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I S K O L A Á T A D Á S  
A CSORNAI PREMONTREI PRÉPOSTSÁG 

RÉSZÉRE 

 

Az iskolánk átadása történelmi pillanat községünk 

életében és fejlődésének megőrzésében! 

 

Tisztelt Rezi Lakosok! Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánk hosszú távú 

fennmaradásának lehetőségét keresve a szülőkkel együtt, 

egyik lehetséges megoldásként felmerült annak egyházi 

fenntartásba való átadása, melyet az akkor megkérdezett 

óvodai és iskolai szülők is támogattak, melyről írásbeli 

nyilatkozatot is tettek. Ezt figyelembe véve, Kiss László 

esperes úr közreműködésével felvettük a kapcsolatot a 

Csornai Premontrei Prépostsággal, akivel 

Önkormányzatunk a kapcsolatfelvételt követően közel 

egy éves tárgyalássorozat folytatott. Ez időszak alatt 

előbb a rezi pedagógusok, majd az óvodai és iskolai 

szülők is lehetőséget kaptak, hogy megtekinthessék a 

Prépostság szombathelyi gimnáziumát, hogy képet 

kapjanak oktatási modelljükről.  

 

Kiss László esperes úrral közösen személyes konzultációt 

folytattunk Soltész Miklós államtitkár úrral is, aki teljes 

mértékben támogatta törekvésünket.   

2019. február első hetében a Csornai Premontrei 

Prépostság végre meghozta kedvező döntését a rezi iskola 

fenntartói jogának átvételéről, és a fenntartói jog átvételét 

2019. szeptember 1-ei dátummal kezdeményezte az 

Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Így a rezi iskola 

helyzete stabilizálódik, hiszen újra önálló intézmény lesz.  

 

Önkormányzatunk alapelve, hogy az iskolánk tartósan 

megmaradhasson és mind tartósságában, mind pedig 

minőségében stabilizálódjon. Ennek pedig záloga a 

Premontrei Rend általi átvétel, akik magas színvonalú 

oktatási módszereket alkalmaznak, a minőségi oktatás az 

alapelvükhöz, és fogadalmukhoz tartozik. A Rendnek a 

pedagógusaik felé is szigorú elvárásaik vannak. Az 

iskolánk fenntartói jogának átvételével taneszköz-

fejlesztést is meg kívánnak valósítani és ezzel az oktatást 

magas szintre emelni. A keszthelyi Premontrei 

Szakgimnáziummal együttműködve zökkenőmentes 

oktatás zajlik majd Reziben.  

Megteremtődtek tehát a feltételei annak, hogy tartósan 

magas színvonalú oktatás valósulhasson meg iskolánkban.  

Ez lehet a kiút nemcsak a rezi, hanem a környékben élő 

szülők és gyermekeik számára is, akik a biztonságos és 

magas színvonalú alapoktatás mellett döntenek. 

A Premontrei Rend iskoláit látva állítható, hogy nevük 

garancia a minőségi oktatásra. A oktatási rendszerük a 

maximalizmusra törekszik abban a tekintetben, hogy 

minden gyermekből elővarázsolják a legjobb 

képességeket.  A fejlődés egy folyamat. A gyermekek 

nyolc évet töltenek el az általános iskolában, ahonnan 

egyenes út vezethet a Premontrei Prépostság által 

fenntartott középiskolákba, ahova már most is 4-5-

szörös a túljelentkezés. A felmenő rendszerű oktatás 

miatt nincs felvételi a szombathelyi egyházi 

középiskolába, viszont az általános iskola tanulmányi 

eredményei fontosak, hiszen ez az alapja a 

középiskolai továbbtanulásnak. Az iskola pedagógusai 

az érettségi után is figyelemmel kísérik a gyermekeket 

a diplomáig. Fontos célul tűzték maguk elé a kulturált 

emberi életre való felkészítést, amely ezekre az 

iskolákra jellemző. Ezt megtapasztalhatták azok a 

szülők is, akik a szombathelyi középiskolájukat 

megtekintették.  

 

Kedves Szülők!  
Mielőtt döntenek gyermekük jövőjéről, fontolják meg, 

hogy mikor nőnek fel nyugodtabb, biztonságosabb 

környezetben gyermekeik? Tudni kell, hogy egy 

község sokkal biztonságosabb a gyermekek számára, 

mint a városok. Sajnos jelen helyzetben a rezi szülők 

csak a rezi iskolában történt negatívumokat ismerik, 

pedig a problémák jóval nagyobb számban jelen 

vannak a városi iskolákban is.  

A statisztikák szerint a rezi általános iskolából induló 

tanulók közül a középiskola elvégzését követően 

évente többen jelentkeznek felsőoktatásba, ahol 

megállják a helyüket. Évente 10-15 gyermeket támogat 

Önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj Pályázati rendszerben. Ez településünk 

lélekszámát figyelembe véve nem kis szám. Ezekre a 

fiataljainkra nagyon büszkék vagyunk, de a következő 

generációkra is büszkék szeretnénk lenni. Ez 

természetesen nemcsak a gyermekek, hanem az iskola 

és főleg a szülők érdeme, akik napról-napra segítették 

és támogatták gyermekük fejlődését.  

 

Az egyházi iskoláknak a történelem során mindig 

rangja volt. Oda csak kevesen kerülhettek be, de aki ott 

végzett, az élet minden területén megállta a helyét. 

Irigyelték azokat a gyermekeket, akik egyházi 

iskolában tanulhattak. A Prépostság tisztában van az 

iskolánk jelenlegi helyzetével, hiszen nagyon sok 

információt kellett átadni részükre az 

intézményvezetőnek. Az iskolánk átvétele kihívás 

nekik is. A premontrei rendnek rangja van az oktatás 

területén, amit erősíteni szeretnének és a minőségi 

oktatás megteremtése számukra anyagilag nem jelent 

nehézséget.  
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Tudjuk, hogy az iskolánk fejlődése egy folyamat, ami 

egy pályázati támogatásból energetikailag megújult 

épületben 2019. szeptember 1-től indulhat és ahol egy-

két éven belül látványos változások várhatóak.  

 

Tisztelt Szülők, Tisztelt Rezi Lakosok! 

 

A Képviselő-testületünk nevében kérem, hogy éljenek a 

Premontrei Rend által képviselt magas színvonalú 

oktatással, fejlődő és szépülő iskolánk által nyújtotta 

lehetőséggel, a helyi iskola kényelmével és községünk 

biztonságával.  

 

Kérem a szülőket, hogy segítsék az iskola oktató és 

nevelő munkáját, hogy gyermekeink szüleiket és 

pedagógusaikat tisztelő, biztos alapokkal rendelkező, 

kulturált felnőtté váljanak! 

 

Köszönöm a Csornai Premontrei Prépostságnak az 

iskolánk átvételét, és Kiss László esperes úr 

támogatását! 

  

Köszönöm a szülők eddigi bizalmát és segítségét 

iskolánk jövőjének megőrzésében, átérezve azt a 

lehetőséget és felelősséget, amivel településünkön az 

iskola fennmaradását biztosítani tudjuk. Különösen 

köszönöm az első osztályba induló gyermekek szüleinek 

azt, hogy gyermekeiket a Rezi Laky Demeter Premontrei 

Általános Iskolába íratják be! E szándékuk példát 

jelenthet a következő korcsoportok számára.  

A gyermekeknek pedig olyan iskolai élményeket és 

tudást kívánok, mely egész életükben megőrzi a rezi 

iskola emlékét. 

 

     Cserép Gábor 

 Rezi Község Polgármestere 
 

 

 

 

Rezi köztemető 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemető tavaszi 

rendbetételéhez családtagjaik sírjainak gondozásával, 

rendbetételével nyújtsanak segítséget. 

Kérem Önöket, hogy a mécseseket és a műanyag 

hulladékot az erre a célra odatelepített szemétgyűjtő 

edénybe helyezzék el. 

Sajnos néhány sírkő nagyon megdőlt, ezért azok 

helyreállítása fontos lenne a mellette lévő síremlékek 

védelme érdekében. 

Köszönjük megértésüket! 
 

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. Ezzel nagy terhet vesznek le az 

Önkormányzatunkról, és így közfoglalkoztatottainkat 

egyéb munkák elvégzéséhez tudjuk irányítani. 

Községünk tisztasága és rendezettsége mindenki 

számára fontos kell, hogy legyen, ezért kérjük tisztelt 

Ingatlantulajdonosainkat, hogy segítsék 

Önkormányzatunkat ebben a tevékenységében!  

 

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. 

Cserép Gábor                                                                                     

Rezi Község Polgármestere 
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RENDŐRSÉGI HÍREK – FELELŐS 

EBTARTÁS 

A Keszthelyi Rendőrkapitányságra az elmúlt időszakban 

több olyan esetről is érkezett bejelentés, hogy a környező 

települések utcáin szabadon kóborló kutyát, kutyákat 

láttak. Ez a kutya méretétől, viselkedésétől függően az 

arra járó és ezt érzékelő emberekben félelmet kelthet és 

kelt is. Pár napja a kórháztól kaptuk azt a tájékoztatást, 

hogy egy férfi ellátásra jelentkezett náluk, mivel 

motorkerékpárral közlekedett és egy felé futó kutya miatt 

elesett. A férfi nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést 

szenvedett.  

A szabálysértési törvény a következőképpen fogalmaz: 

193.§(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát  

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 

közterületre vagy kóborolni hagyja,  

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem 

helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló 

megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el 

Ezzel a tényállással a jogalkotónak az volt a célja, hogy a 

közterületek zavartalan használatát biztosítsa az emberek, 

közlekedők részére, a kutyatámadások számát 

visszaszorítsa, az emberek testi épségét megvédje.  

Ki lehet ennek a szabálysértésnek az elkövetője?  

Akinek a felügyelete alatt kutya áll. Általánosságban ez a 

kutya tulajdonosa, azonban lehet olyan személy is, akit az 

állat felügyeletével, sétáltatásával, ideiglenes tartásával 

(például utazás, kórházi kezelés idejére) a tulajdonos 

megbíz.  

Amit minden gazdinak meg kell jegyeznie:  

Ha a gazda nem tett meg minden tőle telhetőt, hogy az 

eb a kerítésen ne tudjon kijutni az útra felügyelet, 

póráz nélkül, már el is követte a szabálysértést. A 

felügyelet nélküli kóborló eb bárkire rátámadhat, 

nekimehet, fellökheti, sérülést okozhat. Ha a kutya 

másnak sérülést okoz, azért a gazda büntetőjogi és 

kártérítési felelősséggel tartozik (amennyiben 

bizonyítható, hogy a kutya nem megfelelő tartása, 

illetve a gazdi felelőtlensége miatt következett be a 

sérülés). Amennyiben 8 napon túl gyógyuló sérülést 

okoz a kutya valakinek, akkor már nem 

szabálysértésről, hanem bűncselekményről beszélünk, 

aminek súlyosabb következményei lehetnek.  

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

 

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező 

települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat 

által szervezett közszolgáltatást igénybe venni. 

Közterületen hulladék elhelyezése tilos. 

A kommunális hulladék elszállítása SZERDAI napokon 

történik.  

A külterületen élő lakosok részére az önkormányzat 

lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanon keletkező 

hulladékot a Községháza udvarán elhelyezett 

konténerekben helyezzék el. Ezúton kérjük a Tisztelt 

Lakosságot, akik a zártkertünk azon részén élnek, ahol a 

hulladékszállító jármű közlekedik, hogy a keletkezett 

kommunális hulladékot legkorábban a kedd esti 

órákban helyezzék ki, hogy a hulladék szétszóródását a 

zsákok esetleges sérülése esetén ezzel is meg lehessen 

akadályozni. 

Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése és tárolása 

során megfelelő gondossággal köteles eljárni annak 

érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 

egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített 

környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti 

járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 

úttestig terjedő teljes terület); a járdaszakasz melletti 

nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 

és más hulladékok eltávolításáról. 

 

Köszönjük segítségüket és együttműködésüket 

településünk tisztaságának megőrzésében és még 

szebbé tételében!  

                                                                                             

Cseh Marianna 

jegyző 

 
Elszomorító látvány településünk határában 
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Április 24. szerda Szent György napi ünnepség   

Helye: Kápolna  

Segítő rendező: Szőlősgazdák Egyesülete   

Május 4. szombat Hagyományos Vártúra  

Vidám túravetélkedő,  

Segítő rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Célja: a természet, a sport és a rezi vár népszerűsítése 

Május 26. vasárnap Hősök Napja Megemlékezés az I. és II. 

Világháborúban elesett katonákra.  

Helyszín: Római katolikus templom és a temetői hősi emlékmű 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Június 1. szombat Gyermek és Családi nap   

Helye: Sportpálya, Iskola  

Segítő rendező:  Rezi Várbarátok Köre Egyesület  és az óvodai és 

iskolai szülők közössége  

Június 22. szombat Múzeumok éjszakája    

Jelzőfénygyújtás a sümegi és a rezi váron  

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület  

Június 29. szombat Rizlingország Ünnepe  
Helyszín: Rezi Sporttelep 

Segítő rendező: Szőlész Borász Egyesület 

Július 1-6. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor             

Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház  

Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület  

Július 1-12. XII. Rezindance Tánctábor  

Helyszín: Művelődési Ház  

Rendező: Rezidance tánccsoport  

Szeptember 8. vasárnap Szüreti mulatság   

Helyszín: Iskola udvar 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Segítők: helyi intézmények, szervezetek 

Október 11. péntek Holdfénytúra a Rezi várhoz 

Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI 

Október 14-18. IV. Szent Lukács Festőtelep a Magyar Festészet 

Napja alkalmából 

Helyszín: Laky Demeter Turistaház 

Október 18. Szent Lukács Festőtelep záró kiállítás a Művelődési 

Házban 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata  

Október 18. péntek Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepi műsor   

Helye: Általános Iskola 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és az Általános Iskola  

Október 20.  Lukács napi búcsú 

Október 27. vasárnap (Idősek napja)  

Helyi Vöröskereszt rendezvénye  

Részt vesznek még a helyi iskolások, óvodások és a fiatalok.  

Helye: Művelődési Ház     

November 9. szombat Márton-napi Újbor bemutatása a 

szőlősgazdákkal 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete  

November 16. szombat Márton napi bál a falu közössége 

számára  

Rendező: Általános Iskola Szülői Munkaközössége 

December 6. péntek Adventi családi délután Mikulás Napján   

Adventi vásár helyi termékekkel és a Télapóval 

Rendező: Rezi Község Önkormányzata 

Tervezett szakkörök, programok: 
Táncoktatás  – heti alkalom (kedden és pénteken 16.00-20.00 óráig) 

Művelődési Ház  

Nyugdíjas Klub minden héten csütörtökön du. a Művelődési Házban  

Baba-mama klub minden hónap harmadik hétfőjén de. 10.00-tól a 

Művelődési Házban 

Gyógytorna foglalkozások minden héten hétfőnként 18.15-kor a 

Művelődési Házban  

 

 

Rendezvénynaptár 2019. (április-december végéig) 

a programváltoztatás jogát fenntartjuk 
 
A művelődési ház ez évi tervei között szerepel még kiállítások, 

irodalmi és előadói estek, főzőtanfolyamok, színházlátogatások, zenei 

koncertek szervezése is. 

 (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. 

Tafota Istvánné  

               művelődésszervező 

 

 
2019. április 11-én méltóképpen megünnepeltük a Költészet 

Napját a rezi Művelődési Házban. Köszöntőt mondott Dr. Cséby 

Géza író, költő, műfordító, irodalomtörténész, aki méltatta, hogy 

e rendezvény a településen immár hagyománnyá vált. 

Előadásukkal megtiszteltek bennünket az óvodások, Szalai 

Oília, Stiller Júlia, Lutor Enikő, akiktől gyönyörű meséket 

hallgathattunk.  Közreműködtek az általános iskolások, Anton 

Hajnal, Csizmadia Natasa, Ganghamer Gyöngyike, Balogh 

Dávid, Szabó Ádin, Nagy Zsombor, Rénes Laura, akik 

valamennyien felkészülten és szépen hangsúlyozva mondták el 

verseiket. A felnőtt előadók, Horváth Péter és a keszthelyi 

Közgazdasági Szakgimnázium tanulói verset és megzenésített 

verset adtak elő, akár csak Lancz Ferencné, Simon József  és 

Lénárd Gábor.  A rendezvény alatt Ady Endre Fölszállott a páva 

c. versét vászonra festette Takács Ferdinánd és Takács-Szencz 

Lívia 

 

 
 

Áldott húsvéti ünnepeket! 

 

 
Költészet napja a művészetek nyelvén 
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„Mi Húsvét ünnepének valódi üzenete? 

 A Húsvét nem kétezer évvel ezelőtt történt dolgokon való 

merengés, hanem kérdésfelvetés is: Vajon az én életemben 

mibe torkolltak a megújuló virágvasárnapok? A Krisztus 

mellett, az élet mellett, a szeretet mellett való döntésbe? 

Vagy inkább szépen csengő harminc ezüstpénzbe, Péter 

tagadásába, vagy az emmauszi tanítványok fáradt 

meghátrálásába? 

Húsvétkor azt a végtelen szeretetet ünnepeljük, amivel Isten 

körülvesz bennünket.”  ( Böjte Csaba) 

 
 
Minden ember, aki képes az életében valamit jobbá tenni, 

újrakezdeni, a húsvét titkának részesévé válik. A gonoszság 

szeretné legyőzni a jót, hogy feladjuk, elkeseredjünk, de 

nekünk nem az a dolgunk, hogy keseregjünk és hagyjuk, hogy 

győzedelmeskedjen a rossz, hanem, hogy merjük a 

szeretteinket, rokonainkat, barátainkat, embertársainkat, 

előítéletek nélkül, tiszteletben megvendégelni, megbocsájtani 

bűneiket és a szeretet mellett dönteni. Minden szorult, nehéz 

helyzetünkben megkérdezni magunktól is, hogy: „… Mit 

tenne most a szeretet?”  Ennek fényében elindulni az úton, 

újrakezdeni. 

 

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el 

valami jót tenni és meg fogja látni, hogy milyen sokan 

odaállnak mellé.” /Böjte Csaba/ 

Minden ember kezében van egy iránytű: a szeretet parancsa. A 

szeretet útja pedig a legrövidebb út. 

  

Iskolánk életében sorsdöntő esemény történt március 11-én, 

amikor szavazással nyilvánították ki egyetértésüket a szülők, 

diákok és pedagógusok az intézmény jövőjéről. 

A Csornai Premontrei Prépostság, 2019. szeptember 1-től át 

kívánja venni a fenntartói jogokat, ezzel biztosítva az iskola 

hosszú távú, színvonalas, 8 évfolyamos működtetését.  

 

Köszönet a szülőknek: 100 %-osnak mondható részvétel (68 

tanuló közül csak egynek nem volt itt szülője valóban 

elháríthatatlan akadályoztatás miatt), 67 szülő közül 67-en 

szavaztak igennel! Büszkén állíthatjuk tehát, hogy az iskola 

tanulóinak szülei kivétel nélkül felelősen gondolkodnak 

gyermekük és az iskola sorsáról. Külön köszönet azoknak a 

nyolcadikos szülőknek, akiknek gyermeke elballag és nincs 

kisebb testvér, akinek „érdeke” fűződne az iskola további 

sorsához – róluk különösen elmondható, hogy nem csak a saját 

gyermekük, hanem az egész falu jövőjét szem előtt tartva 

szavaztak.  

 

Köszönet az iskola diákönkormányzatának és a 

pedagógusoknak, akik szintén 100%-os részvétellel és 

egyhangú igennel szavaztak – különösen azoknak, akik nem 

rezi lakosok és csak néhány óra erejéig tanítanak itt, de 

szívükön viselik az iskola és a falu sorsát. 

 

Köszönet Kiss László esperes úrnak, aki idejét és erejét nem 

kímélve, szóval, tettel és imáival részt vett az átvétel 

folyamatának minden mozzanatában onnan kezdve, hogy a 

gondolat egyáltalán felmerült, egészen a sorsdöntő szavazás 

eredményének kihirdetéséig.  

 

 

 

Általános Iskola hírei 

Köszönet Rezi község önkormányzatának, a 

képviselőtestületnek és Cserép Gábor polgármester úrnak, 

akinek támogató, együttműködő részvételével döntő szerepe 

volt abban, hogy a Premontrei Rend kedvező döntést hozott az 

Iskola átvételéről.  

 

Köszönet Tafota Istvánné Gabinak, Borbás Andreának, 

Baloghné Cserép Andreának és minden „névtelen 

háttérmunkásnak”, akik a szervezőmunkákban segítettek.  

 

Mit jelent az Iskola számára ez az átvétel?  

- Az iskola önálló szervezetként (tehát nem 

tagintézményként) működhet tovább!  

- Biztosított mind a 8 osztály helyben történő oktatása 

- Biztos szellemi, lelki és anyagi háttér a Fenntartó 

részéről 

- Állandó összetételű tantestület, hatékonyabb oktató-

nevelő munka 

- Együttműködés a keszthelyi szakgimnáziummal 

- Továbbtanulási lehetőség a keszthelyi Premontrei 

Szakgimnáziumban valamint a szombathelyi Szent 

Norbert Premontrei Gimnáziumban 

- Családias légkör, nagyobb törődés, figyelem 

- Hagyományok megélése, átadása 

- Komplex Instrukciós Program 

- Digitális Iskola Program  

- Továbbra is tevékeny, aktív szülői munkaközösség 

 

Milyen a mi iskolánk? Kár, hogy nem mindenki ismeri 

valójában! Íme, egy kis visszatekintés a számok tükrében, 

őszintén, az elmúlt 19-23 évre vonatkozóan. 

Mivel kis településen élünk, mindenki ismeri a másikat, sokkal 

könnyebb dolgunk van a tovább tanulók tanulmányait követni, 

eredményeiket számon tartani, mint mondjuk egy városi 

iskolában. Ezek alapján megállapítható, hogy: 

1996-2014-ig végzett tanulóink közül  
61,57% sikeres szakképesítést, illetve érettségi bizonyítványt 

kapott. Szorgalmas, tehetséges, becsületes emberek, néhányan 

már maguk is szülők. 

38,46% diplomával rendelkezik (kettőről tudjuk, hogy két 

diplomája is van)  

0,025% nem fejezte be középiskolai tanulmányait. 

2015-2018-ig  A tovább tanulók  67%-a érettségit adó 

intézményben tanul tovább.  

Tehát a lehetőségek adottak a jó eredmények eléréséhez. 

 
Ahogy ezt teszik is gyermekeink most is, és bár a negatív 

dolgokat hajlamosak vagyunk jobban kiemelni, íme a 2019. év 

néhány eddigi eredménye: 

 

Gergely-napi művészeti fesztivál Gyenesdiás népdaléneklés 

Kiss Noémi, Barta-Molnár Enikő Tímea, Lancz Laura, 

Ganghamer Gyöngyike, Nagy Bence Botond - Arany 

minősítés, tovább jutottak az országos versenyre. 

 

Honismereti Verseny: 

Nagy Attila Ferenc - megyei verseny - 7. hely 

                                  országos verseny - 8. hely  
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Általános Iskola hírei 

Csokonai Alapműveleti Verseny megyei döntőjébe jutott Gál 

Emőke 5. osztályos tanuló. 

Kortárs költők versei – megyei versmondó verseny Hévízen 

Csizmadia Natasa - különdíj 

 
A kis versmondók csapata - Megyei versmondó verseny 

kortárs költők műveiből Hévízen 

„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz…” 

( Ady Endre ) 

 
Ünnepi műsor Március 15-én a Művelődési Házban 

 
Speciális mentőkkel 

 
Érzékenyítő program 

 

 

 
Egyensúlyozva 

 
Csodák pedig vannak…. 

Hiszen minden gyermek egy csoda – Isten köztünk élő 

mosolya. 

Uram, 

tégy a béke eszközévé, 

hogy szeretetet vigyek oda, 

ahol gyűlölet van, 

hogy megbocsássak, 

ahol bűn van, 

hogy egyesítsek, 

ahol széthúzás van, 

hogy igazságot hozzak, 

ahol tévedés van, 

hogy hitet vigyek, 

ahol sötétség van, 

hogy örömet vigyek oda, 

ahol szenvedés van. 

Nem azért, hogy vigasztalódjam, 

hanem, hogy vigasztaljak; 

nem azért, hogy megértsenek, 

hanem, hogy megértsek; 

nem azért, hogy szeressenek, 

hanem, hogy szeressek; 

csak ez a fontos, 

mert amikor adunk – kapunk, 
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk, 

amikor meghalunk – új életre kelünk. 

Assisi Szent Ferenc gondolataival kívánok az iskola tanulói 

és dolgozói nevében, a település minden kedves lakójának:             

 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket! 

Zubai Etelka igazgató 
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Szeretném, hogy a jövő nemzedéke, ha egyszer kutatja 

Rezi történelmét, írva legyen, hogy a közösség ereje mire 

képes. Egyes emberek mekkora szerepet vállaltak abban, 

hogy Rezinek is napjainkig iskolája maradjon annak 

ellenére, hogy az általános iskolai tanulói létszám nem éri 

el manapság a 70 főt.  

Én 1980-ban 12 éves gyermekként megéltem azt, 

hogy az iskolánkat két részre osztották. Gyerekfejjel csak 

annyit értettem, hogy a felsőnek mennie kell, az alsó 

marad. Nem mondták az okokat nekünk, gyerekeknek, csak 

jóval később felnőttként hallottam a vélt vagy valós 

indokokat. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy egy 

nevet megjegyeztem, aki részt vett a döntésben és az iskola 

elvitelében. (Sajnos akkoriban senkinek nem jutott eszébe 

harcolni Reziért. El kellett telnie 8 évnek, mire jött az a 

nemzedék, aki kiállt Rezi érdekeiért és célul tűzte ki Rezi 

önállósodását és fejlesztését.) 

A történet 1864-ben kezdődött.  

Római katolikus iskolaként indult a gyermekek oktatása 

településünkön. Az első évek nehézségei után 

(épületkialakítás, pedagógusok) hamar stabilizálódott az 

élet oktatásügyben. Ez az egyházi modell működött 1948-

ig. Ebben az időben zajlott az országban az oktatás teljes 

átalakítása (államosítás, 8 osztályos iskolamodell 

felállítása). Az akkori hivatalos dokumentumokba 

visszanézve látható, hogy nagy vita volt településünkön az 

államosítás ellen.  

A kor szelleme győzött, bekövetkezett az államosítás. A 80-

as években zajló körzetesítési hullám a rezi iskolát sem 

kerülte el. 1980 szeptemberétől a felső tagozat 

Cserszegtomajra költözött, így csak az alsó tagozat maradt. 

Idővel aztán látni lehetett, hogy az átszervezéssel a 

kulturális élet is csorbát szenvedett. Az eltelt évek 

tapasztalatai arra sarkalták a rezi lakókat, hogy 

kezdeményezzék a közös tanácsból való kiválást és az 

iskola visszahozatalát.  

A helyi népszavazás eredményeként a község visszakapta 

önállóságát, és 1989. január 1. napjától ismét önálló tanács 

működött Rezi községben. 

1990. október 8-án alakult meg Rezi Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete és kezdte meg 

működését az önálló Rezi Polgármesteri Hivatal. Rezi 

Község Önkormányzata, mely azóta önállóan, szabadon, 

demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve 

intézi a település közügyeit, gondoskodik a 

közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú 

gyakorlásáról. 

Iskolánkba a felső tagozatot 1991. szeptember 1-től sikerült 

ismét visszahozni. Ettől az évtől alsó, felső tagozattal 

működik tovább a Rezi Általános Iskola, majd 1994. 

októberétől Laky Demeter Általános Iskola a neve.  

2006-tól azonban ismét elkezdődik viszontagságos 

helyzete, amikor jöttek a rémisztő hírek, hogy a 

kisiskolákat be fogják zárni a csökkenő gyermeklétszám 

miatt. 

Ettől az évtől nagyon sok változás történt. Új vezető váltás, 

hosszas fenntartói keresgélés, melynek vége az alapítványi 

fenntartás lett. Iskolánk a Suli-Harmónia-2007 

Gyermekeket Segítő Alapítvány fenntartása alá került. 

Ezzel sajnos csak időt nyertünk, hosszú távon egyáltalán 

nem látszott biztosítottnak ez a működési forma. 

 
A stabilitás érdekében újabb lépést kellett tenni annak 

érdekében, hogy hosszú távon az iskola működni tudjon  

Reziben, így az Önkormányzat folytatta tovább a lehetséges 

fenntartó keresését. Ennek eredménye, hogy 2008. 

szeptember 1-től a keszthelyi Család Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye lett, 

melynek fenntartója a Konstantinápolyi Egyetemes 

Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus.   

8 éven keresztül folyt így iskolánkban a tanítás, majd a 

fenntartó anyagi nehézségek folytán nem tudta tovább 

biztosítani a Rezi iskola működését, így az 2016 

szeptemberétől alsó, felső tagozattal újra állami fenntartásba 

került. 2017 februárjában újra előkerül, hogy az alacsony 

létszám miatt az iskola 8 osztályos működése lehetetlen lesz?  

2017 őszén a szülők 95 %-a aláírt nyilatkozatával 

kinyilvánította, hogy Reziben továbbra is 8 osztályos iskola 

működjön. Felhatalmazták és kérték az Önkormányzatot és 

Kiss László Esperes urat, hogy keressék meg a további 

működéshez a lehetőségeket.  

A legbiztonságosabb lehetőségként Laky Demeter 

premontrei szerzetes kapcsán a Csornai Premontrei 

Prépostság merült fel. E lehetőség hosszas tárgyalások, 

egyeztetések után valósággá vált és 2019. szeptember 1-től 

Laky Demeter Premontrei Általános Iskolaként stabilan 

működhet tovább az iskolánk.  

A Premontrei Prépostsággal való együttműködéssel újra 

felállhat egy stabil alapokra épülő, hosszú távú,a rezi 

gyermekek magas színvonalú fejlesztését szolgáló oktatási 

intézmény.  

 

Szoktam mondani: valamit megszüntetni ahhoz nem kell 

tudás, a tudás oda kell, hogy hogyan lehet tovább vinni, 

működtetni. 

Szeretném megköszönni, mint rezi lakos, mint szülő, és mint 

2002 óta Önkormányzati képviselő azoknak az embereknek a 

munkáját, önzetlenségét, előrelátását, és nem utolsósorban 

alázatosságát, akik tevékenyen részt vettek ezekben a 

folyamatokban. Köszönöm azt a nagyvonalú tudást, mellyel 

az önös érdeken túllépve a falu fennmaradását, az ide épített 

életünk értékállóságát biztosítják, a saját és unokáink jövőjét 

stabilizálják. 

 Borbás Andrea 

alpolgármester  

 

A Rezi Iskola története 
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Ha egy órád van arra, hogy boldog légy: aludj! 

Ha egy napod: menj horgászni! 

Ha egy heted: kertészkedj! 

Ha egy hónapod: házasodj meg! 

De ha egész életedben boldog akarsz lenni: szeresd a munkádat! 

Ha lehet: taníts! (Kínai közmondás) 

Teljesen megújul óvodánk! December közepén átköltöztünk a 

község Sportcsarnokába, s átadtuk a terepet a felújítóknak. 

Úgy rendezkedtünk be, hogy mindenki jól érezze magát addig 

is, amíg birtokba vehetjük új második otthonunkat. A nyár 

elején befejeződik a felújítás, de nyár végéig maradunk ezen a 

helyen, amíg az iskola felújítása a nyári szünetben zajlik.  

Addig is az új hely adottságait igyekszünk minél jobban 

kihasználni. A gyerekek örülnek annak, hogy együtt, egy 

térben játszhatnak, de van lehetőség a kisebb csoportokban 

való fejlesztésre és a nagy terekben, a tornateremben és az 

emeleti tágas teremben való mozgásra. 

 

Februárban: „Téli lakoma” 

 
Február 21-én, „Téli lakoma” címmel, egészséges 

uzsonnakészítő versenyre hívtuk óvodánk két csoportjának 

gyermekeit, szüleiket, nagyszüleiket és a Rezi Iskola első két 

osztályának tanulóit szüleikkel és tanítóikkal. Feladatuk 

egészséges alapanyagokból étel és ital készítése volt. A 

résztvevők egy-egy kosárban megkapták az egészséges 

nyersanyagokat, zöldségeket, gyümölcsöket, tejterméket, stb, s 

ebből a gyerekek bevonásával egészséges, finom uzsonnát 

készítettek. A szakértő zsűri asztalára került finomabbnál-

finomabb és szebbnél-szebben tálalt ételeket szakértő zsűri 

értékelte.  

 

A zsűrizésre Cserép Gábor polgármester urat, Szabó 

Melinda szakoktatót, a Menő Menza pályázat szakmai 

vezetőjét és Szabó Beatrixet, a Rezi Önkormányzat 

Konyhájának élelmezésvezetőjét kértük fel. Amíg a zsűri 

döntött, minden elkészített uzsonna elfogyott. Mindenki 

szavazhatott arról, melyik uzsonna ízlett a legjobban. A 

legtöbb szavazatot, s így a „közönség díját” az 1. osztály 

kapta. A „legszebben tálalt egészséges uzsonna” díját a 

Vackor csoport, a „legfinomabb egészséges uzsonna” díját 

a Micimackó csoport, a „legkreatívabb egészséges 

uzsonna” díját az 1. osztály, míg a vándor fakanállal járó 

„legegészségesebb egészséges uzsonna” díját a 2. osztály 

tanulói nyerték. A vándor fakanál egy évig marad a 2. 

osztálynál. Ezt a vidám délutánt az egészségünkért 

szerveztük az egészséges étkezés népszerűsítésére. 

 

Március 15. megünneplése: 

A minden évben hagyományos készülődés és ünneplés 

mellett, ebben az évben a Keszthelyi Balaton Múzeum 

múzeumpedagógusa, aki egyben a múzeum igazgató 

helyettese, Németh Péter tartott meghívásunkra 

múzeumpedagógiai foglalkozást óvodánkban. Ezen a 

foglalkozáson minden gyerek kézbe vehette a 

szabadságharc fegyvereit, pisztolyt, szablyát, puskát. Még 

ők nem érzik át ennek a súlyát, de bízom benne, hogy 

emlékezni fognak rá, hogy volt egy olyan alkalom, hogy 

megfoghatták Kossuth Lajos pisztolyát. 

 

 
 

Április: „A mesekönyv világnapja”- április 2. 

 

Óvodánk hagyományos mesemondó délelőttje 

 

 
 

Rezi Óvoda hírei 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évek óta van egy nap tavasszal, amikor óvodánk gyermekei 

mondanak mesét az óvoda dolgozói és szüleik örömére. Ebben 

az évben 17 gyermek készült anyukája vagy nagymamája 

segítségével egy-egy mesével. Már ebben a korban látszanak 

az egyéniségek és minden gyermek saját egyéniségének 

megfelelően adta elő a mesét. Örömmel hallgattuk az óvodai 

foglalkozásokról már ismert meséket, de még nagyobb 

örömmel töltött el bennünket a számunkra is ismeretlen mesék 

hallgatása. Ezen a napon mindenki nyertes! A gyerekek azzal, 

hogy megtanulják a mesét, mert fejlődik memóriájuk, a mese 

elmondásával nyelvi kifejezőkészségük, lehetőséget adunk 

szereplési vágyuk kielégítésére. Számunkra pedig a mesélésük 

jutalom. A Szülői Szervezet vezetője Andrea, a Faluház 

vezetője, Tafota Istvánné Gabriella néni és a leendő első 

osztályosok tanító nénije, Bontóné Varga Zita néni mellett 

Cserép Gábor Polgármester úr és a mesét mondó gyerekek 

szülei tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel.  

 

Akikre még büszkék vagyunk: 

Pacsirta gyermekdal fesztivál  
Gyenesdiáson április 5-én 
 

 
 

A „Pacsirta” gyermekdal fesztiválon szép eredményt értek el 

gyermekeink.  

Duó kategóriában arany minősítést kapott: Gelencsér Ajsa 

és Stiller Júlia. 

  

Kisegyüttes kategóriában ezüst minősítést kapott: Szalai 

Otília, Gelencsér Ajsa, Stiller Júlia, Bagladi Jázmin Anna, 

Bonczó Amira Dalma.  

 

Szóló kategóriában ezüst minősítést kapott: Szalai Otília, 

Lutor Enikő és Bonczó Amira Dalma. 

 

Gratulálunk mindannyiuknak! 

 

Beiratkozás az óvodába: 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési 

évre az óvodás korú gyermekek jelentkeztetése 

községünkben a következő időpontokban történik: 

          2019. május 6-án (hétfőn) 07.00 - 17.00 óráig, 

2019. május 7-én (kedden) 08.00 - 18.00 óráig. 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,  

- akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. 

életévüket. 

- az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 

életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 

hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres 

óvodai férőhely. 

A Nemzeti köznevelési törvény 3 éves kortól teszi 

kötelezővé az óvodai feladatellátást. A szülő - az óvodai 

nevelésben történő részvételre jogszabály alapján 

kötelezett - gyermekét köteles beíratni az önkormányzat 

által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban!  

 

2015. szeptember 1-től, a gyermek abban az évben, 

amelyben az harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától napi 4 órát –délelőtt folyamán- köteles 

óvodai nevelésben részt venni! 

A jelentkezéskor be kell mutatni: 
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi 

kivonatot vagy személyi igazolványt), 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt 

(lakcímkártyát), 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát) 

- a gyermek TAJ kártyáját. 

A beiratkozásra várjuk szüleikkel a gyerekeket is. 

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a beiratkozás előtt 

belátogassanak óvodánkba. Ennek napjáról minden leendő 

óvodást és szüleit személyesen értesítünk. 

 

„Iskolába lépegető” és „Iskolára hangolódó” 

Az iskolába készülő gyerekek számára márciustól két újabb 

tevékenykedési lehetőséget indítottunk óvodánkban. Zubai 

Etelka vezetésével elkezdődtek az „iskolába lépegető” 

foglalkozások, melyek segítik a gyerekeket abban, hogy 

megismerkedhessenek az iskolával és ott, még együtt egy 

óvó nénivel, feladatokat oldhassanak meg iskolai légkörben. 

Az iskolával szoros partneri kapcsolat alakítása és 

fenntartása fontos intézményünk számára, ez egy jó 

lehetőség a kapcsolat mélyítésére.  

Másik lehetőség az „iskolára hangolódó” foglalkozások 

Trezsenyik Zsuzsánna vezetésével, ahol komplex játékos 

képességfejlesztő feladatokkal az iskolai tanuláshoz 

szükséges képességek fejlesztése a cél.  

 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk a falu minden 

kedves lakójának az óvoda gyermekei és dolgozói nevében: 

 

Trezsenyik Zsuzsánna óvodavezető 

 
 

Rezi Óvoda hírei 
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Nyugdíjba megy Jutka óvó néni 

 

 
Takács Judit, Jutka óvó néni 40 éve dolgozik óvodánkban. 

Most még azt mondhatom, hogy „dolgozik”, de már 

szabadságát tölti, és augusztustól nyugdíjba vonul. A 40 év 

alatt sok Rezi kisgyermek óvó nénije volt. 1980-ban kezdte 

nevelő munkáját, az akkori kolléganőkkel együtt élték át az 

óvoda jelenlegi épületébe való átköltözést, az egy csoportos 

óvoda két csoportossá válását.  

- Mindenki ismer községünkben, mégis arra kérlek, mesélj 

magadról! 

- Nagyváradon születtem és onnan is jöttem ide 1980-ban, 

mivel férjhez mentem. Az óvónői oklevelemet a Nagyváradi 

óvóképzőben szereztem, majd később megerősítés céljából 

Sopronban a főiskolát is elvégeztem. Van egy gyermekem, aki 

szintén pedagógus a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumban, 

férjem pedig már megkezdte a nyugdíjas éveit. 

-  Miként kerültél óvodánkba, hogy lettél óvó néni? 

- Hogy hogyan kerültem Rezibe? Megtudtam, hogy bővítik az 

óvodai csoportot és férjemmel ellátogattam Rezibe, nagyon 

megtetszett a környék. Mint városi lány mindig is szerettem a 

vidéki környezetet. Mikor elvégeztem az óvóképzőt, akkor is 

vidékre kértem a kinevezésemet.                                                                                                                                    

Gyerekkorom óta az volt a vágyam, hogy gyerekek között 

legyek és ez teljesült is. 

- Ha visszatekintesz a 40 évre, mire vagy a legbüszkébb óvó 

néniként? Mi az, amire a legszívesebben emlékszel a 

pályafutásod alatt? 

- Hogy mire vagyok legbüszkébb, azt nehéz megmondani, mert 

mindig volt valami, amire az ember büszke lehet. Minden 

gyermek egy kis egyéniség és nehéz kiemelni külön-külön 

bárkit.                                                                                                                             

Nagyon jó érzés volt, hogy ha csak rövid ideig is, de együtt 

dolgozhattam volt óvodásommal, aki ezt a nagyon szép hivatást 

választotta. Szívesen és sok szeretettel emlékszem vissza Éva 

óvó nénire, aki szárnyai alá vett, mikor idekerültem. Az 

emlékekről sokat lehetne mesélni.   

- Nyugdíjas éveidre milyen terveid vannak? Mit csinálsz 

szívesen szabadidődben? 

- Ez a nap is elérkezett. Most így visszatekintve hamar eltelt ez 

a 40 év. Először is meg kell, szokjam, hogy nincs körülöttem 

gyerek zsivaj és nincsenek a kolléganők, akikkel sok mindent 

meg lehetett beszélni és mindig lehetett számolni rájuk. Sokat 

fogok olvasni, mindazt, amire nem jutott idő és talán többször 

fogok haza látogatni. 

- Kívánunk Neked sok szeretettel minden jót és szépet, és hogy 

teljenek egészségben, boldogságban a nyugdíjas éveid!    

    

Trezsenyik Zsuzsánna   

intézményvezető                                                                

 

Rezi Óvoda hírei 
Domonkos Jolán 

Tapsifüles 

 
Tapsifüles kertemben él, 

látom minden hajnalon, 

hogy dolgozik nagy serényen 

szép piros tojásokon. 

 

Örül, mikor elkészül egy, 

bejön és megmutatja, 

büszkeséggel a szemében 

helyezi az asztalra. 

 

Megdicsérem a munkáját 

őszinte tisztelettel, 

biztatom, hogy fessen tovább, 

jusson minden gyereknek. 

 

 
 

Tapsifüles szorgos nyuszi, 

tojásokat festeget, 

ettől lesz majd húsvéthétfőn 

csodaszép a reggeled. 

 

Vörös színnel befuttatja, 

így kapnak szép alapot, 

ecsetével varázsol rá 

sok-sok furcsa alakot. 

 

Változatos, pöttyös, kockás, 

mintás, picit virágos, 

elbűvölő amit alkot, 

mesések a tojások. 

 

 
Húsvéthétfő örömünnep, 

Tapsifüles megpihen, 

elvégezte a munkáját, 

minden tojás már díszben. 

 

Eljuttatta, hová kellett, 

konyhákba és kertekbe, 

mosolyt csalt így az arcokra, 

jó érzést a szívekbe 
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Énekkar az iskolások részére, 

ahol Kósz Gyöngyi, zongoratanár foglalkozik a gyerekekkel 

minden héten. A foglalkozások alkalmával népzenei, egyházi, 

klasszikus és modern énekeket is tanulnak, melyhez az oktató 

zongorakíséretet is biztosít. A községben megvalósuló 

rendezvényeken örömmel lépnek fel a diákok a megtanult 

dalokkal.  

 

Gitár és pszichológiai foglalkozás az Iskolában 

Gelencsér István családterapeuta közreműködésével. A 

foglalkozások egyéni és csoportos jellegűek. Az egyéni 

foglalkozások személyes beszélgetésekként zajlanak. A 

csoportos foglalkozások alkalmával pedig a gitáré és az 

éneklésé a főszerep, melyet a gyermekek nagyon élveznek.  

 
 

Prevenciós előadás a függőségek és azok kezeléseiről 

Orsolics Zénó és Kapitány Krisztián szociális szakemberek  

közreműködésével. Az általános iskola felső tagozatos diákjai 

már részt vehettek ezen az előadáson, a szülők számára pedig 

egy három alkalmas sorozat kerül megvalósításra, melynek 

időpontja június 1-je és június 4-e lesz.  

A programok térítésmentesek, melyekre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket! 

Baloghné Cserép Andrea  

projektmenedzser 

 
 

 
2018. január 1-étől támogatásban részesült az EFOP-1.3.7-17-

2017-00171 azonosító számú „Társadalmi kohézió erősítése – 

A Rezi Római Katolikus Plébánia és a Rezi Várbarátok Köre 

Egyesület közösségfejlesztő programja” című pályázati 

projekt, mely jelenleg is zajlik községünkben. 

A projekt keretében olyan jellegű programok kerülnek 

megvalósításra, melynek fő célja az előítéletesség, a hátrányos 

megkülönböztetés elleni többszintű fellépés és a társadalmi 

esélyegyenlőség fokozása. Ennek érdekében a következő 

foglalkozások zajlanak településünkön: 

 

Meseterápia az óvodások és általános iskolások számára. 

 

Heti rendszerességgel foglalkozik Hammerné Enyingi Márta, 

meseterapeuta a gyermekekkel, akikkel minden alkalommal 

más és más mesét ismertet meg. A mesék azt állítják, hogy 

mindazt, ami a világban vagy bennünk rosszul működik, meg 

lehet változtatni. A mese képes megszüntetni a problémákból 

keletkező káoszt, és a helyére állítani egyfajta teljességet. A 

mesék mellé mindig valamilyen tárgyi eszközt is készítenek, 

melyeket haza vihetnek a gyermekek, és ami a későbbiekben 

is a mesére emlékezteti őket. 

 

 
 

Néptánc foglalkozás az óvodások számára heti 

rendszerességgel. 

Hardi András, a Nagyváthy Néptáncegyüttes tagja vezetésével 

játékos formában ismerkedhetnek meg az óvodás korú 

gyermekek a néptánccal, népi játékokkal és hangszerekkel is. 
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Disznótorral és kolbásztöltő mustrával ünnepeltük az újévet Reziben, 

mely immár kilenc esztendeje mozgatja településünk lakosságának 

jó részét minden év januárjának második hétvégéjén. 

E disznólkodásnak, mint mindig, jótékony célja is van. Minden 

évben gyűjtünk valami olyasmire, ami közösségünk számára hasznos 

lehet. Régebben a szabadtéri konyhára kemencével, tavaly a 

rendezvénypajtánkra, idén pedig fa játék eszközöket, fakörhintát 

szeretnénk beszerezni, hogy azokat rendezvényeink alkalmával 

gyermekeink rendelkezésére bocsáthassuk.  

Gasztrokulturális rendezvényünk első epizódja a pénteki 

disznóvágás, ahol idén egy 320 kg-os anyakoca esett jótékonyan 

áldozatul e két napos eseményünk megvalósítása érdekében. A 

vágást a Tagság ügyes böllér- és főzőcsapata bonyolította le profi 

módon, mint már évek óta. Az elkészült finomságokat, véres és 

májas hurkát, kolbászt, pecsenyét, káposzta- és savanyúrépa levest a 

másnapi kolbásztöltő mustrán kóstolhatták vendégeink, a 

visszajelzések alapján elismerően. 

 

Szombaton délelőtt sorra érkeztek a kolbásztöltő és ételkészítő 

versenyre jelentkezett csapatok a Turistaház udvarára, ahova 

nemcsak a térségből, de távolabbi településekről is jöttek hozzánk 

közösségek, baráti társaságok, hogy bemutassák és megmérettessék 

egymással disznótoros ételfőző és kolbásztöltési szokásaikat, 

tudományukat.  

 

Voltak, akik most voltak először, de olyanok is, akik már 

ismerősként tértek vissza. Érkeztek csoportok Karmacsról, 

Várvölgyről, Cserszegtomajról, Gyenesdiásról, Keszthelyről, 

Alsópáhokról, Zalaszántóról, Szentpéterúrról, de jöttek barátaink 

Lukácsházáról, Kaposvárról, a Hajdú-Bihar megyei Esztárról is.  

Reziből is beszállt több csapat is a versenybe. Részt vett a mustrán a 

rendezvényre érkező Duna TV Önkéntes stábja is.  

 

Az esemény 11 órakor kezdődött, Professzor Emeritus Dr. Gundel 

János, BGE Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar 

főiskolai tanárának köszöntőjével, aki már több éve fővédnöke 

rendezvényünknek és pártolja tevékenységünket. Ezután a csapatok 

hozzáláttak a munkának és ki-ki kolbászt vagy tájjellegű disznótoros 

ételt készített, melyeket rangos zsűri értékelt. 

 
 

A kolbásztöltő mustra zsűri tagjai:  

Prof. Em. Dr. Gundel János, BGF Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és 

Idegenforgalmi Kar főiskolai tanára, Dr.Lakner Zoltán az MTA 

doktora,  Tanszékvezető egyetemi tanár, külügyi dékánhelyettes, 

Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszeripari 

Gazdaságtan Tanszék, Barcza Zoltán a NaturMed Hotel 

Carbona****superior séfje,  Miklós Beatrix vendéglátó szakoktató, 

Nemzeti Gasztronómiai Szövetség FB elnök,  Dr. Szabó Zoltán 

egyetemi adjunktus MTA Gazdálkodástudományi Bizottság 

köztestületi tag, Gombkötő János vendéglátó szakoktató, VSZK 

Keszthely,  Somogyi Zoltán „Max” gasztroblogger, a civil oldalt 

Pintérné Rajkai Ágota képviselte. 

 
 
Gundel professzor és Cserép Gábor polgármester köszöntőjét 

követően kezdetét vette a sütés-főzés. Míg a csapatok az ételek 

készítésén munkálkodtak,  addig az érdeklődők neves szakemberek 

táplálkozással kapcsolatos szakmai előadásain vehetnek részt a 

Turistaház előadótermében. 

 

Gundel professzor előadásában hallgathattuk, a „Húsok a 

mindennapi táplálkozásban "mikor és mennyit"? - "legyen inkább 

finom, mint sok" Prof. Dr. Lakner Zoltán pedig az „Ínség és bőség 

most és a jövőben" címmel tartott előadást. Aztán mozit láthattunk a 

táplálkozásról – Régi szalagos filmet vetített filmvetítő gépen 

Szávics Gyula agrármérnök, a Magyar Film és Médiatechnikai 

Egyesület elnöke. 

 

Kint a sátor és a pajta alatt nagy volt a sürgés-forgás. A körülöttünk 

lévő havas táj a régi disznótorosok hangulatát idézte, melyet egyre 

jobban fokozott a fellépő előadók műsora. Népszerű slágereket 

hallgathattunk Nagy Dórától trombitán.  A cserszegtomaji Tátika 

Népdalkör, a György és György énekpáros operett és retro slágereket 

énekelt. A várvölgyi Asszonyklub tagjai pedig cowboyoknak öltözve 

ropták a táncot.  Nagy tapsot kapott a Rezidance tánccsoport is 

látványos táncbemutatójukért.  

Mire Kacor Feri megérkezett, teljesen megtelt a pajta és a 

rendezvénysátor. Óriási volt a hangulat és hogy továbbra is az 

maradjon a tombolasorsolás és a verseny eredményhirdetésére után, 

arról a Signál Duó gondoskodott. 

 

A versenyre két kategóriában lehetett nevezni.  

A kolbásztöltő versenyen első helyezett lett a keszthelyi 

Mentőállomás csapata, az Ambulance team, második lett a 

Rezidance tánccsoport, harmadik pedig KMB Kolbász Manufaktúra 

Business.  

A tájjellegű ételek kategóriájában az alsópáhoki Asszonykolbász kör 

bizonyult a legjobbnak, második lett a Lukácsházi Borbarát Hölgyek 

Egyesülete, harmadik pedig a Rizlingország Rezi csapata. De 

nagyon szép eredmények születtek az egyéb kategóriákban is.  

 

KÖSZÖNJÜK A CSAPATOKNAK, VENDÉGEINKNEK, 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, 

TÁMOGATÓNKNAK, HOGY RÉSZVÉTELÜKKEL, 

SEGÍTSÉGÜKKEL HOZZÁJÁRULTAK RENDEZVÉNYÜNK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ!  

 

ÓRIÁSI KÖSZÖNET A REZI VÁRBARÁTOK EGYESÜLET 

TAGJAINAK, AKIK SZABADIDEJÜKET FELÁLDOZVA, 

FIZIKAILAG ÉS SZELLEMILEG SEGÍTIK AZ EGYESÜLET 

MUNKÁJÁT ÉVEK ÓTA, MELLYEL HOZZÁJÁRULNAK 

TELEPÜLÉSÜNK FEJLŐDÉSÉHEZ. ÉS KÖSZÖNJÜK MINDEN 

SEGÍTŐNEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON SEGÍTI ÉS 

PÁRTOLJA TEVÉKENYSÉGÜNKET!  

TOVÁBBRA IS BÍZUNK SEGÍTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKBEN! 

KÍVÁNJUK, HOGY JÖVŐRE TALÁLKOZZUNK UGYANITT! 

 

2019-ben is szeretettel várunk és látunk minden érdeklődőt 

rendezvényeinken. A május 4-i Vártúrán, a július 15-23-ig 

megrendezésre kerülő Vártáborban, a szeptember 27-i vagy 28-i 

Betakarító napon és  az október 11-i Holdfénytúrán.  

 

Az Egyesületünk tagjai nevében, a falu valamennyi lakójának 

kellemes húsvéti ünnepeket kívánok:   

 

     Tafota Istvánné  

          elnök  
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A menő menza program szempontjai, hogy kialakítsunk 

gyerekkorunktól egy szemléletet táplálkozásunkban. Tudjuk, hogy 

mit, miért, és mikor eszünk. Milyen ételtársítások és főzési eljárások 

teszik könnyen emészthetővé ételeinket. 

Helyesen táplálkozunk, amikor ételeink megfelelnek a test 

fejlődésének és állapotának, egész életünk során.  Mindenkinek 

szüksége van az ételek széles választékára, hogy szervezetünk a 

szükséges tápanyagokhoz  természetes úton  juthasson hozzá. Ezért, 

a megfelelő fejlődés záloga, a teljes étel, a vegyszermentesen 

termesztett alapanyagokból.  Kerüljük a silány finomított 

termékeket.  A ma emberének újra kell tanulnia a táplálkozást.  

Ahelyett hogy a tökéletes azonnal elérhető és örökké érvényes 

étrendet keresnénk, vizsgáljuk meg a jelenlegit, és döntsük el, mit 

változtatnánk rajta. Új étkezési szokásainknál pedig már figyelembe 

veszünk bizonyos tényezőket, és korunknak, tevékenységünknek, 

fizikai terhelésnek, az évszakok hatásának megfelelően alakítjuk. A 

változatosan alkalmazott fűszerek adják ételeink ízét és biztosítják a 

könnyű emészthetőséget és a megfelelő felszívódást. A sokféleséget 

nyújtják számunkra látványban és tápanyagokban a színes 

zöldségfélék, fogyasszunk minél többet belőlük.  A megfelelő 

táplálék az, amelyik gyermekkorban biztosítja a megfelelő fejlődést, 

majd megadja a kiegyensúlyozott életminőséget. 

Tanuljunk tudatosan táplálkozni! Az a jó étel, amitől jól 

vagyunk! 

Meiszner Katalin 

     természetgyógyász, biokertész 

 

 
 

 
 

 

 

 
EFOP 1.8.5-2017-0017.  

 
 
A pályázat az egészséges táplálkozás jegyében a mindennapos 

táplálkozási szokások felmérésével kezdődött, ami kérdőíves 

módszerrel volt megvalósítható. Minden iskolás kérdőívet kapott, 

amit a kitöltés után egy dietetikus szakember kiértékelt. A kérdőív 

kitért a rendszeresen fogyasztott, az egészséges táplálkozásba nem 

illeszthető, illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból kevésbé 

kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálnivalók, chips, energiaital), 

valamint az ételallergiára, ételintoleranciára is.  

A program célja a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges 

táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, 

egészségkultúrájuk fejlesztése. A lebonyolításban több szakember 

közreműködött úgy, mint dietetikus, biogazdálkodó, sajtkészítő, 

vegetáriánus és vegán étkezési stílusban jártas szakember. 

Előadások, főzőiskolák, iskolai foglalkozások, szabadtéri 

programok is színesítették a sorozatot, hogy az információk minél 

szélesebb spektrumban juthassanak el a célközönséghez.  

 

A teljesség igénye nélkül néhány programot említve:   

- Kemencés finomságok  

- Milyen jó helyit szedni, enni, venni! 

- A víz fontossága  

- Parázson másképp 

- Téli lakoma 

- Egészséges édesség 

- Sajtkészítés  

 

 
 

Fontosnak tartottuk a szemléletformálást az egészséges táplálkozás, 

életmód népszerűsítés érdekében. A további célok között szerepelt 

az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés megvalósítása, ami 

sikeresnek bizonyult. 

A programok lebonyolítása után, ami egy évet ölelt fel, egy újabb 

kérdőívet fognak kapni a gyerekek, amit majd összevetünk az 

előzővel. A kiértékelést követően mindenképp levonjuk a 

konzekvenciát. 

Szabó Melinda 

a program szakmai vezetője 
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Joghurtban pácolt csirkemell 
A húsok és halak emészthetőségét javítják a savas pácok. Ezek közül 

a joghurtos pácolást ajánlom. Megőrzi a hús nedveit. Belül omlósan 

puha, kívül ropogós lesz a sütés után. 

Hozzávalók: 1 dl joghurt, 1 teáskanál kurkuma, 1 teáskanál őrölt 

koriander, frissen őrölt bors, friss vagy szárított fűszernövények 

(rozmaring, kakukkfű, tárkony) 

A csirke darabokat megtisztítjuk, megmossuk, papírtörlővel leitatjuk 

róla a vizet, egymás mellé helyezzük egy tálban vagy tepsiben, és 

rákenjük a fűszerekkel összekevert joghurtot. Lefedjük egy fóliával 

és hideg helyen minimum fél órát, de inkább egy éjszakára hagyjuk 

pácolódni. Sütés előtt letöröljük papírtörlővel a fűszeres joghurtot és 

a húst megsózzuk. Javaslom az így előkészítet hús sütőben történő 

sütését. 20-30 percig, amíg megpuhul letakarva (fedővel vagy 

fóliával), utána pedig aranybarna állapotig. A sütőből kivéve 10 

percig pihentetjük, és tálaljuk. 

 

Moldáviai túrótorta 
Linzertésztalap 
110g vaj 

65g porcukor 

2 tojás ha tojás nélkül készítjük több vajat és egy kanál tejfölt teszünk 

bele 

220g liszt 

4 tojásból készült piskóta 
4 tojás 

4 evőkanál liszt 

4 evőkanál porcukor 

½ kezeletlen bio citrom héja 

Túrókrém 
400g krémes állagú túró  

4 tojássárgája tojás nélkül készítve ¼ teáskanál kurkumát adunk 

hozzá 

100g porcukor 

vanília 

1 kezeletlen bio citrom héja 

10g zselatin vagy 3 teáskanál agar-agar 

50ml tej 

300ml tejszín 

60g sárgabaracklekvár 

200g gyümölcsbefőt 

A vajat robotgépben kikeverjük, tovább keverve hozzáadjuk a 

porcukrot, egyenként a tojásokat, és a lisztet. Ha kézzel készítjük, 

nagyon gyorsan gyúrjunk mindent össze, mert a linzertészta a hideg 

bánásmódot szereti. A tortaforma aljának hátán a legpraktikusabb 

kisütni, így a méret stimmelni fog. Ha sütőlapon sütjük, még 

melegen vágjuk méretre, mert kihűlés után törékennyé válik. 

Elkészítjük a piskótát, amihez szétválasztjuk a tojásokat, a sárgáját 

kikeverjük a porcukorral, a fehérjét kemény habbá verjük egy csipet 

sóval. A tojáshabba felváltva belekeverjük kanalanként a kikevert 

tojássárgáját, és az átszitált lisztet. 1-2 kanál vizet vagy 40g 

olvasztott vajat is keverhetünk hozzá. 

 

  

Szezámos gombaleves 
Gombaparádé a javából! Akár erdei gombákat, akár termesztettet 

használunk ehhez a leveshez, legalább háromféle legyen! Minél 

többfélét fogunk összefőzni annál különlegesebb ízeket kapunk 

eredményképpen. A leves nagyon tartalmas, mivel a magas 

fehérjetartalmú gombákon kívül még szezámmagot is tartalmaz, 

amitől krémesen sűrű is lesz  Ez a leves eredendően hússal készült, 

hozzá nagyon vékony szeletekre kell vágni a csirke stb. húsfajtát és a 

forró vízben 10 percig főzni, a habját leszedni, majd ezután 

következnek az alábbi hozzávalók. Vegetáriánusoknak innét 

kezdődik a recept. 

 
Hozzávalók 2 adaghoz 

200-250 g gomba (shiitake, shimenji, ördögszeér, laska, csiperke, 

vargánya, róka, stb) 

1 közepes hagyma 

1 kis sárgarépa 

2 evőkanál (natúr, nem pirított) szezámmag  

5-6 szál kínai metélőhagyma 

só, feketebors 

1 evőknál szójaszósz és ha szeretjük 1 evőkanál halszósz 

olíva, vagy pirított szezám olaj (elhagyható) 

 

 

Zöldséges pirított búzadara  

Hozzávalók 4 adaghoz 
500g különböző zöldség (paradicsom, vastag húsú paprika, brokkoli 

cukkini, sárgarépa, zöldbab, zellerszár, batáta, burgonya) kis 

darabokra vágva 

4 evőkanál ghí (vagy vaj), 1 teáskanál fekete mustármag,  2 

teáskanál kömény, 2 teáskanál reszelt friss gyömbér,1 piros chili 

paprika, 6 curry levél, vagy 2 babérlevél,1 teáskanál kurkuma,  1,5 l 

víz, 1 teáskanál só,  450g finomra őrölt búzadara, 200g vaj, vagy ghí, 

őrölt bors, ½ citrom leve, 2 evőkanál vaj 

A fűszerek opcionálisak. 

 

A három evőkanál vajban a felsorolás sorrendjében beletéve, fél 

percig pirítjuk a fűszereket, majd beletesszük az összevágott 

zöldségeket, és állandóan kevergetve megpirítjuk őket, majd kevés 

vizet aláöntve fedő alatt puhára pároljuk. 

Felolvasztjuk a vajat, vagy ghít egy nagyobb lábosban, beleszórjuk a 

búzadarát, és kevergetve pirítjuk, vigyázva, hogy meg ne égjen. Ez a 

folyamat 10-15 perc alatt elkészül, és a búzadara szép halvány barna 

színt kap. 

Amikor a víz felforrt, a zöldségeket, mazsolát, és a búzadarát 

összekeverjük, beleöntjük a forró vizet, amivel legyünk nagyon 

óvatosak, tartsunk fölé egy fedőt, mert fröcsögni fog! 

Erőteljesen keverjük, hogy csomómentes legyen, majd lefedve még 

5 percig kis tűzön tartjuk. Ez idő alatt a búzadara magába szívja a 

vizet és megkeverve egy selymes állagot fogunk tapasztalni. 

Hozzáadjuk az őrölt borsot, megöntözzük a citromlével, és a tetejére 

téve hagyjuk ráolvadni a vajat. 

 

 

Húsvéti menü 

https://valodisafrany.blog.hu/2016/08/03/vegyes_szezamos_gombaleves
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A Rezi Községi Polgárőr Egyesület 2007 óta működik a 

településen és jelenleg 32 tagot számlál, akik közül a többség 

az alapításkor már az Egyesület tagja volt, de időközben 

érkeztek új belépők is és a távozók sorában sajnos jó páran 

vannak, akik végleg eltávoztak közülünk. Az eltelt 12 

esztendőről annak ellenére, hogy voltak benne hullámvölgyek, 

elmondható, hogy amikor csak kellett, a tagság javarésze 

mindig helyt állt és szolgált.  

 

Tudni kell, hogy a polgárőrök tevékenységük ellátása során 

hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem 

alkalmazhatnak. Közfeladatot ellátó személynek minősülnek a 

polgárőrök a Ptv.-ben a meghatározott feladatok ellátásával 

kapcsolatban.  

Feladatuk a közrend és a közbiztonság fenntartásának segítése, 

a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a 

veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében. Feladatuk a 

társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve 

az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítése, 

továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme. 

 

Az elmúlt 12 esztendő során számos járőrszolgálat, 

rendezvénybiztosítás, nyári tábor, rendőrséggel illetve 

különböző hatóságokkal való együttműködés áll az Egyesület 

munkája mögött.  Az idei évben is fő feladata a járőrszolgálat 

teljesítése, de a falu rendezvényeinek biztosítása is. 

Támogatást nyert az Egyesület által bonyolított, az idén 12. 

alkalommal megrendezésre kerülő Környezetvédelmi-, 

Közlekedésbiztonsági és Túratábor, ahol a Zala megyei 

polgárőr szülők gyermekein kívül a gyerekek is egy hét 

hasznos elfoglaltságot találnak.  

 

Az Egyesület várja soraiba a leendő polgárőröket! Kérjük, aki 

fontosnak tartja a falu közbiztonságát és kedvet érez e 

feladatra, jelentkezzen nálunk és lépjen be a helyi polgárőrség 

sorába!  

 

 
Az Egyesület tagjai nevében kellemes húsvégi ünnepeket 

kívánok:  

     Héder Béla 

     elnök 

 

 

 
A 2019-es esztendőt a január 6-án rendezett Doni 

ünnepséggel kezdtük. Szalontai István atya misét mondott, 

majd a temetői hősi emlékműnél énekeltünk, koszorúztunk. 

Február 16-án Sármelléken az Aranykorúak farsangi 

fesztiválján nótás-mókás jelenettel lépett fel a csapat, ahol 

II. helyezést kaptunk. Február 27-én a Klub tagjai 

megtekintették és köszöntötték otthonában Hóbor Aladárt 

névnapja alkalmával, valamint megtekintettük régi családi 

örökségéből összegyűjtött fényképek, kézimunkák, régi 

szőttesek, fonott faragott tárgyakból rendezett kiállítását. 

Március 5-én a Faluházban rendezett Húshagyó keddi 

fánkmustrán műsorral és sütött fánkjainkkal kedveskedtünk 

a résztvevőknek. A Március 15-i ünnepségen az Általános 

Iskola tanulóival közös műsorban szerepeltünk énekkel, 

szavalattal, majd a temetőben lévő 1848-as 

Szabadságharcban kiemelkedő rezi plébános, Jeruska János 

síremlékénél énekeltünk és koszorút helyeztünk el. Részt 

vettünk az április 11-én megrendezett Költészet Napja 

rendezvényen is és jelenleg készülünk a Szent György napi 

ünnepségre.  

 

 
 

Minden csütörtökön klubfoglalkozást tartunk a Faluházban, 

ahova minden nyugdíjast, illetve idős embert szeretettel 

várunk. 

   

 
 

A Nyugdíjas Klub nevében áldott húsvéti ünnepeket 

kívánok!  

     Lancz Ferencné  

     klubvezető  
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Adó 1 % 

Kérjük, adója 1%-val támogassa szervezeteink 

működését!  

 

 
Rezidance tánccsoport 

 

 

 

 

 

 
Tisztelettel köszöntöm Rezi Község lakosságát!  

Ezen belül mély tisztelettel köszöntöm a rezi szőlőtermelő és 

borkészítő embereket áldozatkész és kitartó munkájukért, 

melyet az elmúlt években végeztek! Mint szőlőtermelők 

sajnos az utóbbi időben a kilátástalanság határát súrolva 

tevékenykedtünk. Az elmúlt mezőgazdasági év nem fogadott 

kegyeibe bennünket. A tavaszi metszéseket követően a szőlők 

szépen fakadtak. Sajnos a nyári aszály következtében a szőlők 

a technológiai előírásokhoz képest, az érés három héttel  

korábbra került. Ezt követően augusztusban kaptunk egy nagy 

mennyiségű csapadékot, mely a korai szüretet, a szőlő 

rothadása miatt még előbbre hozta. Ennek következtében a 

szüretek 3-4 héttel előbb történtek. Ezért nem tudtunk olyan 

bort készíteni belőle, amilyet szerettünk volna. Ezt igazolja a 

2019. április 13-án megtartott borverseny szakértő borbíráinak 

véleménye, illetve a verseny eredménye is.   

Hét arany, tizennégy ezüst, tizennyolc bronzérem és három 

oklevél szintű minősítést született, melyek névszerinti 

kihirdetése Szent György  napján a szőlőhegyi Kápolnánál 

lesz, a szentmise után és  ahova sok szeretettel várjuk az 

érdeklődőket.  

Rendezvényeinket ez évben is  megtartjuk. Június 29-én 

megrendezésre kerül Egyesületünk szervezésében a 

Rizlingország ünnepe c. rendezvény, ahova szintén sok 

szeretettel  várunk minden  érdeklődőt.  

Bízunk abban, hogy az idei év időjárása kedvezni fog a 

szőlőtermelésnek és jobb borokat tudunk majd készíteni. 

Ehhez kívánok a rezi gazdatársaknak  kitartást, jó erőt, 

egészséget és egyben Rezi község lakosságának kellemes 

húsvéti ünnepeket!  

Tiszelettel: 

Bellér Ferenc elnök 

Rezi Szőlész-, Borász Egyesület 

 

 
A Vince napi pincejáráson 

 
Borverseny,borbírálat 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Húsvéti színező 
 

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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.  

2019. április   

http://www.rezi.hu/

