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Rezi Kikiáltó 

Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

2018. március havi szám 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván  

Rezi Község Önkormányzata és Hivatala 



 

Tisztelt Kutyatulajdonosok!   
 

Szinte minden télen és tavasszal a Rezi Kikiáltóban 

felhívást küldtünk a kutya tulajdonosok részére az 

ebtartás szabályainak betartása érdekében. Sajnos az 

utóbbi időben folyamatosan kapjuk a jelzéseket, 

hogy nagyon sok kutya kóborol el hazulról és 

csoportosan járkálnak az utcákon, közterületeken, 

ami zavarja a biztonságos közlekedést mind a 

gyalogosok, mind a járművezetők részéről.  Kérjük 

Önöket, hogy lakótársaink, főleg a gyermekek 

védelme érdekében az ebtartásról szóló szabályokat 

maradéktalanul tartsák be és figyeljenek arra, hogy 

az ebeik kerítésen belül maradjanak!   

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebtartás szabályainak 

megsértése esetén az intézkedés a Zala Megyei 

Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának 

hatáskörébe tartozik. 
 

 
 

Tavaszi nagytakarítás 
 

Községünk tisztaságának megőrzése érdekében 

mind a belterületi, mind a zártkerti, mind pedig a 

külterületi ingatlanaik és azok környezetének, az 

útszéleknek a megtisztításáról illetve a szemét 

összeszedéséről folyamatosan egész évben 

szíveskedjenek gondoskodni! Községünk 

tisztasága és rendezettsége mindenki számára 

fontos kell, hogy legyen!  

 

 

Tavaszi virágosítás 
 

Rezi sokak által elismert gyönyörű természeti 

környezetben helyezkedik el. Nagyon sok látogató 

keresi fel községünket és tekinti meg történelmi és  

 

táji értékeinket. A fent említett tiszta környezet 

megvalósítását követően nagyon fontos lenne a  

 

lakosság segítsége a minél szebb és virágosabb 

falukép kialakításában.  

 

Köszönjük azoknak az ingatlantulajdonosoknak 

az egész éves példaértékű munkáját, akik saját 

ingatlanaik és ingatlanaik előtti közterületek 

rendben tartását és virágosítását folyamatosan 

elvégezték és továbbra is folytatják falut szépítő 

munkájukat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L O M T A L A N Í T Á S  

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. 

évi lomtalanítás időpontja:  

2018. április 28. (szombat). 

A közszolgáltató/alvállalkozó a lomtalanítás során a 

háztartásokban feleslegessé vált, felhalmozódott 

felszerelési tárgyakat és eszközöket szállítja el, 

melyek méretüknél fogva a kommunális 

gyűjtőedényekben nem helyezhetőek el 

(nagydarabos szilárd hulladék). 

Lom hulladék: 

- bútor, berendezési tárgy, eszköz 

(ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, 

fogas) 

- hordó 

- kerti garnitúra 

Rezi Község Önkormányzata tájékoztatása 



- szőnyeg 

- nagyobb játék 

- évi egyszer maximum 4 db /porta 

gumiabroncs 

 

A közszolgáltató/alvállalkozó lomtalanítás során 

NEM szállítja el az alábbiakban részletezett 

hulladékokat: 

- a háztartásokban naponta képződő hulladék 

(kommunális hulladék, gyűjtőedényben 

elhelyezhető vegyes kommunális hulladék) 

- ipari, mezőgazdasági, szolgáltató 

tevékenység következtében keletkezett 

hulladékgazdálkodó szervezetek által 

kihelyezett hulladék 

- veszélyes hulladék (pl.: festék, illetve 

festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, 

pala, akkumulátor stb.) 

- építési törmelék (pl.: törmelék, bontott ajtó, 

ablaküveget tartalmazó nyílászáró, 

kőzetgyapot, lapátos áru: homok, cement, 

mészhidrát stb.) 

- elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV és egyéb 

elektronikai háztartási eszköz) 

- autóbontási hulladék, gépjárműabroncs 

- ruhanemű 

- zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű) 

- állattetem 

- szénpor, hamu, föld 

- elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag 

és fém hulladék 

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

háztartásokban keletkezett lom hulladékot 2018. 

április 27. (péntek) 18:00 órától 2018. április 28. 

(szombat) 7:00 óráig helyezzék ki az ingatlanuk 

előtti közterületre.  

Kérem továbbá a községünk külterületen élőket, 

hogy a lom hulladékot a Rezi, Vár utca 9. szám 

alatti Gyógyszertár melletti közterületre 

helyezzék el.  

 

Cserép Gábor                                                                                     

Rezi Község Polgármestere 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
A hulladékcsökkentés első lépése: 

Tudatos vásárlás 
A hulladékcsökkentés a tudatos - vagyis környezetbarát, 

energiatakarékos és az egészségmegőrzésre törekvő 

szemléletű - vásárlással kezdődik. A környezettudatos 

vásárlási szokások meghonosítását nem nagyon 

halogathatjuk tovább. Magyarországon sajnos ma már 

átlagosan 1 kg/nap szemetet "termelünk" fejenként. Ez 

azt jelenti, hogy egy átlagos háztartásban évente 

350kg/fő hulladék keletkezik, amihez további 150-170 

kg/fő hulladék járul hozzá a közterületekről és a 

munkahelyekről összegyűjtött "kommunális" hulladék 

formájában.  

Ezzel a hulladékmennyiséggel már rövid távon sem tud 

mit kezdeni az ország. A hazai hulladéklerakók mintegy 

felét zárják be hamarosan, mert nem felelnek meg az Eu 

szabványoknak, ami hivatalos források szerint is a 

szemétdíjak drasztikus – akár tízszeres – emelkedését is 

magával hozhatja.  A probléma innentől tehát nem csak a 

hulladékgazdálkodó szervezetek problémája, hanem 

mindenkié: a hulladék megelőzés közös 

érdekünk.  Ennek lényege, hogy már a forrásnál 

igyekszünk kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni a 

keletkező hulladék mennyiségét, illetve a 

környezetterhelést. Ezt pedig bárki megteheti különösebb 

erőfeszítések és költségek nélkül úgy, ha tudatosan 

odafigyel arra, hogy környezetbarát, energiatakarékos, 

egészséges, hazai, újrahasznosított vagy 

újrahasznosítható és lehetőleg csomagolásmentes 

termékeket vásároljon.  
 

Ne feledjük, rengeteget tehetünk a saját szintünkön, 

hogy a keletkező hulladék mennyisége kisebb legyen!  

 

A Humusz Szövetség 10+1 pontba foglalta össze 

tanácsait a nulla hulladékra törekvőknek: 

0.Tényleges szükségleteimre hallgatok. 

1. Felkészülten megyek vásárolni, listát és saját szatyrot 

viszek magammal. 

2. Szelektálok, és a hulladékokat a megfelelő 

gyűjtőhelyeken adom le. 

3. Amit lehet, komposztálok. 

4. Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om vagy 

újragondolom. 

5. Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. 

adományozás, bolhapiac útján. 

6. Piacon vásárolok, támogatom a helyi termelőket. 

7. Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket. 



8. Kerülöm az egyszer használatos, felesleges 

csomagolásokat. 

9. Ha tehetem, a közös használatot, kölcsönzést 

választom. 

10. Nemet mondok a reklámanyagokra. 

Ma már szerencsére rengeteg információ áll 

rendelkezésünkre, hogy hatékonyan csökkentsük az 

általunk termelt hulladék mennyiségét és veszélyességét. 

Sok érdekességet és számos hasznos tanácsokat találunk 

például az alábbi hulladékgazdálkodással foglalkozó 

oldalakon: 

www.humusz.hu 

http://www.hulladekboltermek.hu/ 

http://hasznositsd.hu/ 

https://zero-hulladek.blogspot.hu/ 

 

 
 

FELHÍVÁS 

 

A bölcsődei ellátás keretében – ha törvény kivételt 

nem tesz – a három éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását  biztosítani kell. Bölcsődei 

ellátás keretében a gyermek húszhetes korától 

nevelhető és gondozható. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy ha a 

bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt 

gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 

település – jogszabályban meghatározottak szerint 

megállapított – 3 év alatti lakosainak száma 

meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat 

köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei 

ellátásáról bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, 

szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, 

önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

A települési önkormányzatnak 2018. december 31-

éig kell eleget tennie ezen kötelezettségének. 

 

Ezúton kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy 

amennyiben gyermekük részére igényelnék a 

bölcsődei ellátás biztosítását, azt 2018. április 15. 

napjáig jelezzék Rezi Község Önkormányzata 

felé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkeztetés 
 

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról szóló 

15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete 

alapján 2018. április 1. napjától a szociális 

étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege 

kategóriánként a következő: 

1)      420,- Ft/nap 

Azon szociális étkezők esetében, 

akiknek rendszeres havi jövedelme 

nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot. 

2)      480,- Ft/nap 

Azon szociális étkezők esetében, 

akiknek rendszeres havi jövedelme 

nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot. 

3)      630,- Ft/nap 

Azon szociális étkezők esetében, 

akiknek rendszeres havi jövedelme 

nem haladja meg a 130.000,- Ft-ot. 

     4)    650,- Ft/nap 

Azon szociális étkezők esetében, 

akiknek rendszeres havi jövedelme 

a    130.000,- Ft-ot meghaladja. 

5) Az étel háztartásonként történő 

kiszállításának díja: 100,- Ft. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településünk újabb szép korú lakóját, Partics Istvánnét 

köszönthettük legutóbb 90. születésnapja alkalmából. 

Mariska néninek is és a falu valamennyi szép korú 

lakójának jó egészségben eltöltött, örömteli éveket kíván: 

Cserép Gábor polgármester  

és Dr. Szabó Melinda aljegyző. 

http://www.humusz.hu/
http://www.hulladekboltermek.hu/
http://hasznositsd.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 2018. évi Közművelődési munkatervet Rezi Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2006. (XII.15) és a 

15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2005. 

(VI.01.) közművelődési rendelet alapján állította össze, a 

hagyományok és a lakossági igények figyelembe vételével, 

hagyományainkra építve. Különösen nagy figyelmet szentelve 

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárására, megismertetésére.  

 
Április 6. péntek 13:00 órától a Turistaház udvarán 

Gyümölcsoltónap  „Minden, ami gyümölcs”    

Szakmai délután gyümölcsoltással, gasztronómiával. 

Gyümölcsös ételek, sütemények készítése, kóstolása. 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület   

Április 14. szombat 17.00 Szőlősgazdák borversenye 

Helye: Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezi Község 

Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesület  

Április 24. kedd 17.30 Szent György napi ünnepség 

Helye: Szőlőhegyi Szent Donát Kápolna 

Közreműködnek: Nyugdíjas Klub, Óvoda, Általános Iskola 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák 

Egyesülete        

Május 12. szombat 09.00 Hagyományos Vártúra 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok 

Köre Egyesület 

Május 27. vasárnap 11.30 Hősök Napja  

Megemlékezés az I. és II. Világháborúban elesett katonákról.  

Helyszín: Római Katolikus Templom  

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Június 3. vasárnap 09.00 Gyermek- és Családi nap   

Helye: Sportpálya, Iskola  

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület, Rezi Egyházközség, 

Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség 

Június 23. szombat Múzeumok éjszakája  

Helyszín: Rezi vár   

Június 30. szombat 17.00 Rizlingország Ünnepe 

Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu Rendező: Rezi Község 

Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesület 

Július 2-6. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor             

Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház 

Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület  

Július 2-13. XI. Rezindance Tánctábor  

Helyszín: Művelődési  Ház Rendező: Rezidance tánccsoport  

Július 14. szombat Sport, egészségnap és táncbemutató        

Helyszín:  Tornacsarnok Rendező: Rezidance tánccsoport 

Július 16-21. XXI. Hagyományos vártábor                                     

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület 

Július 30-augusztus 3. XI. Gyermek- és Ifjúsági 

Alkotótábor   Helye: Általános Iskola  Rendező: Rezi Község 

Önkormányzata  

Szeptember 9. vasárnap Szüreti Mulatság  Helyszín: Iskola 

udvar 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

 

 

 

 

Szeptember 28. péntek Szent Mihály ünnepe Betakarító 

nap Szakmai nap betakarítással, feldolgozással, vásárral, 

gasztronómiával  Helyszín: Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Október 8-12. II. Szent Lukács Festőtelep a Magyar 

Festészet Napja alkalmából Helyszín: Laky Demeter 

Turistaház 

Október 12. Festőtelep záró kiállítás a Művelődési Házban 
Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Október 19. péntek Az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor Helye: 

Művelődési ház  Rendező: Rezi Község Önkormányzata és az 

Általános Iskola  

Október 21.  Lukács napi búcsú 

November 4. vasárnap  Idősek napja Helye: Művelődési Ház 

November 9. péntek Márton-napi rétessütés, Fáklyás 

felvonulás és misztérium játék  

November 10. szombat Márton-napi Újbor bemutatása  

a szőlősgazdákkal 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház Rendező: Szőlősgazdák 

Egyesülete  

November 17. szombat  Márton napi bál a falu közössége 

számára  

Rendező: Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

Generációs napok, Márton naphoz kötődően           

November 23. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi 

várhoz 
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI 

December 6. csütörtök Adventi családi délután             
Karácsonyi vásár helyi termékekkel és a Télapóval 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Ifjúsági Egyesület, 

Szőlész Borász Egyesület  

 

Rendezvényeink mellett, állandó programok és helyszínek: 

 

TORNACSARNOK napközben az iskolai és óvodai 

tornaórák, sportfoglalkozások helyszíne, a lakosság részére 

történő nyitva tartása: hétfőtől – szombatig 17.00-20.00-ig 

tart, mely alatt asztaliteniszezésre van lehetőség. 

 

Állandó foglalkozások:  

Sport Egyesület sportedzés: 

             kedd-csütörtök  17.00-19.00    

             szerda-péntek    18.00-20.00 

 

TORNASZOBA 

Baba-mama Klub minden hónap harmadik hétfőjén 10.00-

12.00 

Táncoktatás  
kedden, csütörtökön délután 16.00-tól 

Gyógytorna minden hétfőn 18.30-kor  

                                        

KLUBHELYISÉG (Önkormányzat konyhája)  

Nyugdíjas klub foglalkozásai minden csütörtökön 17.00-tól 

 

(Fenti programokon való részvétel a táncoktatás és a 

gyógytorna kivételével térítésmentes és mindenki által 

látogatható) 

A programok felől érdeklődni lehet a 30/648-8764-es 

telefonszámon. 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár 2018. (április-december végéig)  

a programváltoztatás jogát fenntartjuk 
 



 

 

TEGYÜNK TÖBBET AZ 

EGÉSZSÉGÜNKÉRT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha olyan ételeket eszünk,  

amelyeket a szervezetünk a legkisebb erőfeszítéssel 

képes hasznosítani,  

akkor a jó egészség elkerülhetetlenül jön magától”  

Dr. Ted Morter 

 

Az egészséges táplálkozás napjaink egyik legfontosabb 

kérdése az egészség megőrzése érdekében, melyet 

leginkább az otthon megtermelt zöldségek és 

gyümölcsök tesznek lehetővé. Önkormányzatunk Tankert 

pályázata is azt a célt szolgálta, hogy felélesszük a kedvet 

a kertészkedéshez. Községünk lakói körében szeretnénk 

szorgalmazni a konyhakertek művelését, ezért a 

következő információkat bocsátjuk a lakosság 

rendelkezésére Bálint gazdától, egy-két örök érvényű 

egészségmegőrzést segítő idézettel.  

 

A mi éghajlatunk alatt a tavasz kezdete és vége szinte 

kiszámíthatatlan: az utóbbi években azt tapasztaljuk, 

hogy ez az évszak sokkal rövidebb, mint korábban volt. 

A hideg, téli hetek után egyszer csak kisüt a Nap, 

felmelegszik a levegő és betölti a kert, a rét, a szántóföld 

levegőjét a tavaszi föld semmivel össze nem 

hasonlítható, lágy illata! 

 

 

 

 

 

 

Ezért kell a kertészkedő embernek és családjának sietve 

elvégezni a tavaszi munkákat. Mégpedig inkább 

korábban, mint később, mert a sok évtizedes tapasztalat 

azt bizonyítja, hogy a korai ültetés, metszés, magvetés és 

palántázás kisebb kockázattal jár, mint az elkésett, pláne 

a soha el nem végzett ápolás. Ennek a szabálynak a 

törvényszerűségét mindenki ismeri. Tessék figyelemmel 

kísérni a meteorológiai előrejelzéseket és elkezdeni 

mielőbb a munkálkodást, mert az idejében elvégzett kerti  

munka a legjobb biztosítéka a gazdag nyári és őszi 

termésnek! 

 

 

 

 

 

 

„Életerőnket nem őrízhetjük meg tiszta levegő, 

tiszta víz, egészséges táplék és tiszta gondolatok 

nélkül.” Gandhi 

 

 A legsürgősebb tavaszi feladatok: 

Március elején a legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, a 

díszfák és díszbokrok, a szőlőoltványok és a rózsatövek 

ültetése, de ne feledkezzenek meg ezek alapos 

megöntözéséről sem, mert folyamatos és bőséges 

vízellátás nélkül a csemeték nem gyökeresednek meg. 

Sok munkát követelnek ilyenkor az idősebb, termő 

gyümölcsfák. Ezek törzsét és vastagabb ágait a kertészek 

a téli, kellemesebb időjárású napokon szokták 

megtisztogatni a felváló kéregpikkelyektől, amelyek alatt 

a kártevők tojásainak és a gombás betegségek spóráinak 

a tömege telel át. Most a koronaritkítás ideje következett 

el, amikor a sűrűn álló, az egymást keresztező és 

egymással rivalizáló ágrészeket és vesszőket kell tőből 

kimetszeni. Csak így érhetjük el, hogy minden 

gyümölcsöt elegendő napsütés érjen és ízletes termést 

hozzanak létre.  

Elkerülhetetlen márciusi munka a kert minden 

lombhullató növényének, sőt minden, fából készült 

tárgyának (kerítés, kapu, oszlopok stb.) lemosó 

permetezése. Erre a célra igen alkalmas a 

kereskedelemben beszerezhető, kénnel vegyes bordói lé, 

amelyet 1%-os töménységben kell a növényekre 

permetezni. Ez a szer teljesen környezetbarát, emberre, 

állatokra, növényekre nézve veszélytelen, de valamennyi 

gombás megbetegedést megelőzi. 

 

„Ha valaki az egészséget keresi, kérdezd meg,  

hajlandó lesz-e a betegség okait kerülni.”  

Szókratész 

Az első szabadföldi zöldségek vetése: 

Március második felében kell elvetni az átmeneti lehűlést 

is elviselő zöldségfélék (zöldborsó, sárgarépa, 

petrezselyem, pasztinák) magját és ilyenkor célszerű 

ültetni a vöröshagyma dughagymáit és a fokhagyma 

gerezdjeit is. 

Ekkor van az évelő virágok ültetésének és a tearózsa 

bokrok metszésének az optimális ideje is. Kedvező idő 

esetén már a szabadba lehet vinni a fagymentes helyen 

teleltetett növényeket, pl. a leandereket. 

És márciusban már lehet szedni a rebarbara vastag, húsos 

levélnyeleit, amelyből kiváló kompót, torta és leves 

készíthető. Az ősszel lekaszált fűvel, szalmával, vagy 

tőzeggel letakart mángold tövek friss levelei ilyenkor már 

szedhető főzelék-alapanyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertbarát 
Egészségünk forrása: a kert 

 



Áprilisi palántázás: 

Áprilisban se csökken a feladatok száma. A hónap első 

felében meg lehet kezdeni a nem fagyérzékeny 

zöldségfélék (fejessaláta, a kelkáposzta, a brokkoli, a 

vöröskáposzta) erős gyökérzetű, edzett palántáinak és 

egyes virágok (árvácska, százszorszép, nefelejcs) 

palántáinak ültetését, mert ezek az átmeneti, talajmenti 

fagyokat károsodás nélkül elviselik, ha pedig erős lehűlés 

állna be, akkor agrofólia, közönséges újságpapír-, vagy 

szalmatakarással meg lehet akadályozni a kifagyásukat. 

A virágzó gyümölcsfáknak örüljenek, de ne permetezzék 

meg azokat, mert a virágokat megtermékenyítő méheket 

ezzel elpusztítanák! Itt az ideje ilyenkor az ablak- és 

erkélyládák betelepítésének is; ültessenek ezekbe fiatal, 

vagy átteleltetett muskátli töveket. Az ablakládákat 

változatosabbá lehet tenni az új, különböző színű és a 

csüngő fajok alkalmazásával. Újkeletű, de nagyon 

hasznos módszer a muskátli tövek közé egy-egy metélő 

petrezselyem, metélő hagyma, vagy bazsalikom, 

majoranna, borsikafű palánta beültetése is. 

 

„Nem azért élünk, hogy együnk, 

hanem azért eszünk, hogy éljünk.” 
                                    francia mondás 

 

Ha már nem várható fagy... 

A hónap második felében kerülhet sor az uborka, a 

főzőtök, a cukkini, a dinnye, a patisszon és a hónap 

végén a paprika paláinak kiültetésére. Talaj menti fagy 

esetén ezeket az értékes növényeket éjszakára 

agyagcseréppel lehet megvédeni az elfagyástól, de 

megmentve korai terméssel hálálják meg a róluk történt 

gondoskodást. Ebben az időszakban kezdenek 

elszaporodni a különböző levéltetvek, amelyek ellen 

minél előbb, szívó kártevők ellen hatásos, de feltétlenül 

környezetbarát vegyszer kipermetezésével kell 

védekezni. 

 

„Az ember az egynegyedén megél annak, amit eszik.  

A másik háromnegyed részből az orvosa él meg.” 

(egyiptomi piramison talál felirat i.e. 3000. körül) 

 

És áprilisban már a család asztalára kerül a saját 

termelésű, friss zöldhagyma, a hónapos retek és a fejes 

saláta, amelyekre joggal lehet büszke Apa, Anya és a 

gyermekek is, akik részt vettek ezeknek a 

megtermelésében! 

 

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy éljen a jó termőtalaj 

nyújtotta lehetőségeivel és minél többen egészséges, friss 

ételeket tegyenek a családjuk asztalára.  

 

Az ember feláldozza az egészségét csak azért, hogy 

pénze legyen.  

Utána föláldozza a pénzét, hogy helyreállítsa az 

egészségét.  

Ezután a jövő iránt akkor aggódás fogja el őt, hogy a 

jelent képtelen élvezni.  

Ennek az az eredménye, hogy sem a jelenben, sem a 

jövőben élni nem tud.  

Végül aztán úgy él, mintha halhatatlan lenne, és 

persze meghal anélkül, hogy valaha is élt volna.”  

Dalai Láma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavaszi szél 

Tavaszi szél fodrozza a vizeket, 

házunk mellett szaladgált két nyúlgyerek. 

Piros tojást rejtettek a kosárba, 

hadd locsoljak parfümöt a ruhádra. 

 
 

Húsvéthétfő reggelén  

kis bokrétát szedtem, 

tarkabarka virágokról 

illatot gyűjtöttem. 

  

Bezártam egy szelencébe,  

repültem is hozzád, 

hogy illatos harmatvízzel 

megmosdassam orcád. 

Szabad-e locsolni? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy mindaz, aki Őbenne hisz, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) )  

Emberi életünk fordulópontja és hitünk közepe, ami 

Nagypéntektől Húsvétig történt. Jézus, Isten Fiaként, az 

Atya akaratával azonosulva, a mi megváltásunkért, életét 

adta értünk. Jézus ígérete szerint, velünk van az idők 

végezetéig.  

A hívő ember számára a feltámadás az a reménység, ami 

megment a kétségbeeséstől, általa legyőzi a 

bizonytalanságot és enyhíti a haláltól való rettegést.  

Nehéz ma kapaszkodókat adni, ha nem tudjuk az utat 

megmutatni, és segítő kezet nyújtani az élet 

problémáinak kezeléséhez. Napjainkban pedig, 

különösen fontos lenne, példát venni akár a patakról is, 

ami nem torpan meg, ha akadályba ütközik, nem kezdi 

szidni az útjába kerülő köveket, hanem kikerülve azt, 

folytatja az útját, hogy elérje távoli célját. A jó 

tanuláshoz elengedhetetlen az otthoni motiváció, a 

bíztatás, az erő és kitartásra nevelés. 

A gyerekeknek is hinniük kell abban, hogy a feladatokat 

meg tudják oldani, az akadályokon át is el tudják érni 

céljaikat.  Az általános iskolában kibontakozó 

képességeik megmutatják, milyen irányokban érdemes 

tovább haladniuk, kinek mi az erőssége, milyen 

feladatokhoz rendelkezik a legjobb adottságokkal. Így 

érhetik el, hogy későbbi munkájuk, ne fárasztó kín 

legyen, hanem kedves, építő, örömteli tevékenység. 

Az iskolában működő szakkörök: matematika, táblajáték, 

énekkar, atlétika és labdajáték, valamint a művészeti 

iskolai képzések is lehetőségei a tehetségek 

kibontakoztatásának. 

Az iskolai művészetoktatáshoz (alsós néptánc, 

képzőművészet), a tandíj összegének felét, az  

 

 

 

önkormányzat átvállalta, ezzel is támogatva a 

tehetséggondozást. Köszönjük gyermekeink és a szülők 

nevében!  

 

 

 

 

 

 

 

A másik fontos, a komplex instrukciós program, ami 

nemcsak a tanórákon, hanem azokon kívül, a generációs  

órákon keresztül is megvalósul. A 2018-as évtől iskolánk  

elnyerte a MINŐSÍTETT KIP-es iskola címet is, a  

2017-ben megkapott DIGITÁLIS ISKOLA mellé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei évben ismét megpályázzuk az ÖKO-Iskola címet. 

Tanulóink a tanév során, két csoportban járnak bérletes 

színházi előadásokra. A gyógy úszást pedig a keszthelyi 

tanuszodába, az önkormányzat falugondnoki 

autóbuszának szállításával oldjuk meg, ezzel biztosítva a 

gyógytestnevelést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános Iskola hírei 



 A település kulturális életébe, aktívan bekapcsolódunk, 

ünnepélyeken, rendezvényeken egyaránt.  Szinte minden 

programon jelen vagyunk, többnyire szereplőként is. 

Ezzel kívánjuk tovább ápolni a hagyományokat, 

kialakítani, megalapozni a helyi kötődéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 15-én együtt ünnepeltünk az 1848/49-es 

Forradalom és Szabadságharc tiszteletére.  

 
Törekszünk az óvoda-iskola jó kapcsolatának ápolására és a 

könnyű átmenet biztosítására. Ennek keretében az óvónénik 

meglátogatták az első osztályosokat, megnézték szeptember 

óta mennyit fejlődtek, milyen okosak már. 

Harmadik éve szervezzük az Iskolába - lépegető 

foglalkozásokat, ami márciustól ismét indul, ahol 

megismertetjük a jövendő első osztályosokat az iskolai élet 

játékos formáival. Lépésről lépésre vezetjük a 

nagycsoportosokat így készségeik, képességeik 

megerősítésével kezdhetik meg tanulmányaikat, miközben 

magabiztosabbá válnak és tapasztalatokat szereznek. 

A második félév eddigi versenyein az alábbi eredmények 

születtek: 

Gergely napi Művészeti Fesztivál – Gyenesdiás   

KISS NOÉMI – népdal – kiemelt arany minősítés 

PÁLFI PÁLMA - népdal – arany minősítés 

FENYVES ZSUZSANNA –iparművészet – arany minősítés 

GULYÁS ANNA – iparművészet – ezüst minősítés 

KIKELET NÉPDALKÖR – népdal – ezüst minősítés 

(Lancz Laura, Pálfi Pálma, Lázás Mira, Fenyves Julianna, 

Nyisztor Szidónia, Nagy Zsombor, Szabó Ádin, Gergely 

Klementina, Csizmadia Natasa, Ganghamer Gyöngyike, 

Gulyás Anna, Fenyves Zsuzsanna) 

Zalakaroson a Móra -napok rendezvényén, 2. osztályos 

színjátszóink sikeresen szerepeltek és bronz minősítést 

kaptak. (  Gulyás Barbara, Nyisztor Szidónia, Bogdán 

Kristóf, Nagy Bence, Nagy Zsombor és Szabó Ádin ) 

Felkészítő: Temesi Tünde és a díszlet elkészítésében 

aktívan segítettek a gyermekek szülei is. 

Köszönjük és további szép sikereket kívánunk nekik! 

Csokonai Alapműveleti verseny helyi fordulójáról 

továbbjutott: Nyisztor Izabella és Nistor Előd 

Ebben a félévben a tovább folytatódó Vodafone Digitális 

Iskola pályázaton, Vincze Brigitta tanárnő vezetésével, 

nyertek a gyerekek egy tablet töltő szekrényt. A márciusi 

versenyben, szintén az első helyre került iskolánk, aminek 

köszönhetően SMART interaktív táblát kapunk, újabb 

nyereményként. 

Az elkövetkező időszakban, iskolánkban az alábbi események 

lesznek: 

Nyílt nap:  március 26-án az alsó tagozatnak, március  

27-én a felsőnek. - 8-12 óráig –  Szeretettel várjuk az 

érdeklődő szülőket! 

DIGITÁLIS témahét: április 9-13. - 8-12 óráig –  

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket! 

Tavaszi szünet: március 29 -  április 3. 

 A leendő első osztályosok beíratása: 2018.   április 12.   

8-19 óráig   és   április 13.     8-19 óráig az iskola 

irodájában. Szeretettel várjuk a szülőket! 

Májusban a 3-4. osztályosok erdei iskolába mennek 

Ajka mellé, a felsősök pedig kétnapos budapesti 

tanulmányi kirándulásra, ahol többek között ellátogatnak 

az Országházba és a Sziklakórházba, valamint az 

Állatkertbe is.  

Ezúton szeretném megköszönni, az iskola tanulói és 

kollégáim nevében, az önkormányzat minden 

dolgozójának segítő közreműködését, a Rezi 

Gyermekekért Alapítvány és az iskola szülői 

munkaközösségének, aktív támogatását és 

együttműködését. 

 

Végezetül egy tanulságos történet …  arról, hogy 

gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, 

hanem alkalmassá kell tenni őket, azok leküzdésére. 

 Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen nehéz természete 

volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy 

mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy 

veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az udvar 

végében lévő kerítésbe. Az első napon 37 szöget ütött a 

fiú a kerítésbe. 

Az elkövetkezendő hetek során, megtanult uralkodni 

magán, és a kerítésbe beütött szögek száma, napról napra 

csökkent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni 

magán, mit a szögeket beütni a kerítésbe. 

 Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget 

sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját, 

és elmesélte neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a 

kerítésbe ütnie. Ekkor az apja azt mondta neki, hogy 

minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát és nem kerül 

veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a 

kerítésből. 

 A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjával, 

hogy már egy szög sincs a kerítésben. Az apa elkísérte a 

fiát a kerítéshez, és így szólt: „Édes fiam, te igen 

becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, 

mennyi lyuk van ezen a kerítésen. Ez már sosem lesz 

olyan, mint azelőtt. Amikor összeveszel valakivel, és 

amikor egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan 

sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. 

Mindegy hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott 

marad. A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai 

seb. 

„ Nem szólt a keresztúton, nem vitatkozott, nem kereste 

az igazát, önként lemondott arról, hogy istenségét 

keresse. 

 Nem szállt le a keresztről, mert még nem jött el az ő 

ideje. Amikor eljött az ő ideje, nem leszállt, hanem 

megdicsőülve felemelkedett. „ 

Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok 

mindenkinek  

Áldott húsvéti ünnepeket! 

Zubai Etelka 

igazgató 



 

 

 
 

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni 

érdemes. Hogyan éljek, mit tegyek? – ezeket az 

óvodában tanultam meg. Az egyetemen nem volt 

különösebb érték a bölcsesség, ám az óvodában annál 

inkább. Íme amit ott tanultam:  

- Ossz meg mindent másokkal! 

- Ne csalj a játékban!  

- Ne bántsd a másikat!  

- Rakj rendet magad után!  

- Ne vedd el a másét!  

- Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!  
- Evés előtt moss kezet!  

- Húzd le a vécét!  

- Élj mértékkel! 

-  Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, 

táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! 

- Délutánonként szundíts egyet!  

-  A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a 

társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól!  

-  Ismerd fel a csodát!  

„A világ néha egész tűrhető helynek látszik, nem?”  

Robert Fulghum  

 

Óvodánkban minden gyermeknek igyekszünk megadni a 

lehetőséget arra, hogy megtalálja azt a számára 

legfontosabb területet, amelyben képességét a legjobban 

kibontakoztathatja. Mindehhez építünk a gyermek 

alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a külső 

világ tevékeny megismerésére, a művészeti élmény 

nyújtására és az anyanyelvi nevelésre. Biztosítjuk a 

befogadó, a minden gyermek számára egyenlő 

hozzáférést biztosító gyermekközpontú óvodai nevelést, 

amely a gyermeki személyiségük kibontakozását segíti. 

Tudjuk, hogy a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezetnek meghatározó szerepe van. Biztosítjuk 

számukra a fejlettségüknek megfelelő mintát, 

tevékenységet, tapasztalatforrást. 

Ezek közül a tevékenységek és tapasztalatforrások közül 

mutatom be a következőket: 

 

 

 

 

- Január első hete az újévi jókívánságok mellett, a 

karácsonyra kapott játékok felfedezésével telt. 

- Péntekenként folytatódnak a mesefoglalkozások 

Hammer Gyuláné Márti nénivel. 

- Január közepétől kezdtük a könyvtár látogatást az 

iskolában, az Olvasóvá nevelési programunk keretében. 

Ezentúl, minden hónapban egyszer foglalkozást tartunk a 

könyvtárban. 

- Január 30-án és február 6-án, az első osztályosok s Zita 

tanító néni meghívására, az óvónénik meglátogatták az 

első osztályba járó volt óvodásainkat. Örömmel láttuk, 

milyen sokat ügyesedtek, okosodtak! 

- Február 5-én, a középső és nagycsoportos óvodásoknak 

elkezdődött a néptánc foglalkozás Hardi András 

vezetésével. 

 

 
 

- Ugyanezen a napon szülői értekezletet tartottunk, 

melyre meghívtuk az iskola igazgatónőjét, Zubai Etelkát 

és a leendő első osztályos tanító nénit, Rózsás Erikát. Ők 

bemutatták az iskolát, valamint betekintést kaphattak a 

szülők a várható iskolai programokról.  

- Február első hetében tájékoztatást adtunk minden 

szülőnek gyermekük fél éves fejlődéséről. 

- Február 7-én farsangoltunk, ahol vidámság és „lakoma” 

várta a jelmezbe öltözött gyerekeket. 

- Február 12-én kisze bábot készítettünk szalmából, majd 

13-án, húshagyó kedden az udvaron megtáncoltattuk, 

majd elégettük. 

A jeles napot Rosta Géza énekes-gitáros előadóművész, 

zeneszerző, verses zenés gyermekműsora tette 

emlékezetesebbé. Az interaktív előadáson minden 

gyermek felszabadultan énekelt, szerepelt. 

- Február 14-én a Balaton Színház bérletes előadásában 

az Élet a bárkán című meséjét néztük meg. 

- Február 19-én a Szegedi Látványszínház művészeinek 

fergeteges előadását minden óvodásunk élvezte. 

- A községi fánkfesztiválon ebben az évben is szerepeltek 

gyermekeink. Farsangi lakodalmast adtak elő Takács 

Judit óvodapedagógus vezetésével, ami nagy tetszést 

váltott ki a jelenlevőkből. 

- Március 13-án múzeumpedagógiai foglalkozáson 

voltunk a keszthelyi Balatoni Múzeumban. A március 15-

Óvoda hírei 



e megünnepléséhez kapcsolódó programon a gyerekek 

kézbe vehették a régi fegyvereket, szablyát, puskát, 

kisdobot. Megfoghatták Kossuth Lajos pisztolyát, majd 

mindenki nemzeti kokárdával díszített csákót 

készíthetett. 

 
 

- Március 14-én mi is megünnepeltük a Nemzeti ünnepet, 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharcot verssel, 

dallal idéztük és elhelyeztük a saját készítésű zászlóinkat 

a megemlékezés helyszínén. 

 

 
 

- Elektronikai hulladékot ajánlott fel egy hévízi cég, 

melyet 14-én szállíttattunk el. Ezúton is köszönjük nekik! 

- Március 19-én, délelőtt együtt festettünk „kézzel-

lábbal” Tafotáné Gabi nénivel.  

- Immár hagyományossá vált Mesemondó délelőttünket 

március 20-án rendeztük meg. 14 gyermek mondott 

mesét a meghívott vendégek és szüleik előtt. 

Emléklappal, egy-egy mesekönyvvel jutalmaztuk 

felkészültségüket, nekünk pedig mesemondásuk volt a 

jutalom. 

- Március 21-én a Víz világnapja alkalmából a 

gyenesdiási Természet Háza programjaiból választottunk 

és hívtuk meg őket egy játékos délelőttre. Már az 

óvodában fontos, hogy rávilágítsunk a víz fontos 

szerepére életünkben. Arra, hogy óvjuk, védjük 

környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.  

- Március 26-án egy újabb meseelőadáson vehet részt 

óvodánk apraja-nagyja. Kisteleki László előadásában a 

Kiskakas című mesejáték nyújt újabb élményt. 

 

 

 

További várható tavaszi programjaink, eseményeink: 

- Húsvéti ünnepre készülünk. Többféle technikával tojást 

díszítünk, és felelevenítjük a húsvéti hagyományokat. 

- Elkezdődnek az „iskolába lépegető” foglalkozásai, 

melyet szerda délutánonként az iskola alsós pedagógusai 

tartanak az iskolába készülő gyerekeknek. 

- A Generali Biztosító Szimba pályázatán nyert óvodánk 

150 ezer Ft értékben egy közlekedésbiztonsági 

élményprogramot, melynek célja, hogy a gyermekek 

élményszerűen sajátíthassák el a biztonságos közlekedés 

alapjait, az intézményünk pedig közlekedésbiztonsági 

eszközcsomagot és pedagógia segédletet kap. Ezt a 

programot a Sportcsarnok mögötti parkolóban fogjuk 

lebonyolítani. 

- Április 6-án részt veszünk a gyenesdiási Pacsirta 

gyermekdal Fesztiválon 9 gyermek nevezésével. 

- Nyílt napot tartunk szülőknek és a leendő óvodásoknak 

szüleikkel. A nyílt nap időpontjáról minden leendő 

óvodás szüleit levélben értesítjük. 

- Április 11-én, a bérletes előadás sorozat utolsó, Mátyás 

király című zenés előadására megyünk Keszthelyre. 

- Április 17-én a Denevérek című kiállítást nézzük meg a 

Balatoni Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán és 

ismerkedünk játékosan életükkel. 

- Az óvodai beíratás időpontját április 20. és május 20. 

között tervezzük. Erről minden érintett kedves szülőt 

írásban értesítünk. 

- A Föld napjának (április 21.) megünneplésére 

kirándulást szervezünk. Ekkor hirdetjük meg az egy 

gyermek-egy palánta programot is. 

- Május 4-én a Balatoni Múzeum múzeumpedagógiai 

foglalkozásának idei utolsó alkalmán, a várak lesz a 

téma. 

- Részt veszünk a község által szervezett Szent György 

napi ünnepségen, ahol énekes játékfűzést adunk elő 

gyermekeinkkel. 

- Május első vasárnapja Anyák napja. Méltó ünneplésre 

készülünk az óvodában, ahová a gyermekek édesanyját, 

nagymamáit várjuk szeretettel. 

- Májusfát állítunk az óvoda udvarán, melyet pünkösdkor 

„kitáncolunk”. 

- Május 10-én, a Madarak és fák napja alkalmából „Zöld 

kalandra fel!” címmel akadályversenyt rendezünk a 

szabadban. 

- Május utolsó hetében Gyermeknapi közös programot 

szervezünk szülőkkel. 

 

- Pünkösdölés és májusfa kitáncolás. 

- Nagycsoportosok búcsúztatása. 

- Közös év végi kirándulás szülőkkel. 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a falu minden 

kedves lakójának!  

az óvoda gyermekei és dolgozói nevében: 

 

 

Trezsenyik Zsuzsánna 

óvodavezető 

 

 



Kedves Kismamák, Anyukák! 
Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy áprilistól 

havonta egy alkalommal zenebölcsi foglalkozást 

indítunk, az időpontról későbbiekben értesítelek 

benneteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Védőnői Szolgálat továbbra is baba-mama klubot tart 

minden harmadik hétfőn 10 órától a tornacsarnokban. 

Kérném, hogy mindkét foglalkozásra váltócipőt hozzatok 

magatokkal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő családot! 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a község 

valamennyi lakójának! 

Zomboryné Brigitta 

Védőnői Szolgálat 

BABAMASSZÁZS 

A babamasszázs több ezer éves múltra visszatekintő, a 

világ számos országában alkalmazott szeretetteljes 

érintés. 

 

 

 

Hatásai közül kiemelném a szülő és gyermeke közötti 

kötődés megerősödését. Emellett élettani hatásai a 

következők: 

- segíti az anyatejes táplálást 

- enyhíti a hasfájást 

- nyugodtabb alvást biztosít 

- kiegyensúlyozottabbá teszi a szervrendszerek 

működését (emésztés, keringés, légzés, idegrendszer) 

- elősegíti a vázizomzat és az érzékszervek fejlődését 

- növeli a baba ellenálló képességét 

Babamasszázs tanfolyamra szeretettel várja a 

jelentkezését: 

Zomboryné Brigitta  

csecsemőmasszázs-oktató 

 

Tel.: 0630/438-5719 

 

Adó 1 % 

 

Amennyiben teheti, kérjük, támogassa az Alapítvány 

munkáját!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 10 éve működő Rezidance tánccsoport az idei 

versenyszezont is töretlen sikerrel kezdte. Eddig két 

nemzetközi- és két országos versenyen is megmérettette 

magát a csoport, amelyeken minden esetben dobogóra 

állhattak táncosaink! Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a 

Táncpedagógusok Országos Szövetségének versenyéről, 

kettő 3. díjat és egy 2. díjat hoztunk el! Ez a táncvilágban 

a leginkább elismert és magas művészi értékkel bíró 

táncverseny, melyen a zsűri tagjai az ország híres 

táncművészei, -koreográfusai közül kerülnek ki, 

elismerték munkánkat és ámulatukat fejezték ki, hogy 

egy kis faluból érkező tánccsoport ilyen magas művészi 

értéket képvisel! Csak remélni tudom, hogy Rezi lakosait 

is örömmel tölti el, hogy egy ilyen tánccsoport működik 

kis falujukban és országszerte viszi hírnevét a 

településnek! Öröm számunkra, hogy a csoport létszáma 

évről-évre növekszik, így már közel 80 táncoslábú 

gyermek, fiatal vesz részt a próbákon.  

A Rezidance tánccsoport nevében kellemes húsvéti 

ünnepeket kíván:  

Varga Enikő  

táncoktató 

Védőnői szolgálat hírei 

Rezidance tánccsoport hírei 



 

A társadalmi kohézió erősítése 

a Római Katolikus Plébánia és a Rezi 

Várbarátok Köre Egyesület közösségfejlesztő 

programja 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

keretében a Római Katolikus Plébánia és a Rezi 

Várbarátok Köre Egyesület a következő két évben 

olyan közösségi programok szervezését valósítja 

meg, melyek a családi közösségeket, a 

házasságkötésre, gyerekvállalásra készülő párokat, a 

munkaerőpiacra elhelyezkedni nehezen tudó 

személyeket, az idősebb generációt, segítségnyújtást 

igénylő személyeket célozzák meg.  

Az érdeklődők információs napokon, csoportos 

foglalkozásokon, ismeretterjesztő alkalmakon, 

közösségi rendezvényeken vehetnek részt, emellett 

természetesen szórakoztató jellegű programokat is 

megvalósítunk.  

A kisgyermekek, óvodások és általános iskolás 

gyermekek részére logopédiai, meseterápiás, 

tanulást segítő foglalkozások, mozgásfejlesztő, 

egészséges életmódra nevelő terápiák 

megvalósulására törekszünk. A felnőttek körében 

mentálhigiénés, pszichológiai, munkaügyi és 

pénzügyi, egészséges életmódra nevelő, 

személyiségfejlesztő, gyermekneveléssel 

kapcsolatos tájékoztató előadásokra kerül sor 

szakemberek bevonásával.  

E tevékenységek mindenki számára ingyenesek 

lesznek.  

A különböző témájú eseményekkel növekedne a 

résztvevők látó- és érdeklődési köre, segítené 

személyiségük épülését, növelné a kulturális és 

gazdasági szerepvállalásukat. A pedagógusoknak, 

szociális szakembereknek lehetőséget teremtene 

arra, hogy jobban megismerhessék és tovább 

fejlesszék az általuk megismert személyeket, 

gyerekeket.  

Jelenleg futó programjaink: az óvodában 

meseterápia, néptánc foglalkozás heti szinten. A 

Baba-Mama klubban pedig érzékenyítő csoportos 

foglalkozásokra várják a kismamákat és a babákat.  

Szeretettel várjuk községünk gyermekeit, szüleit a 

június 3-án megrendezésre kerülő Gyermek- és  

Családi napra, ahol a délelőtt folyamán a 

gyermekeket játszóházba, kézműves és fejlesztő 

foglalkozásokra, a szülőket pedig családi, 

gyermeknevelési, pszichológiai témájú előadásokra 

várjuk. Az ebéd elfogyasztása után folytatódnak a 

szórakoztató előadások, játékos foglalkozások, de 

lesz, ugráló vár, bohóc, zenei koncert, főzőverseny 

és népzenei táncház is. A projekt keretében 

megvalósuló további programokról folyamatosan 

tájékoztatni fogjuk a lakosságot.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves rezi Focibarátok!  
 
Az alábbiakban ismertetjük a Rezi Petőfi SE tavaszi 

mérkőzéseit, melyre szeretettel várunk minden kedves 

szurkolót!  

 

Március 30. 15:00 Zalaapáti – Rezi  

Április 01. 15:00 Rezi – Keszthely  

Április 08. 15:30 Gyenesdiás – Rezi  

Április 15. 15:30 Rezi – Alsópáhok  

Április 22. 15:30 Sümegcsehi – Rezi  

Április 29. 16:00 Rezi–Várvölgy  

Május 01. 16:30 Rezi– Zalaszentlászló  

Május 06. 16:30 Zalaszántó – Rezi  

Május 13. 16:30 Rezi– Sármellék  

Május 20. 17:00 Karmacs – Rezi  

Május 27. 17:00 Vindornyaszőlős – Rezi  

Június 03. 17:00 Rezi – Óhid   

Június 10. 17:00 Vonyarcvashegy – Rezi  

 

 
Játékosaink és Egyesületünk nevében kellemes Húsvéti 

Ünnepeket kívánok!  

Szabó Csaba  

                                                     elnök 

 

 

 

Rezi Egyházközség és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei 

Hírei 



 

Doni áttörés  
A Doni áttörés évfordulóját ünnepeltük január 7-én. A 

szentmisén Kiss László esperes beszélt a világháború 

szörnyű időszakáról, majd a temetőben megkoszorúztuk 

a II. világháborúban részt vett rezi hősök emléktábláját.   

 Reziben évek óta hagyománya van a hőseinkről való 

megemlékezésnek. A Rezi Nyugdíjas Klub 

megalakulását követően, aminek már több mint 10 éve, 

felkarolta a Doni áttörés évfordulóját, hisz családjukból, 

Reziből többen is életüket vesztették ezen a fronton.    

 

Farsangi disznótoros 

 

A Rezi Várbarátok Köre Egyesület az idén is 

megrendezte farsangi disznótoros rendezvényét, mely az 

esős időjárás ellenére kitűnő hangulatban telt. Az 

esemény január 11-én, csütörtökön egy szép nagy, 375 

kg-os koca vágásával és feldolgozásával kezdődött, majd 

pénteken este disznótoros vacsorával folytatódott a 

Tornacsarnokban, ahol több mint kétszáz vendég 

kóstolhatta az ilyenkor szokásos hagyományos ételeket. 

A káposzta és savanyú répa levest, hurkát, kolbászt, 

pecsenyét. Az esten helyi és a térségi amatőr csoportok 

szórakoztatták a közönséget hangulatos előadásukkal. 

Mulatságos jelnetet adtak elő az Őszi Rózsa Nyugdíjas 

Klub tagjai, nagy sikerrel táncolt és fokozta a hangulatot 

a Rezidance tánccsoport, operettet és slágereket 

énekeltek együtt és külön-külön is a Tátika Népdalkör és 

szombathelyi barátaink, apa és fia: György Gábor és 

György István. Nagy Dóra trombitajátékával pedig ismét 

lenyűgözte a közönséget. A bálon a talpalávalót a Signál 

Duó biztosította. Mint minden alkalommal, jótékony 
célja is volt a rendezvénynek. Rengeteg tombola  

 

felajánlás érkezett, melynek befolyt összegét egy 

rendezvénypajta megvalósítására fordítjuk, amit a 

Turistaház udvarán építünk meg. A pajta egyszerre több 

funkciót is szolgál. Amellett, hogy fedett helyet biztosít 

az udvaron tartózkodóknak, hangszigetelő tulajdonságot 

is szánunk neki, amivel szomszédaink nyugalmának is 

adózunk. Rendezvényünk fővédnöke, aki már 5 éve 

pártolja tevékenységünket, Prof. Em. Dr. Gundel János, a 

BGE Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi 

Kar főiskolai tanára.  

Szombaton került sor a Farsangi disznótoros és 

kolbásztöltő mustrára a Turistaház udvarán, ahova a 

térségből, de távolabbi településekről is érkeztek 

közösségek, baráti társaságok, hogy bemutassák és 

megmérettessék egymással kolbásztöltési szokásaikat, 

tudományukat. Voltak, akik most jöttek először, de 

olyanok is, akik már ismerősként tértek vissza. Éreztek 

csoportok Karmacsról, Zalaszántóról, Várvölgyről, 

Cserszegtomajról, Sármellékről, Keszthelyről, Reziből 

több csapat is, de érkeztek barátaink Szentpéterúrról, 

Herényből és Esztárról is, utóbbiak majdnem 500 km-t 

utaztak, hogy itt lehessenek, de a Duna Tv Önkéntesek c. 

műsorának stábja is résztvevője és versenyzője volt a 

mustrának. Ki-ki kolbászt töltött vagy tájjellegű 
disznótoros ételt főzött, melyeket rangos zsűri értékelt.  

A zsűri tagjai voltak:  Dr. Gundel János,  Barcza Zoltán, 

a NaturMed Hotel Carbona szakácsa, Sáringer-Kenyeres 

Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, Dr. 

Varga Andrea, a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője, 

Gombkötő János, VSZK szakoktató és Simon Péter, 

élelmezésvezető. 

A civil oldalt Pintérné Rajkai Ágota és Bellér Ferenc 

képviselte.  

Köszönjük a csapatoknak, hogy részt vettek 

rendezvényünkön, jelenlétükkel színessé tették annak 

programját és jókedvükkel hozzájárultak ahhoz, hogy egy 

nagyszerű, jó hangulatú napot tölthessünk el együtt! 

Köszönjük a zsűri tagjainak munkáját, segítségükre a 

jövőben is számítunk! Köszönjük minden résztvevőnek, 

vendégeknek, támogatóknak, hogy részvételükkel, 

segítségükkel hozzájárultak rendezvényünk 

megvalósításához! Kívánjuk, hogy jövőre találkozzunk 

ebből az alkalomból ismét!  

Adó 1 % 
Amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa 

Egyesületünk munkáját! Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális összefoglaló 



Vince napi pincejárás  

 

 
 
Szent Vince napja alkalmából, idén is összejöttek a rezi 

szőlősgazdák, hogy a már hagyományosnak mondható 

Vince-napi pincejárást megrendezzék a rezi szőlőhegyen. 

Az első állomás Simon László helyi gazda birtokán volt, 

ahol a beköszöntő rigmusok után Bellér Ferenc a rezi 

Szőlész Borász Egyesület elnöke köszöntötte a 

résztvevőket, majd Kiss László esperes beszélt Szent 

Vince életéről és a naphoz fűződő hagyományokról, majd 

a jó termés érdekében megáldotta a levágott 

szőlővesszőket. Ezután a népes társaság a pincébe vonult, 

és megkóstolta a gazda 2017-es évjáratú borait, melyhez 

finom csemegék – sült és füstölt kolbász, szalonna, 

frissen sütött házi tészták kerültek terítékre. A vincézők a 

kóstoló után megköszönték a jó tartást és tovább indultak 

Lancz Szilveszter, Decsics György és Szabó Csaba 

birtokára. A  pincejárás valamennyi állomásán, a gazdák 

borkínálata mellett a gasztronómia is nagy hangsúlyt 

kapott. Az utolsó állomás az Önkormányzat szőlőhegyi 

birtoka volt, ahol Cserép Gábor polgármester várta a 

vincézőket és mutatta be a helyet, annak jövőbeni terveit. 

Ezután a Laky Demeter Turistaházban vacsora mellett 

összegezték a nap eseményeit. A rendezvény jó 

hangulatban telt, melyről a jó borok és v. Vesztergám 

Miklós tárogatós gondoskodott. Az eseményen részt 

vettek a Móri Borbarát Hölgyek és a Lukácsházi 

Borbarát Hölgyek Egyesületének képviselői, valamint a 

Da Bíbere Zalai Borlovagrend tagjai.  

 

Adó 1 % 
Amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa 

Egyesületünk munkáját! Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húshagyókeddi farsangzáró fánkmustra és 

kézimunka kiállítás 

 

 
 
2018. február 13-án a Tornacsarnok aulájában került 

megrendezésre a Húshagyókeddi fánkmustra, és kiállítás 

a Rezi értékek gyűjteményéből. 

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum 

Bizottság által kiírt pályázat biztosította, hogy 

községünkben elkezdődhessen a helyi értékek gyűjtése, 

melynek dokumentálása egy kiadványban lett 

összefoglalva és e rendezvényen került bemutatásra 

Csengei Ágota, a Zala Megyei Értéktár Bizottságának 

tagja jóvoltából.  

A farsang zárásaként az óvodások egy lakodalmas játékot 

adtak elő, felléptek a keszthelyi Család Általános Iskola 

tanulói, a rezi Általános Iskola énekkara és a rezi fiatalok 

busó öltözékben űzték a telet. Ezután mindenki 

kóstolhatott a helyi háziasszonyok által hozott fánkokból, 

s amíg a felnőttek recepteket cserélgettek, a Rezidance 

Tánccsoport egy kiváló hangulatú népzenei táncházra 

invitálta a gyerekeket.  

 

Fánkkarneválon Zalaapátiban 

 

 
Rezi csapata a hagyományos fánkok kategóriában a 2. 

helyet szerezte meg a 10. Jubileumi Fánkkarneválon 

Zalaapátiban.  

 



Kolbásztöltő versenyen Szentpéterúrban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 a Rezi Rizlingország Szőlészeti- Borászati 

Hagyományőrző Kulturális Egyesület csapata 

különdíjban részesült a szentpéterúri rendezvényen az 

egységes megjelenésért, az ízlésesen tálalt ételkínálatért 

és természetesen a finom kolbászért.  

 

….és Sármelléken 

 

 
 
az „Ólból üstbe” Kolbászfesztiválon a Rezi Vár-lak 

csapata 1. helyen végzett és elnyerte a „Legszebb porta” 

különdíjat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színházi délután Reziben  

2018. február 9-én a Tornacsarnok aulája adott helyet a 

Verebes István által írt Vigyázat, csalók!!! című abszurd 

jelenetsornak, melyet a zalaegerszegi Hevesi Sándor 

Színház színészei adtak elő. 

Az áldozatvédelmi előadás a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács támogatásával és a Zala Megyei Rendőr - 

Főkapitányság közreműködésével jött létre, mely az 

idősekre leselkedő veszélyeket mutatja be humoros, 

élményszerű, figyelemfelkeltő célzattal.  

A mű jeleneteiben a csaló más és más módszereket 

alkalmazva téveszti meg az időseket, akik mindig 

hiszékenyen rábízzák a pénzüket.  

A színdarab után a jelenlévők tájékoztatást kaphattak a 

rendőrségtől és lehetőség nyílt vagyonvédelmi és 

áldozatvédelmi kérdések megbeszélésére is.   

 

A „Színpadon a bűnmegelőzés” projekt célja az idősebb, 

65 év feletti korosztály áldozattá válásának megelőzése, 

mely a bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb és 

leggazdaságosabb módszere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adó 1 % 

 

Amennyiben teheti, kérjük támogassa az Alapítvány 

munkáját! Köszönjük! 

 

Kanyargós kis patak partján  

kis nyulacska bandukol. 

Hímes tojást dugdosott el  

kiskertedben valahol. 

 

Amint látom, megtaláltad, 

ott vannak az asztalon. 

Kölnivízzel meglocsollak, 

ha a sárgát megkapom. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvéti versek  Színező 

Mentovics Éva: 

Lángolj, kisze, vidd a telet! 
 

Ahogyan a kisze ég,  

úgy tűnjön el minden jég! 

Csorduljon a jégcsap könnye, 

éltet adjon minden csöppje! 

 

Amikor a kisze lángol,  

fusson a fagy hét határról! 

Dőljön le az összes hófal,  

tavasz jöjjön minden jóval: 

gólyahírrel, napsugárral,  

szárnyaljon a víg madárdal, 

csattogjon a gólyakelep… 

szaladj már tél, ott a helyed, 

ahol hívnak, ahol várnak, 

szíves szóval invitálnak. 

 

Hadd fogadjuk a víg tavaszt, 

mely orcánkra mosolyt fakaszt, 

derűt ígér, víg kacagást – 

felednénk már a havazást. 

Csobbanjon a csermely fodra,  

rügy pattanjon sombokorra! 

Lila sáfrány, csillagvirág 

hirdesse, hogy szép a világ. 

Lángolj, kisze, vidd a telet, 

bimbózz, tavasz, itt a helyed! 

 

Kisze, kisze, szalmabáb, 

égj el minél hamarább, 

füsttel írd a kéklő égre: 

Jöjj el, tavasz, jöjj már végre! 

 

 

Reviczky Gyula: 

Húsvét 

 

Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámast az isten-ember 

Győzedelmesen!  

 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, 

Mely örök leszen� 

Feltámadt az istenember 

Győzedelmesen. 

 

 

http://www.operencia.com/versek/uennepek-husvet/1138-mentovics-eva-langolj-kisze-vidd-a-telet
http://www.operencia.com/versek/uennepek-husvet/1138-mentovics-eva-langolj-kisze-vidd-a-telet


 

Sajtos burgonya krémleves 

Elkészítési idő: 30-35 perc 

 

 
Hozzávalók:  

60-70 dkg burgonya 

4-5 dl zsíros tej (min. 2,8%-s) 

15-20 dkg félkemény reszelt sajt (Edami, Gouda) 

2-3 evőkanál tejföl 

1 kisebb fej (fehér) hagyma 

1-2 evőkanál olaj vagy zsír 

2-3 teáskanál ételízesítő (sómentes) 

só, a tálaláshoz reszelt sajt 

 

1. Vágjuk a hagymát apróra, a burgonyát kis kockákra. Kevés 

zsíron pároljuk a hagymát üvegesre, sózzuk meg, és adjuk 

hozzá a burgonyát. Pároljuk pár percet, hintsük meg az 

ételízesítővel, keverjük össze, majd engedjük fel egy liter hideg 

vízzel. Forraljuk fel, keverjük bele a tejet és 15-20 percig 

főzzük.  

2. Adjuk hozzá a tejfölt és egy bot mixerrel dolgozzuk 

krémesre. Keverjük bele a reszelt sajtot, főzzük még 3-4 

percet. Tálaláskor tegyünk a tetejére reszelt sajtot és adjunk 

hozzá ropogós leveles falatkát. 

 
Fetás borsó saláta 

Elkészítési idő: 20-25 perc 

Hozzávalók:  

1 kg zöldborsó (lehet mirelit is) 

40 dkg feta vagy krém fehér sajt 

4-6 tojás 

2 evőkanál ecet 

2 teáskanálnyi só 

2 teáskanálnyi cukor 

só, a tálaláshoz pirítós, aprított petrezselyem zöldje, vagy 

metélőhagyma, olívaolaj 

 

1. Forraljunk fel 2 liter vizet, tegyük bele a sót és cukrot. 

Főzzük a borsót 5-6 percet, majd szűrjük le, és tegyük jéghideg 

vízbe pár percre. Szűrjük és csepegtessük le. 

2. Melegítsünk vizet az ecettel. Ha forr, egy kanállal keverjünk 

örvényt a közepébe, és oda csúsztassunk bele egy tojást. 

Főzzük 2-3 percet, majd vegyük ki, tegyük egy papírtörlőre, és 

közben főzzük meg a következő tojást. 

3. Tegyünk a tányérra a borsóból, morzsoljunk rá a feta sajtból 

és tegyünk a tetejére egy buggyantott tojást. Adjunk hozzá 

pirítóst, hintsük meg aprított zöldfűszerrel, és csepegtessünk rá 

olívaolajat. 

Tipp és trükk: A hideg vizes fürdő megállítja a főzést, és szép 

zöld marad a borsó. Jól illik hozzá a sült szalonna, sonka. 

Buggyantott tojás helyett készíthetünk tükörtojást is. 

 

Füstölt halas saláta 
Elkészítési idő: 25-30 perc 

Hozzávalók:  

25-30 dkg füstölt pisztráng filé 

25-30 dkg salátakeverék 

20 dkg koktél paradicsom 

15 dkg bulgur vagy kuszkusz 

1,5 dl forró víz 

1-2 teáskanálnyi ételízesítő (sómentes) 

1-2 teáskanálnyi olívaolaj 

1 teáskanálnyi frissen facsart narancs vagy citromlé, só  

 

 

 
1. Keverjük össze a bulgurt az ételízesítővel és kevés sóval. 

Forrázzuk le, fedjük le, és hagyjuk 6-8 percet párolódni. 

2. Keverjük össze a saláta keveréket a félbe vágott koktél 

paradicsomokkal. Adjuk hozzá a megduzzadt bulgurt, keverjük 

össze. 

3. Tépkedjük a tetejére a füstölt pisztráng filét. Locsoljuk meg 

az olíva olajjal és a narancslével. 

 

Olasz narancsos kenyér 
Elkészítési idő: 55-60 perc 

Hozzávalók:   

27 dkg finomliszt 

25 dkg puha vaj 

20 dkg barnacukor 

4 tojás 

2 narancs leve (~ 1 dl) 

1 tasak vaníliás cukor 

6 g sütőpor 

1 csipet só 

pár csepp olaj a forma kikenéséhez 

 

1. Keverjük habosra a vajat a cukorral és a vaníliás cukorral. 

Adjuk hozzá a tojásokat és keverjük fehéredésig. Melegítsük 

elő a sütőt 175 fokra. 

2. Keverjük a tojásos alapba a sót, és a narancslét. Keverjük 

bele a lisztbe a sütőport, majd több részletben dolgozzuk a 

tojásos alaphoz.  

3. Kenjünk ki egy hasábformát olajjal, terítsük bele a tésztát, 

simítsuk el a tetejét. Tegyük a forró sütőbe, és 40-45 perc alatt 

süssük szép aranysárgára. Hagyjuk a formában langyosra 

hűlni, és utána vegyük ki. 

 
 

Tavaszi kínai kel főzelék 
Elkészítési idő: 40-45 perc 

 

Hozzávalók:  

1 kínai kel 

2 szál sárgarépa 

10-15 dkg füstölt kolbász 

20 dkg burgonya 

2-3 evőkanál rizsliszt 

1 evőkanálnyi zsír 

1-2 teáskanálnyi vega ételízesítő (sómentes) 

só 

 

1. A zöldségeket meghámozzuk, és kockákra vágjuk. A zsírt 

felmelegítjük és a répát, burgonyát megpirítjuk. A káposztát 

vágjuk csíkokra. Hintsük meg az ételízesítővel.  

2. Tegyük a káposztát is a zöldségekhez, forgassuk össze, 

hintsük meg a rizsliszttel és öntsük fel egy liter vízzel. Közepes 

lángon főzzük 20-25 percet. 

3. Vágjuk a kolbászt karikákra, tegyük a levesbe, és főzzük 

még 5-6 percet. 

 
Jó étvágyat és kellemes húsvéti ünnepeket kíván:  

Somogyi Zoltán Max 

Max Gastro Group Kft. 

 

http://maxkonyhaja.hu/ 
http://tanuljmegsutni.hu 
http://balatonikurzusok.hu 
 
 

Húsvéti ünnepi asztalra Somogyi Zoltán „Max” Konyhájából 

http://maxkonyhaja.blogspot.com/
http://tanuljmegsutni.hu/
http://balatonikurzusok.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közelgő programok, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

Rezi Kikiáltó 
Kiadja: Rezi Község Önkormányzata 8373 Rezi, Kossuth u. 35.  

Információ: Tel: 83/331-001, +36-30/648-8764, www.rezi.hu, reziph@rezinet.hu 

Felelős kiadó:    Cserép Gábor polgármester 

Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné 

A készítésben közreműködtek: a Polgármesteri Hivatal munkatársai  

és a helyi szervezetek képviselői, tagjai.  

2018. március  

http://www.rezi.hu/

