhátakat 3-4 darabra vágom, a zöldségeket 
felkarikázom, a hagymákat apróra vágom, a krumplit 4 felé 
szelem. 3 liter vízben feloldjuk a leveskockákat. Olajon 
megfuttatjuk a felaprított hagymát. Hozzáadjuk a 
húsdarabokat, sóval, borssal, fokhagymával ízesítjük. 10 
percig pirítjuk, majd felöntjük a 3 liter leveskockás vízzel. 
Hozzáadom a zöldségeket, krumplikat, gombát, bırkét, majd 
tárkonnyal, sóval, borssal ízesítve tovább fızöm. Miután 
minden megpuhult, hozzákeverem a fızıtejszínt. Elkészítési 
idı: 60 perc 
 

Sonkába göngyölt kecskesajt  

 

 

 

 

 

 
Hozzávalók 4 fıre  
4 szelet füstölt sonka 
24 dkg kecskesajt(gomolya) 
4 szál újhagyma 
 

 
Elkészítés 
A füstölt sonkaszeletekrıl a zsíros részt levágjuk, apróra 
vágjuk. 
A sonka húsos részét kiterítjük, a felénk esı felét 
sajtszeletekkel borítjuk. 
A sajtszeletekre egy szál újhagymát fektetünk úgy, hogy két 
széle éppen túllógjon a sonkán. A maradék újhagymát 
felkarikázzuk. 
Magunktól elfele felgöngyöljük a sajttal borított 
sonkaszeleteket, középen az újhagymával, szélét 
fogpiszkálóval összetőzzük. 
Serpenyıben kiolvasztjuk a sonkáról levágott zsíros részt. 
A pörcöt kiemeljük, a sonkatekercseket a zsíron forgatva 
pirosra sütjük. 
A pirosra sült sonkatekercseket tálra rakjuk, a maradék 
zsírban gyorsan megpirítjuk az újhagyma karikákat. 
Majd a sonkatekercsbıl kimaradt sajtszeleteket 
 
 
                                                                    
Madártej szelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzávalók: 
8 tojásfehérje 
8 evıkanál liszt 
8 evıkanál cukor 
A krémhez: 
6 dl tej 
5 evıkanál liszt 
2 csomag vaníliás cukor 
20 dkg porcukor 
8 tojássárgája 
25 dkg Rama margarin  
A tetejére: 
3 dl tejszín 
1 csomag habfixáló 
reszelt csokoládé vagy tortadara 
Elkészítés: 
A tojásfehérjét a cukorral felverem, lassan hozzáadom a 
lisztet, és elımelegített sütıben sütöm. 
A krémhez a tojássárgáját a vaníliás cukorral és a liszttel 
simára keverem, hozzáadom a tejet, és krémmé fızzöm. A 
porcukrot és a margarint habosra keverem, és a kihőlt 
krémhez adom. A tészta tetejére kenem. 
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LOCSOLÓVERSEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam,  
Nem hagyhatom hervadni, 
Meg szabad-e locsolni? 

 
2) Eljött a szép húsvét reggele, 

Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplı ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot 
szedtem, 
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 
Az illatos rózsavíztıl megnınek a lányok, 
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. 

 
3) Itt a húsvét, eljött végre  

A szép lányok örömére  
Mert a lányok szép virágok  
Illatos víz illik rájuk  
Ne fuss hát el, szép virágom,  
Locsolónak csók jár, három. 

 
 

4) Rózsa, rózsa szép virágszál,  
Szálló szélben hajladozzál.  
Napsütésben nyiladozzál,  
Meglocsollak, illatozzál. 

 
5) Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, 

Fıképp a dolgos szülık jól nevelt lányának! 
Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 
Megöntözöm most a környék legszebb lányát. 
Kívánok e háznak hát mindenbıl eleget, 
Fıképp békességet, egészséget és szeretetet! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) 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! 

 
Találós kérdés: 
 
Fülem hosszú, bundám selymes, a farkincám 
pöttöm. Húsvétkor a gyereksereg nagyon várja a 
jöttöm! 

(....) 
Kifestı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Rezi KikiáltóRezi KikiáltóRezi KikiáltóRezi Kikiáltó    
 

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

Felelıs szerkesztı: Tafota Istvánné 
            mővelıdésszervezı 


