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Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

2020. április havi szám 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....2020 március volt. Az utcák üresek, a boltok 

zárva, az emberek nem jöttek ki. 

DE EZT NEM TUDTA A TAVASZ! 

A virágok nyíltak tovább, a Nap sütött,  visszajöttek 

a fecskék, az ég kék és rózsaszínben pompázott.. 

Reggel kenyeret gyúrtunk és süteményt csináltunk. 

Reggel jött a fény az ablakon át. 2020. március volt. 

A fiatalok online tanultak és délután csak a házban 

játszottak, minden bezárt. 

Az irodák, hotelek, bárok … és a katonaság 

kontrollálta a határt. 

Volt akinek már nem volt hely a kórházban …az 

emberek betegek lettek… 

DE EZT NEM TUDTA A TAVASZ és elkezdett 

rügyeket növeszteni. 

2020. március volt. 

Mindenkit karanténba zártak …az egészségünk 

érdekében. 

Mindenki félt és minden nap ugyanúgy nézett ki… 

DE EZT NEM TUDTA A TAVASZ és a rózsák 

virágoztak tovább. újra felfedezték az emberek, 

hogy jó együtt enni, olvasni …a fantáziának 

nincsenek korlátai …és az unalomból kreativitás 

lett. 

Többen elkezdtek nyelvet tanulni, festeni, az 

egyetemisták elkezdtek tanulni a következő vizsgára 

….egyik másik észrevette, hogy eltávolodott az 

élettől és visszatalált …sokan abbahagyták a 

mindenre ignoranciával ( mellőzés, figyelmen kívül 

hagyás) való reagálást. 

Ez az év volt, amikor megtudták az emberek, hogy 

mekkora kincs az egészség és milyen a szenvedés és 

talán sokan rátaláltak a hivatásukra is… 

Ez volt az év, amikor megállni látszott a világ, 

amikor a gazdaság tönkrement,.de nem halt meg,  

megújult… 

 

DE EZT NEM TUDTA A TAVASZ… és a virágok 

helyén gyümölcs kezdett növekedni… 

Ès eljött a szabadulás napja…benne voltunk a TV-

ben és bemondta a miniszter,  hogy a vészhelyzetnek 

vége …és a vírus vesztett …  és mi mind együtt 

győztünk… 

Ès akkor, kimentünk az utcára,  könnyes szemmel,  

maszk és gumikesztyű nélkül, átöleltük a 

szomszédunkat, mintha a testvérünk lenne… 

 

Ès ekkor jött a NYÁR… 

 

MERT EZT NEM TUDTA A TAVASZ…és a vírus, a 

félelem és a halál ellenére… 

MERT NEM TUDTA A TAVASZ …megmutatta 

nekünk az élet és a szeretet erejét.." 

 

 
(Ángyán Faragó Tímea nyomán) 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Rezi Lakosok!  

 

Rezi Község Önkormányzata a koronavírus fertőzés 

terjedésének megakadályozása érdekében segítséget 

ajánl az idős személyeknek a gyógyszer felíratáshoz, 

kiváltáshoz és élelmiszer beszerzéshez, illetve egyéb 

problémáik rendezéséhez. 

 

Kérem, hogy akinek ilyen jellegű igénye lenne, 

szíveskedjenek Simon Péter falugondnokot a 30/257-

4541-es telefonszámon vagy Tafota Istvánnét a 30/648-

8764-es telefonszámon felhívni vagy az ebédhordáskor 

igényüket papírra írva átadni. A papírra a nevüket, 

címüket és saját telefonszámukat ráírni szíveskedjenek.  

 

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ebben 

az időszakban is lelkiismeretesen végzik munkájukat a 

településen élők biztonsága, gyermekeink nevelése 

érdekében. Önkormányzatunk, Konyhánk dolgozói, a 

szociális ágazatban dolgozók a frontvonalban teljesítenek 

napi szolgálatot, akárcsak a kereskedelemben, postán, az 

egészségügyben dolgozók és mindazok, akik értünk 

fáradnak, biztonságunk érdekében tevékenykednek és 

azoknak a lakótársainknak is, akik önkéntesen 

felajánlották segítségüket a járvány idejére.   

 

Kívánjuk, hogy legyen kellő kitartása és lelki ereje 

mindenkinek, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljük!  

 

 
           Rezi fölött az ég április 1-én (Fotó:Zubai Etelka)

 

 

Rezi Község Önkormányzata minden Lakójának és távollevő 

Családtagjaiknak kívánja, hogy a Húsvéti Ünnepet szeretetben és 

egészségben töltse el otthonában. 

 

 
Tisztelt Rezi Lakosok!  

 

Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást adni, nyertes illetve 

a lezárult pályázatainkról.  

 

Rezi község önkormányzata „A nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatása” című HUNG-2019/5545 pályázat 

segítésével Pajtamúzeumot hozott létre a Laky Demeter 

Turistaház udvarán.   

 

 

A bemutató- és rendezvénytér a falu szívében, a 

turisztikailag is frekventált Rezi vár közelében található 

Turistaház udvarán került kialakításra, a pályázati kiírásban 

megfogalmazott céloknak megfelelően. A Pajtamúzeumban 

a helyiek által gyűjtött eszközökből, fényképekből 

időszakos kiállítás nyílott, ahol bemutatásra kerülnek a régi 

falusi életre, a mezőgazdasági munkákra jellemző 

látnivalók. Itt kapnak majd helyet a hagyományőrző 

gasztronómiai rendezvények is, mint a szüreti mulatság, a 

betakarító és a gyümölcsoltó nap, a hagyományőrző 

disznótoros és kolbásztöltő mustra, mely évek óta egyre 

nagyobb népszerűségre tesz szert.  

 

Ugyancsak pályázati támogatások révén további 

fejlesztések is történtek: felújításra került a Deák Ferenc 

utcában lévő támfal, mely a 2018. december 24-én hirtelen 

lezúduló nagy mennyiségű esőzés következtében több 

helyen megrepedezett és veszélyessé vált.  
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Továbbá kültéri sportpark létesül, telepített 

sporteszközökkel a tornacsarnok mellett. Idén történik meg 

az óvoda udvarának felújítására, amit a Magyar Falu 

Program keretében elnyert 4.451.985 forint pályázati 

támogatás tesz lehetővé. Ezzel együtt mód lesz arra, hogy 

az óvoda épületéhez és berendezéséhez hasonlóan az 

udvaron is a gyermekek fejlődését szép, új és mindenekelőtt 

biztonságos fejlesztőjátékokkal biztosíthassuk.  

 

Önkormányzatunk tavaly megvásárolta a Rezi, 

Rákóczi u. 2/A. szám alatti épületrészt mini bölcsőde 

kialakítása céljából, a megvalósításhoz nyertes pályázat 

révén a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, így azt az ősz 

folyamán el tudjuk készíteni.   

 

Hamarosan befejeződik a Rigósi út helyreállítása is, 

amit a 2018. szeptemberi hatalmas esőzés 

használhatatlanná tett. A helyreállítás a 

Belügyminisztérium vis maior pályázatának segítségével 

valósul meg.  

 

 
 

Tisztelt Lakótársaim!  

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 kérem, 

folyamatosan egész évben szíveskedjenek gondoskodni! 

Községünk tisztasága és rendezettsége mindenki 

számára fontos kell, hogy legyen, ezért kérjük tisztelt 

Ingatlantulajdonosainkat, hogy segítsék 

Önkormányzatunkat ebben a tevékenységében! 

 

 
 

 

 
 

Önkormányzatunk a háztartásokban keletkezett lomok 

eltávolítása érdekében lomtalanítást szervez, melynek 

várható időpontja 2020. április 25. szombat, amennyiben 

e rendkívüli helyzet ezt engedi. A megerősítésről vagy 

esetleges későbbi dátumról írásos tájékoztatást fogunk 

küldeni.   

 

 
 

 
 

 
 

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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Kedves Gyerekek! 

Szüleitek példamutatóan viselkednek. 
Lelkiismeretesen, rugalmasan és gyorsan 

segítenek nektek, a munkájuk mellett. 
Ezért példamutatásukért, 

igazgatói dicséretben 
részesítem őket. 

 

Zubai Etelka 
igazgató 

 

A téli szünet után minden úgy indult, ahogy szokott, Magyar 

Kultúra Napja, félévzárás, farsang gyermekeknek és 

felnőtteknek, egyaránt sikeres szervezéssel, a szülői 

munkaközösség szorgos munkájának köszönhetően. Aztán a 

kirándulások, táborok, pályázatok, versenyek, készülődés a 

március 15-i műsorra.  

De a levegőben már február óta ott voltak a nyugtalanító hírek. 

Akkor még nem gondoltuk volna, hogy minket is fenyegethet 

ez a veszély… és akkor eljött március 13. amikor este 

bejelentették, hogy hétfőtől már nem iskolában folyik az 

oktatás, hanem digitális formában, mert csak így 

csökkenthetjük a kockázatokat és védhetjük meg egymást.   

Várható volt, hiszen a megelőző héten az egyetemekről már 

hazaküldték a diákokat és egyre több fertőzöttet találtak az 

országban. Töröltük az erdei iskolát, táborokra nem pályáztunk 

és nyertes pályázatunk kivitelezhetősége is kérdésessé vált.  

A második félév, farsang, bizonyítványok , …lelkes készülődés 

a versenyekre, majd lemondás, bizonytalanság és távoktatás.  

 

 

 

Megszeppent arcokat látunk, amikor virtuális 

tantermeinkben videón beszélgetünk a gyerekekkel, mert 

nem értik a kicsik, és nem a nagyok, hogy mi történik. 

Egyszer mindez, majd a történelmi tananyag része lesz és a 

jövőben sok tanulságot fognak levonni a most 

megtapasztaltakból. A nagyobb gyerekek már felelősséggel 

próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez.  Bajlódnak ugyan 

az informatika órán elsajátított ismeretekkel, a rájuk zúduló 

feladatokkal, de egyre érettebbé válnak. Fényéveket ugrott a 

digitális kompetenciák fejlődése! A szülők s gyermekeik 

egyaránt igyekeznek telefonnal, tabokkal, laptoppal, asztali 

gépekkel, többféle módon elérni és megoldani a feladatokat. 

Segítségként, ahol nem volt megfelelő eszköz, tableteket 

adtunk használatra, hogy zökkenőmentes legyen az otthoni 

tanulás. Az első hét tanulsága alapján, csökkentettük a 

kiadott és feldolgozásra váró anyagokat és heti időhatárokat 

adtunk a feladatok visszaküldéséhez. Ezt tovább próbáljuk 

igazítani, hiszen most nem látjuk tanulóinkat, nem tudjuk 

követni közvetlenül a munkatempójukat, de a szülők 

segítségével, ezt idővel be tudjuk majd állítani.  

Lassan egymásra találunk a digitális osztálytermekben és bár 

még olykor akadoznak a visszaküldött feladatok, de 

haladunk ezen az úton, egyre biztosabban. Olyan képességek 

fejlődnek, amik a jövőbeni tudást segítik: ismeretszerzés, 

eszközhasználat, felületek megismerése, kreatív játékok 

bent és a szabadban, és a kertben közösen végzett munka 

öröme, hiszen a földbe kerülő magokba rejtve, vár ránk a 

jövő… 

Minden átértékelődött a tanítási módszerekben, csaknem 48 

óra alatt. Egy fontos cél volt: az új rendszerű oktatás 

megszervezése. Mivel a felsősök, informatika órákon már 

használták a Microsoft Teams az Office 365 

csapatmunkaközpontját, ezért egyértelmű volt, hogy ezzel 

dolgozzunk. 

 

Létrehoztuk a digitális osztályokat és hétfőtől elkezdtük az 

oktatást.   

 
Ilyenek most osztályaink:  

 

 

Laky Demeter Premontrei Általános Iskola hírei 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános Iskola hírei 

A digitális oktatás rejtélyes útján együtt halad most szülő és 

gyermek, olyan felületeken, amik az élet tanulással 

kapcsolatos részeinél, most alapvető fontosságúak.  Mindezt 

megtanulni, átállni nem egészen két hét alatt, nagy kihívás 

volt, de sikerült! ….És a gyermeki csodák, a szülők 

gondoskodó közös munkálkodása, tanulóink keze nyomán 

csodákat teremt. 

Gyakran kérdezik diákjaink :”Mikor megyünk iskolába?”…. 

és én nem tudom megmondani …majd, ha elcsitul a veszély. 

De az élet nem áll meg, és elérkezett a beiratkozások ideje.

  

 

Az elsősök beíratása a 2020/21. tanévre a veszélyhelyzetre 

tekintettel, a következőképpen történik: Ha a szülő nem a 

kötelező felvételt biztosító iskolába szeretné íratni 

gyermekét, akkor szándékát be kell jelentenie, elektronikus 

úton, vagy telefonon időpontot egyeztetve az általa 

kiválasztott intézménybe. A választott iskola vezetője 2020. 

április 24-ig tudja fogadni a jelentkezőket. 

A helyi felvételt biztosító iskolába az Oktatási Hivatal 

jegyzéke alapján automatikusan felvételt nyernek azok a 

gyermekek, ahol a szülő nem jelezte szándékát másik 

intézménybe történő felvételről.  

Adatok egyeztetése 2020. április 15-16-17-én elsősorban 

elektronikus úton, illetve telefonon történik.  

 

Kérem a kedves Szülőket, hogy az alábbi számon jelezzék 

április 6-12-ig beiratkozási szándékukat a : +36-30-648-

8717 telefonszámon. 

           A további tennivalókat, majd egyeztetés után a 

későbbiekben fogjuk elmondani. 
 
Milyen lesz a húsvét, tudunk-e így ünnepelni? 

Hiszem, hogy sem ez a helyzet, vagy bármilyen más vírus, 

életünk lényeges részét nem érinti. Érdemes megkérdezni 

magunktól, hogy a járvány idején, mi alapján akarunk élni? 

Meg kell találnunk az egyszerűséget, mint erőforrást és 

felfedezni teremtő hatékonyságát. Imádkozzunk, legyen erős 

a hitünk abban, hogy minden jóra fordul! Most 

megtanulhatunk egymásra figyelni, segíteni, észrevenni az 

egyszerű dolgokat, becsülni a segítőket és a másik embert. 

Nincs vírus, ami kicsavarhatná a kezünkből a döntést, 

hogyan akarunk élni, s a lehetőségét annak, hogy jól 

bánhatunk egymással, és milyen módon tehetünk többet 

egymásért és magunkért.  

 

 

 

 

 
 

 

Iskolánkban a napindítókon, minden reggel az alábbi ősi 

magyar imát mondtuk el. Régi korokban ezzel kezdte a 

fölműves a napját, kinek áldott keze nyomán, termővé vált a 

föld s a gyümölcsösök:  

 
„Dicsértessék a Jézusnak szent neve, szent hétfő. Köszöntelek 

téged, Istennek szent eredménye, Istennek szent rendelése, 

Fényes világ, ki a fényes ez világot megfényesítetted, édes, 

áldott napom. Adj szerencsés mái napot, boldog munkálatot, 

értelmes eszet, okosságot, és minden jóra menedőséget! Őrözz 

meg mái nap, őrözz meg, őrözz meg, őrözz meg! A mái napon, nagy 

szerencsétlenségtől és nagy szomorúságtól, írj bé az Úr Jézus 

könyvibe, melybe beírtad az egész világ nevit, kezdettől 

végezetig! Ámen.” 

 
Hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik az élvonalban 

lankadatlanul végzik munkájukat, a mi biztonságunk 

érdekében. Köszönjük az egészségügyben és kereskedelemben 

dolgozóknak, a postai alkalmazottaknak, konyhai dolgozóknak, 

az önkormányzat csapatának, a rendet fenntartóknak, 

szállítóknak, minden értünk fáradónak, lelkiismeretes 

munkáját, amiért biztonságunk érdekében tevékenykednek! 

 

Ahogy kertjében a magokat elültető gazda, hisz abban, hogy a 

magból kihajtó növény, majd táplálója lesz, ezzel a hittel, 

reménykedve várjuk a húsvétot, helyzetünk jobbra fordulását, 

hiszen végül, minden jóra fordul – s míg nem lesz jó, …addig 

nincs is vége. Az alábbi írással kívánok, az iskola tanulói és 

dolgozói nevében mindenkinek, áldott, békés, egészséges 

ünnepeket! 

     

 

 

Zubai Etelka 

    iskolaigazgató  

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános Iskola hírei 

  

 

 

Isten megszegte a kijárási tilalmat 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A legfelháborítóbb, hogy a lakhely elhagyásához szükséges 

típusnyomtatványokat sem használja, és a megszorításokat 

életbe léptető katonai dekrétumot is figyelmen kívül hagyja. 

Ki- és bejár a szigorúan lezárt kórházakba, ott sétál a már 

többszörösen fertőtlenített intenzív osztályokon, ott áll a 

mentősök, orvosok, ápolók háta mögött. Megsimítja a levegő 

után kapkodó haldoklók homlokát, akik egyedül, de nem 

magányosan készülnek a Vele való találkozásra. Bemegy az 

idősek otthonaiba, ahol aggódó, félelmeikkel harcoló öregek 

mellé ül le, a börtönökbe, a hajléktalanszállókra – egyszóval 

mindenhová, ahol gyülekeznek a kicsik, a legkisebbek: éhezők 

és szomjazók, szegények, betegek, foglyok, halálra 

készülők… 

Reggelente meglátogatja az ébredező, családjukért szorongó 

édesanyákat, a kilátástalannak tűnő jövő miatt aggódó 

édesapákat. Útmutatást, ötleteket, bölcsességet ad a 

döntéshozóknak, minden jót akaró tudósnak, kutatónak, 

járványtani szakembernek, akik már nem a fizetésért, a bérért 

dolgoznak, hanem kezdik érezni: ez az igazi hivatás – tenni 

másokért, az emberiségért. 

A híradások szerint Isten mindenkit meglátogat és még csak az 

előírt távolságot sem tartja be: közel megy mindenkihez, 

jelenlétével megtart, a tenyerét a fejünk fölött tartja, megőriz a 

veszedelemtől, körülvesz a szabadulás örömével. Ugyanakkor 

az is kiderült, hogy a lehető legjobb egészségügyi gyakorlatot 

követi és nemhogy senkit nem betegít meg, de minden 

meglátogatott jobban érzi magát Tőle. 

„Erőnket megfeszítve dolgozunk, mindent megteszünk, hogy 

betartassuk Vele az előírásokat, de egyszerűen tehetetlenek 

vagyunk Vele szemben. És ez roppant idegesítő. Valósággal 

térdre kényszerít minket” – nyilatkozta az egyik, járványokért 

felelős hatalmasság képviselője. „Továbbra is vizsgáljuk 

annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk még több 

intézkedést foganatosítani ellene, de már szinte minden 

eszközünk és forrásunk végére járunk” – tette hozzá a 

felháborodott szóvivő. 

A hírek szerint Isten, a fentiek mellett, próbálja leszoktatni az 

embereket a fölösleges dolgok, a romlandó élelmiszerek, a 

liszt, a cukor, az élesztő és a vécépapír felhalmozásáról, és arra 

ösztönzi követőit, hogy inkább a mennyben gyűjtsenek 

kincseket. 

„Mert Ő mondja: »A kegyelem idején meghallgattalak, és az 

üdvösség napján megsegítettelek.« Íme, most van a kegyelem 

ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) 

 

Locsolóversek otthonra, a család hölgy tagjai 

részére! 

 
Húsvét másnapján, 

mi jutott eszembe 

egy kis rózsavizet 

veszek a kezembe. 

Most hát kedves lányka 

kérlek szeretettel, 

hadd öntözzelek meg, 

egy kis szagos vízzel. 

 

 
Tapsifüles nyuszikának 

Nagyon sok a dolga, 

Piros tojást, hímes tojást 

Szerteszéjjel hordja. 

Hordjad kis nyuszikám, 

Kéket is tarkát is, 

Locsolásért kosaramba 

Belefér még száz is! 

 
 

Keljetek fel lányok 

Cifra nyoszolyából, 

Adjatok pár hímes tojást 

A ládafiából! 

Ha nincs hímes tojás készen, 

Csupor vizem készítem 

Nyakatokba tészem. 

 

   
Korán reggel útra keltem, 

Se nem ittam, se nem ettem. 

Tarisznya húzza a vállam, 

Térdig kopott már a lábam. 

Bejártam a fél világot, 

Láttam sok-sok szép virágot. 

A legszebbre most találtam, 

Hogy öntözzem, alig vártam. 

 

 
 

Azért, amiért kicsi vagyok, 

Verset mondok, mint a nagyok. 

Mondókámat megtanultam, 

Locsolómat is elhoztam. 

Azért, mert én kicsi vagyok, 

Piros tojást én is kapok. 

 

javascript:void(0);
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Rezi Óvoda hírei 

Ha a gyerekek kritizálva élnek, 

Megtanulják milyen megbélyegzettnek lenni. 

Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, 

Megtanulnak veszekedni. 

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, 

Megtanulnak szégyenlősnek lenni. 

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 

Megtanulnak bűnösnek lenni. 

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 

Megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

Megtanulnak bizalommal lenni. 

Ha a gyerekek megdicsérve élnek, 

Megtanulják megbecsülve érezni magukat. 

Ha a gyerekek méltóságban élnek, 

Megtanulják az igazságot. 

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

Megtanulnak hinni. 

Ha a gyerekek hitelesen élnek, 

Megtanulják mit jelent a szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban. 

(Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben) 

 

AZ ÓVODA HÍREI 

Óvodánk nevelőtestülete egyöntetűen, legfőbb értéknek az 

életet tekinti. Ebből fakadóan valljuk, hogy minden 

nevelésnek, így az intézményes keretek között folyónak is 

legfőbb célja kell, legyen az élet szeretetére és annak minél 

teljesebb megélésének képességére nevelni a gyermekeket. 

Legfőbb alapelvünk, hogy az óvodában olyan bizalommal és 

törődéssel teli légkört kell teremtenünk, amiben minden 

gyermek elfogadja segítő, bátorító kapcsolatunkat, szívesen 

részt vesz az általunk felkínált tevékenységekben és ez által 

érése gazdagabbá, színesebbé, folyamatosabbá és 

biztonságosabbá válik.  

Mindehhez igyekszünk színes, változatos lehetőségeket 

teremteni és a lehetőségekhez képest bevonni a gyerekek 

családjait az együttnevelésbe. Ezek közül a lehetőségek és 

tevékenységek közül mutatom be a következőket: 

- Nagy örömmel csatlakoztunk a szülők által szervezett 

jótékonysági vásárhoz, amelynek bevételét egy beteg kisfiú 

gyógykezelésére ajánlották fel. Minden óvó néni és dajka 

néni lelkesen részt vett a kézműves termékek elkészítésében, 

ezzel is példát adva a gyerekeknek az összefogásra és a közös 

segítségnyújtásra.  

- Folytatódnak a néptánc foglalkozások Hardi Andrással, 

jelentkezés alapján a hittan foglalkozások Tamás atyával és a 

mese foglalkozások Hammerné Márti nénivel. A logopédiai 

és fejlesztő foglalkozások mellett ebben a félévben is fejleszti 

nagycsoportos gyermekeinket az INPP torna segítségével 

Gránicz Orsolya. Két tehetségműhelyünk kis csoportos 

foglalkoztatás keretében folytatja munkáját. Az „Icinke-

picinke” gyermektánc tehetségműhelyt Szita-Gelencsér 

Dóra, az „Iciri-piciri kézműves tehetségműhelyt Trezsenyik 

Zsuzsa vezeti.  

 

- Második alkalommal rendeztük meg január 24-én délelőtt a 

„Nagyszülők napját”. Azért szerveztük ezt a napot, mert 

szeretnénk, hogy a nagyszülők is betekinthessenek unokájuk 

óvodai életébe, megoszthassák gyermekkori élményeiket, 

tapasztalataikat a kisgyerekekkel és megtapasztalhassák a 

közös játék örömét az óvodában is. Jó érzés volt látni, együtt 

az idősebb és a legfiatalabb korosztályt! Azt, hogy a 

nagymamák bekapcsolódtak a különböző szerepes játékokba, 

bábozásba, társasjátékba, vagy egyszerűen csak 

gyönyörködtek unokájukban, dédunokájukban. Volt olyan 

nagymama, aki csöves pattogatni való kukoricát hozott, s 

megmutatta azt, hogy gyermekkorában, hogy játszottak vele. 

Közösen lemorzsoltuk, majd a csutkából építettünk, a 

kipattogtatott kukoricából lakmároztunk, a csuhéból pedig 

babákat készítettünk. Másik nagymamával pogácsát 

szaggathattak a gyerekek. 

Bízom benne, hogy sikerült különleges örömet szerezni 

mindenki számára! Egy év múlva újra várjuk szeretettel a 

nagyszülőket!  

 

- Február első hetében tájékoztatást adtunk minden szülőnek 

gyermekük fél éves fejlődéséről. 

- Február 17-én, az első osztályosok s Bontóné Varga Zita 

tanító néni meghívására, meglátogattam az első osztályba 

járó volt óvodásainkat. Jó volt látni és büszkének lenni rájuk, 

mindegyikőjük egy igazi kis egyéniség! Örömmel öleltük 

meg egymást! 

- Február a tél űzés, a farsangi mulatság hónapja. Igaz egyszer 

rázta meg bundáját a tél, amit a gyerekekkel örömmel 

élveztünk. A farsang napja -idén 18-a-, a gyerekek egész 

évben, folyamatosa várt napja. A jelmezbe öltözés mássá teszi 

ezt a napot, de ezt segítik, a szülőknek, nagyszülőknek 

köszönhető ízletes farsangi fánkok és finomságok is. A 

következő napokban elkészítettük a Kisze-bábunkat, melyet 

25-én, húshagyó kedden délelőtt, hangos énekszóval - „kisze, 

kisze villő, gyüjjön rád a himlő, kivisszük a betegséget, 

behozzuk az egészséget”- kivittünk az udvarra és elégettünk.  

Délután a községi fánk partyn a nagycsoportosokból álló 

„Icinke-picinke” tehetségműhely vidám játékfűzését 

láthattuk Szita-Gelencsér Dóra óvodapedagógus 

irányításával. 
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Rezi Óvoda hírei 

- Február 21-én, második alkalommal hívtuk meg egészséges 

uzsonnakészítő versenyre óvodánk két csoportjának 

gyermekeit, szüleiket, nagyszüleiket és a Rezi Iskola első két 

osztályának tanulóit szüleikkel és tanítóikkal. „Téli lakoma” 

címmel, egészséges alapanyagokból étel és ital készítése volt 

a célunk. 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 

szépen tálalt étkeket szakértő zsűri értékelte. A zsűrizésre 

Cserép Gábor polgármester urat, Lakatos Zoltánt, a Sümegi 

Várcsárda konyhafőnökét és Szabó Beatrixet a Rezi 

Önkormányzat Konyhájának élelmezésvezetőjét kértük fel. A 

zsűri és minden résztvevő segítségére volt szakmai tudásával, 

tapasztalataival és tanácsaival Meiszner Katalin. Amíg a zsűri 

döntött, minden elkészített uzsonna elfogyott. Mindenki 

szavazhatott arról, melyik uzsonna ízlett a legjobban. A 

legtöbb szavazatot, s így a „közönség díját” a Katica 

csoport érdemelte ki. A „legszebben tálalt egészséges 

uzsonna” díját a 2. osztály, a „legkreatívabb egészséges 

uzsonna” díját a Csiga-biga csoport, míg a vándor 

fakanállal járó, a „legfinomabb egészséges uzsonna” díját 

az első osztály, tanulói nyerték el. A vándor fakanál egy évig 

marad a 1. osztálynál. Ezt a vidám délutánt az egészségünkért 

szerveztük az egészséges étkezés népszerűsítésére.  

 

- Nyílt napot tartottunk szülőknek és az iskola elsős 

tanítóinak, március 2-án, 3-án a Katica csoportban, 4-én és 6-

án a Csiga-biga csoportban. Úgy érezzük, megadtuk a 

lehetőséget mindenkinek, aki szeretett volna betekinteni 

mindennapjainkba. Aki nem tudott ebben az időpontban 

eljönni, az intézményvezetővel egyeztetett időpontban 

megteheti azt. 

- Március elején elkezdődött az Iskolába lépegető foglalkozás 

Zubai Etelka az iskola igazgatónője vezetésével. Egy 

foglalkozást sikerült megtartani. 

- Március 13-án mi is megünnepeltük Nemzeti ünnepünket, 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharcot. Az ünnep 

tiszteletére tanult verssel és dallal helyeztük el saját készítésű 

„zászlóinkat” a megemlékezések helyszínén.  

 

- Az óvodában töltött utolsó napokra lett kész a Katica csoport 

falának mesefala, melyet Tafota Istvánné Gabriella festett. 

Köszönjük neki munkáját. A képről az óvodások már 

elkezdtek mesét alkotni. Innen jött az ötlet, hogy meseíró 

pályázatot hirdessünk. Amíg iskolába jártunk, megtörtént a 

meseíró pályázat meghirdetése, ezt a veszélyhelyzet miatt 

módosítottuk. ÍME: 

Meseíró pályázat 

A Rezi Óvoda  

„Katica” csoportja MESEÍRÓ  

pályázatot hirdet 3 .4. 5. osztályos tanulók számára. 
 

A versengés célja, hogy a csoportszobánkban nemrég 

elkészült falfestményhez megtaláljuk a „mi” mesénket; 

egyben szeretnénk felhívni a figyelmet a természet 

kincseinek, állatainak szeretetére, védelmére, óvására.  

Az alábbi képek segítenek: 
Terjedelem: Az Erdei Katica zenekarról kézzel írott, 

maximum 3 (A/4) oldal terjedelmű történetet várunk. Az 

email-ben, a reziovoda@gmail.com címre, fotózott 

formátummal elküldött mese mellé kérjük csatoljátok a: 

- meseíró nevét, 

- születési idejét, 

- a felkészítő tanár nevét.             

 Egy pályázótól csak egy mesét fogadunk el. 

 

Folyamatosan várjuk a műveket; a legkésőbbi beérkezési 

határidő: 2020. április 30. 

 

A díjnyerteseket (minden korosztályból 1 – 1 főt) 

jutalmazzuk; a legkiemelkedőbb mesét Rezi Község 

honlapján és a községi tévében tesszük közkinccsé! 

A díjazottakat:2020. május 11-én, hétfőn értesítjük. 

Díjátadás időpontja: 2020. a szeptemberi tanévnyitón 
Kérdés esetén elérhetőségek: reziovoda@gmail.com 

                Trezsenyik Zsuzsánna 06-30-648 8719 

 

Várjuk színes, tanulságos, fantáziadús meséiteket!  

 

 

mailto:reziovoda@gmail.com
mailto:reziovoda@gmail.com
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Adó 1 % 

Kérjük, adója 1%-val támogassa szervezeteink 

működését!  

 

 
Rezidance tánccsoport 

 

 

 

RENDŐRSÉGI FIGYELMEZTETÉS  

 

A csalók a járványhelyzetet is kihasználják! 

Védőfelszereléseket vagy lakásfertőtlenítést kínálnak, és 

hamis gyorstesztekkel házalnak a csalók országszerte. A 

rendőrség felhívja a figyelmet arra, a bűnözőket a 

járványhelyzet sem tartja vissza, így ilyenkor is nagy 

figyelmet kell fordítani a pénzünk és a személyes adataink 

védelmére. A rendvédelmi szervek kiemelték, különösen az 

interneten legyünk nagyon óvatosak!  

 

A járványhelyzet idején is vannak olyanok, akik kihasználják 

az állampolgárok hiszékenységét és félelmét is. Az Operatív 

Törzs napi sajtótájékoztatóján rendszeresen beszámol arról, 

hogy az ország minden pontján felbukkantak a trükkös csalók, 

akik különböző ürügyekkel próbálnak pénzt kicsikarni az 

emberekből. A rendőrség tájékoztatása szerint Zala megyében 

még nincs ilyen tömeges gyakorlat, de óvatosságra intenek. 

 

„Internetes felületen akár vagy telefonon keresik meg az 

embereket, és kínálnak a valóságnál jóval magasabb áron 

védőfelszereléseket. Az is előfordul, hogy a megrendelés után 

nem találják, eltűnnek azok, akik ezt kínálták, és tulajdonképpen 

így átvágták a megrendelőket. A másik, ami ilyenkor előfordult 

– inkább nemzetközi tapasztalatokból vontuk le ezt a 

következtetést és már itthon, Magyarországon is volt egy-két 

eset, amelyben különböző gyorsteszteket kínáltak avval a 

feltétellel, hogy az azonnal kimutatja, hogyha valaki 

fertőzött." - tájékoztatott Tóth László, a Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője. 

 

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, a koronavírust kiszűrő 

teszteket csak az arra alkalmas laboratóriumokban tudják 

elvégezni. Tóth László hozzátette, a csalók nem csak pénzt, 

hanem adatot is lophatnak az állampolgároktól. Telefonon vagy 

e-mailen keresztül valamelyik hazai vagy nemzetközi 

egészségügyi szervezet dolgozóinak adják ki magukat és így 

próbálnak a személyes és bankszámla adatokhoz, jelszavakhoz 

hozzájutni. A Bűnmegelőzési Alosztály vezetője tanácsokkal is 

szolgál az állampolgároknak.     

  

„Hivatalos oldalakon kommunikáljanak, ezeket vegyék 

figyelembe, itt gyűjtsenek információkat. A koronavirus.gov.hu 

például erre nagyon nagyszerű vagy a hivatalos 

tájékoztatásokból szerezzék be azokat az információkat, 

amelyekre szükségük van. Azt gondolom, hogy nem kell pánikot 

kelteni, viszont körültekintően, óvatosan kell eljárni, és én is 

mindenkinek azt tanácsolom, hogy maradjon otthon.” - tette 

hozzá a szakember. 

 

Az ORFK egy közleményt is kiadott a hivatalos oldalán. Ebben 

az olvasható, hogy internetes vásárlás esetén mindig 

ellenőrizzük az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát. 

Emellett az adott weboldalt is ajánlott ellenőrizni, hiszen a 

csalók az eredetihez megszólalásig hasonló felületeket hoznak 

létre. Az, aki úgy érzi, hogy csalás áldozatává vált, azonnal 

értesítse a rendőrséget! 

 

(Forrás: Keszthelyi TV) 
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A Magyar Költészet Napáját először 56 évvel ezelőtt, 1964-

ben rendezték meg, és a legtöbben nagy valószínűséggel 

tudják is, hogy miért április 11-én. Ugyanis ezen a napon 

született a magyar költészet egyik legnagyobb egyénisége 

József Attila.  

Kereken 115 esztendeje látta meg a napvilágot a Ferencváros 

egyik nyomorúságos kis lakásában Pőcze Borbála harmadik 

gyermeke. Önmaga így vall erről: „1905-ben születtem, 

Budapesten, görög-keleti vallású vagyok. Apám - néhai József 

Áron - három esztendős koromban kivándorolt, engem pedig 

az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott 

nevelőszülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig, már ekkor 

dolgoztam, mint általában a falusi szegénygyerekek – disznó 

pásztorkodtam. Hét esztendős koromban anyám - néhai Pőcze 

Borbála - visszahozott Budapestre s beíratott az elemi iskola 

II. osztályába.”  

Öcsödön Pistának szólították, mert az ottani gazda nem hitte 

el, hogy van Attila név is. Ő ugyanis soha nem találkozott 

ilyennel. Így nemcsak apját, anyját veszítette az aprócska 

gyermek, de nevét is kétségbe vonták. Amikor anyja négy év 

után elment érte Öcsödre, hogy hazavigye,  nem ismerték fel 

egymást…  

Az asszony kínnal-keservvel, mosással szerzett pénzén 

tisztességgel tartotta el gyermekeit. József Attilából a „való 

világ varázsainak tudatos mérnöke” lett, a végtelenséggel, a 

mindenséggel mérte magát.  

A Magyar Költészet Napját ünnepeljük. Ilyenkor sokszor 

felteszik a kérdést: vajon szükség van-e mai rohanó 

világunkban a költészetre? Ad-e valamit, segít-e a 

mindennapok könyörtelen és kegyetlen harcai közepette? 

Magam úgy gondolom, ameddig gondolkodó ember él a 

földön, addig a művészetekre és benne az irodalomra, a 

költészetre szükség lesz. Ahogy a szép zene átsegíthet 

bennünket sok fájdalmas pillanaton, hasonlóképpen a vers is. 

A vers, amelyik az értelemre és az érzelemre egyaránt hat, 

amelyik megerősít bennünket hitünkben, valóságunkban és 

emberségünkben. Évszázadok üzenetét hordozzák és mentik 

át a jövőnek. Ha csak Petőfire, Aranyra, Radnótira, József 

Attilára gondolunk.  

Tehát, ha feltesszük ezt a kérdést, igennel kell válaszolnunk. 

Mert a költészet nem a széplelkek szükségtelen játszótere, 

hanem az ember, emberi mivoltának csiszolására, 

megerősítésére, reménységére született gondolatsor, amely 

mindig rendelkezésünkre áll egye-egy könyvünkben, a 

könyvtárban vagy éppen saját kis könyvespolcunkon. 

 

 Most amikor a koronavírus rettegett járvánnyal borítja 

el földünket és legtöbbünket otthonának falai közé zár, megnő 

a könyv értéke, most érezzük igazán, hogy barátunkká 

lehetnek. Olvassunk sokat, lelkünket melegíti és átvezet a 

nehezen elviselhető karanténon. Mindazonáltal lelkiekben 

gazdagabbá  is tesz minket. Próbáljuk ki, emeljük le 

könyvespolcunkról a kezünkhöz legközelebb eső 

verseskötetet… 

Dr.  Cséby Géza 

író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 

művelődéskutató 

 

Egyházi hírek 

 

 
 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

 

Mindannyian meglepődtünk, amikor az idei év nagyböjtjét egy 

világraszóló krízishelyzettel kezdtük meg. A kezdeti 

megdöbbenés, sokkok sorozatai és az otthonába 

visszakényszerült ember képe. Remélem, gondolkodásra 

buzdított valamennyiünket! Ebben a helyzetben az emberek 

válaszokat keresnek önmaguk számára az interneten, 

szakemberektől, papoktól vagy az országunk vezetőitől, hiszen 

Avicenna filozófus gondolata bennünk is megszólal: „Boldog, 

aki a dolgok okait fel tudja ismerni.” Mindannyian tudni 

akarjuk, hogy mi az, amit tennünk kell, hogy a lehető legjobbat 

hozzuk ki. 

 

 A húsvétra felkészülő időnk pontosan erre hív meg minket. 

Átgondolni azt, hogy az emberi kapcsolataim, a családomat 

összetartó viszonyaim hogyan is szövik össze megkuszált 

életem mindennapjait. Talán itt az idő a családban élők 

számára, hogy felelevenítsék azt a szeretetet, amit az életben 

először éreztek a házastársuk felé. Visszaemlékezni a gyermek 

születésére, arra, hogy az ő léte micsoda ajándék.  Hálát adni 

az eddig elért eredményekért, elfogadni a kudarcokat, s 

megérteni, hogy nincs emberi élet hiba és csalódás nélkül. 

Megfogalmazni, hogy mi miért vagy mitől vagyunk boldogok. 

Ez bizony erőfeszítést igényel. Szókratész szerint „a rühösnek 

az a boldogság, hogy vakarhatja magát.” Mi biztosan többek 

vagyunk az önmagát vakaró embertől. 

 

S természetesen a teremtőre gondolni. Néha az a kép juthat 

eszünkbe, hogy Isten néven szólít minket, amint a Teremtés 

könyvében olvassuk: „Ádám, hol vagy?” s mi is épp úgy 

elbújunk valahová, ahogy az első ember is tette. Miért bújunk 

el Isten arcától, talán szorongunk az Ő lététől? A semmitől nem 

szorongunk, csakis a valamitől. Sokan mondták, hogy az idei 

év egy jel volt a világnak. Talán elfeledkeztünk Istenről, mert 

úgy élünk, mint a halak az akváriumban, melyek nem néznek 

az ég felé, csak úszkálnak a mások által kapott terükben? Igen. 

Közeleg a húsvét, amikor is Jézus szenvedésére, 

kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. A hétköznapi 

életünkben mintha mi is meghaltunk volna. A régi rutinjaink 

megváltoztak. A kérdés csupán az, hogy a jelenlegi helyzetben 

megtapasztalt kisebb halálaink után mi is feltámadunk majd 

egy újabb világra? 

 

A húsvéti szertartások (nagycsütörtök, nagypéntek, 

nagyszombat) előreláthatólag este 18.00-kor,  a vasárnapi és a 

hétfői szentmise a szokásos időben kezdődik. A szentmisékről 

felvétel készül, amit otthonában mindenki a Rezi TV-n vagy a 

Yutube csatornán figyelemmel kísésrhet.  

 

Áldott Húsvétot kíván Rezi minden lakójának:  

Kiss László esperes és Tóth Tamás káplán  

A Magyar Költészet Napjára 
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Tavasz a kertekben, 2020 tavaszán, a 

koronavírus világjárvány idején 
 

„Az Élet él és élni akar”– írja Ady Endre az Intés az őrzőkhöz 

című versében. Igen. A Természet örök körforgása 

megállíthatatlanul halad, még akkor is, amikor nekünk a 

Földön élő átutazóknak, olykor-olykor le kell lassítanunk vagy 

meg kell állnunk. Ezen a kora tavaszon sajnos nem csak a 

lassításnak, de a megállásnak is eljött az ideje. Mi, akik most 

élünk ezen a Bolygón, csak kevesen vagy egyáltalán nem 

éltünk világjárványt, ezért most döbbenten, félve, sokszor 

hitetlenkedve állunk, a kialakult helyzetet láttán. Felgyorsult 

világunkban nehezen akarjuk elfogadni, hogy meg kell 

állnunk, úgy érezzük, hogy szabad világunkban nem lehetünk 

szabadok. Még mindig ellene akarunk menni a Természet 

rendjének, le akarjuk győzni, nem akarjuk tudomásul venni 

gyengeségeinket. 

 

Használjuk ki a természet által kínált lehetőségeket! 

Amikor a falusi kertek nem parlagon, hanem szépen 

megművelve, teli gyümölcsfákkal, veteményeskerttel 

biztosították az ott élők éves gyümölcs és zöldség igényét, 

nem kellett félnie az embereknek, hogy élelem nélkül 

maradnak. Nem kellett naponta, hetente a bevásárló 

központokba járni, és félni attól, hogy mi lesz, ha egy napon 

nem nyitnak ki az üzletek, vagy ne adj’ isten elfogy az 

árukészlet. Meg volt a kenyér, mert otthon sütöttük, megvolt 

az alap étel a krumpli, a liszt, és az anyáink, nagyanyáink 

leleményességének köszönhetően megvolt az ételek 

változatossága is. Még a kis „felesleges” és el nem fogyasztott 

szőlőből készült egy kis bor is, nagyapáink jóvoltából. Évente 

levágtunk egy nagy hízót és a hús, a zsír, a töltelékáru is 

biztosítva volt. Nem úgy kell élnünk, mint akkor, hiszen az 

elmúlt, meghaladta az idő. De nem szabad elfelejtenünk, 

tovább kell adni gyerekeinknek, unokáinknak, még ha csak 

mesélés szintjén is, bízva abban, hogy fenn maradnak a régi 

szokások, életformák, és ha arra kényszerít bennünket az élet, 

félelem nélkül, meg tudjuk oldani családunk ellátását. 

 

Műveljünk kertet! 

Nem késő elkezdeni, ha még észbe kapunk, itt az ideje, hogy 

ássuk fel a műveletlen kertet, munkáljuk meg és kezdjük el a 

tavaszi magok vetését. A petrezselyem, a sárgarépa, a retek, a 

fejes saláta, a fokhagyma, a vöröshagyma, a zöldborsó 

magoknak itt az ideje, hogy a földbe kerüljenek. Otthon van a 

család, a gyerekek, őket is bátorítsuk, csináljuk együtt, minden 

kényszer nélkül, örömmel. Nevelhetünk paradicsom, paprika, 

káposzta, uborka palántát, mikorra a fagyok elmúlnak azok is 

készen várhatnak kiültetésre. 

A kertművelés célt ad. A szabadban töltött idő, a kora tavaszi 

napfény, a kis apró növények növekedése, a gyümölcsfák 

virágzása, mind-mind szép és nemes, lelket gyönyörködtető 

örömforrás. Töltekezhet belőle felnőtt, gyermek egyaránt. 

Használjuk ki a felkínált lehetőséget, hiszen ott van, csak érte 

kell nyúlnunk! Próbáljuk ezt a veszélyes időszakot úgy 

átvészelni, hogy ne félelemben, aggódásban teljenek napjaink 

legyünk tevékenyek, bízzunk a Teremtő jóságában, hiszen 

csak Isten az, aki a rosszat is jóra tudja fordítani. Higgyünk, 

reméljünk, szeressünk! Bízzunk a jövőben! 

(forrás: Anna kertje Szobanövényektől a kertészkedésig) 
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A járványhelyzet idején is vannak olyanok, akik 

kihasználják az állampolgárok hiszékenységét és félelmét 

is. Az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján rendszeresen 

beszámol arról, hogy az ország minden pontján 

felbukkantak a trükkös csalók, akik különböző ürügyekkel 

próbálnak pénzt kicsikarni az emberekből. A rendőrség 

tájékoztatása szerint Zala megyében még nincs ilyen 

tömeges gyakorlat, de óvatosságra intenek. 

 

„Internetes felületen akár vagy telefonon keresik meg az 

embereket, és kínálnak a valóságnál jóval magasabb áron 

védőfelszereléseket. Az is előfordul, hogy a megrendelés 

után nem találják, eltűnnek azok, akik ezt kínálták, és 

tulajdonképpen így átvágták a megrendelőket. A másik, ami 

ilyenkor előfordult – inkább nemzetközi tapasztalatokból 

vontuk le ezt a következtetést és már itthon, 

Magyarországon is volt egy-két eset, amelyben különböző 

gyorsteszteket kínáltak avval a feltétellel, hogy az azonnal 

kimutatja, hogyha valaki fertőzött." - tájékoztatott Tóth 

László, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője. 

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, a koronavírust 

kiszűrő teszteket csak az arra alkalmas laboratóriumokban 

tudják elvégezni. Tóth László hozzátette, a csalók nem csak 

pénzt, hanem adatot is lophatnak az állampolgároktól. 

Telefonon vagy e-mailen keresztül valamelyik hazai vagy 

nemzetközi egészségügyi szervezet dolgozóinak adják ki 

magukat és így próbálnak a személyes és bankszámla 

adatokhoz, jelszavakhoz hozzájutni. A Bűnmegelőzési 

Alosztály vezetője tanácsokkal is szolgál az 

állampolgároknak.      

„Hivatalos oldalakon kommunikáljanak, ezeket vegyék 

figyelembe, itt gyűjtsenek információkat. A 

koronavirus.gov.hu például erre nagyon nagyszerű vagy a 

hivatalos tájékoztatásokból szerezzék be azokat az 

információkat, amelyekre szükségük van. Azt gondolom, 

hogy nem kell pánikot kelteni, viszont körültekintően, 

óvatosan kell eljárni, és én is mindenkinek azt tanácsolom, 

hogy maradjon otthon.” - tette hozzá a szakember. 

Az ORFK egy közleményt is kiadott a hivatalos oldalán. 

Ebben az olvasható, hogy internetes vásárlás esetén mindig 

ellenőrizzük az árut ajánló vállalat vagy személy 

valódiságát. Emellett az adott weboldalt is ajánlott 

ellenőrizni, hiszen a csalók az eredetihez megszólalásig 

hasonló felületeket hoznak létre. Az, aki úgy érzi, hogy 

csalás áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget. 

 

(Forrás: Keszthelyi TV) 

 

 

 Húsvét a konyhában 

 Kalács tésztába csomagolt kötözött sonka 

főtt tojással töltve - recept 

 

A húsvéti ünnepi asztal elmaradhatatlan kelléke a főtt sonka és 

a főtt tojás. E kettő kombinációjából és némi kalácstésztából 

egy egészen különleges és ízletes ünnepi menüt készíthetünk. 

Előre megfőzzük a tojásokat (4 db, de lehet több is, attól függ, 

hogy mekkora a kötözött sonkánk mérete.), és a kötözött 

sonkát. A főtt kötözött sonkát megformáljuk, levágjuk a 

végeit. Egy nagyobb kés segítségével alagutat vágunk a 

belsejébe, az így kapott részt eltávolítjuk, ekkor, mint egy 

távcső, úgy néz ki a sonkánk. A főtt tojások végeit is levágjuk, 

hogy jobban illeszkedjenek majd a sonka belsejében. Ezután a 

tojásokat szépen sorban betöltjük a sonkába. A levágott sonkát 

és tojást sem kell eldobnunk, felhasználhatjuk saláta 

készítéséhez. A tojással betöltött sonkát félre tesszük. A 

kalácstészta következik. A gyúródeszkát liszttel megszórjuk, a 

megkelt kalácstésztát egyenletesen elnyújtjuk, akkorára, hogy 

a sonka beleférjen. Ha jól dolgoztunk a tésztánk szép kerek 

lett. A széleit levágjuk, hogy téglalap alakú formát kapjunk. A 

sonkát belecsavarjuk a tésztába, a két végét lezárjuk. A tepsi 

alját olajjal kikenjük, a sonkát belehelyezzük, a maradék 

tésztából fonott díszt készítünk, a sonkára tesszük, majd az 

egészet bekenjük tojássárgájával. A fonat és sonkán lévő tészta 

közé is kenünk tojást, hogy jobban oda tapadjon. Ezután 

betesszük a sütőbe, és készre sütjük. Tálaláskor felszeleteljük. 
Házi, ecetes torma illik hozzá. Jó étvágyat kívánunk! 

 Ecetes torma 
A torma igazi csodaszer, méregtelenítő és rákmegelőző hatása 

közismert. Érdemes belőle minél többször fogyasztani, és nem 

csak a húsvéti sonkához. Ez a házi változat nagyon krémes és 

selymes lesz, ráadásul még tartósítószer sem kerül bele. 

Elkészítése egyszerű, aprítógép segítségével percek alatt, 

könnyek nélkül elkészül.  

Elkészítés menete 

Öntsd egy tálba a vizet, az ecetet, keverd hozzá a cukrot és a 

sót. A tormát a lehető leggyorsabban hámozd meg, és vágd 

két-három részre. Rakd aprítógépbe, és daráld addig, amíg 

megfelelő állagú nem lesz. Gyorsan keverd hozzá több 

részletben az ecetes levet. Ne legyen túl vizes, de túl száraz se, 

majd kanalazd alaposan kimosott, kisebb méretű üvegekbe. 

 

Csavard rá a tetejét, és fogyasztásig tartsd száraz, hideg 

helyen. A tormakrémet turbósíthatod még gyömbérrel, 

tejföllel vagy egy-két kanál majonézzel. 

 

Répatorta muffin 

 

Hozzávalók (24 db):  

2 csésze liszt (190g) 

3/4 teáskanál szódabikarbóna 

3/4 teáskanál sütőpor 

1 és 1/2 teáskanál fahéj 

3/4 teáskanál só 

3 tojás 

1 és  2/3 csésze kristálycukor (330g) 

1 és 1/4 csésze margarin (255g) 

2 evőkanál citromlé 

1 csésze reszelt sárgarépa (250g) 

1/2 csésze pirított dió, apróra vágott (90 g) 

A krémhez: 

570 gr krémsajt, szobahőmérsékleten 

1 csésze margarin, szobahőmérsékleten 

2 csésze porcukor (220g) 

2 evőkanál citromlé 

1 teáskanál vanília-kivonat 

pirított dió, apróra vágott, a díszítéshez, opcionális 

50g marcipán, opcionális 

Elkészítés: 

Melegítsük elő a sütőt 180 fokra.  Keverjük össze a lisztet, 

szódabikarbónát, sütőport, fahéjat és a sót egy közepes tálban, 

majd tegyük félre.  Dolgozzuk egybe a margarint a 

citromlével, majd ezt is tegyük félre. Reszeljük le a sárgarépát, 

nyomkodjuk ki a levét - ezt később magában, vagy 

gyümölcslében odaadhatjuk a gyerekeknek is. Keverjük ki a 

tojást és a cukrot habosra, majd adjuk hozzá a margarin-

citromlé keveréket - alaposan dolgozzuk össze. Érdemes 

robotgépet használni, de kézi erővel is megoldható a feladat. 

Ezt követően jöhet a száraz hozzávalókból álló keverék, majd 

a dió és a sárgarépa. Az így kapott masszát töltsük a 

muffinformákba. 

Süssük 18-20 percig, vagy tűpróbáig. Hagyjuk teljesen 

kihülni. 

A krém elkészítése: 

Keverjük össze a krémsajtot, margarint és a porcukrot - itt is 

érdemes botmixerrel, robotgéppel dolgozni -, a kívánt állagot 

10-12 perc után éri el.  Fontos, hogy minden hozzávaló 

szobahőmérsékletű legyen! A végén adjuk hozzá a citromlevet 

és a vaníliát. A krémes mázt ezután töltsük kis nejlonzacskóba, 

vágjuk ki a végét, és így vigyük fel a muffinok tetejére. 

Díszítés; szórhatunk a tetejére pirított diót, és készíthetünk kis 

répácskákat marcipánból - de akár vehetünk húsvéti apró 

marcipán figurákat is. A gyerekek is imádni fogják! 
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Kedves Gyerekek!  

Fejtsétek meg a keresztrejtvényt, és ha lerajzoltátok a 24 állatot, a rajzról készített fényképet küldjétek 

el a reziph@rezinet.hu e-mail címre. 3 helyes megfejtő és beküldő között családi belépőt sorsolunk a 

Rezi Dínó és Kalandparkba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

 a helyi intézmények valamint szervezetek vezetői, képviselői.  

2020. április   
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