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Csukás István: Tavaszi vers
Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.
Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld időmből kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.
Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születő világ.
Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi
szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

Közös Önkormányzati Hivatalunk és Képviselő-testületünk nevében kívánok

kellemes húsvéti ünnepeket!
Cserép Gábor
polgármester
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Tisztelt rezi lakosok!
Rezi Község Önkormányzata fontosnak érzi településünk folyamatos fejlesztését, ezért nagy figyelmet
fordítunk a pályázatok benyújtására. Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg a következő pályázatok
végrehajtása (tervezés – engedélyeztetés – kivitelezés) folyik községünkben.

Felvirradt ismét
Húsvétnak ünnepe,
A feltámadásnak dicső
szép ünnepe.
Mikor mennyei kéz
nyitotta meg a sírt,
fényes angyalok hirdettek
örömhírt.
Nincs már itt az Úr,
Bizonnyal föltámadt,
Csüggedő szívekből
szálljon el a bánat.
Az öröm ünnepén, hogy
felfrissüljetek,
Egy kevés vízzel öntözlek
titeket.
Újuljon meg tőle testetek,
lelketek,
Hit- Remény- Szeretet
lakozzék bennetek.

1. Rezi Vár Tanösvény
Rezi község turizmusának fejlesztése, településünk vonzerejének növelése érdekében a „Rezi Vár
Tanösvény” nyertes pályázatunk kivitelezése jelenleg folyik. A Tanösvény a Rezi Hegykapunál indul és
a történelmi várunk romjaihoz vezet a vártúra megszokott útvonalán. Az állomáshelyeken elhelyezett
információs táblák községünk történetéről, környezeti értékeiről, eseményeiről és látnivalóiról adnak
tájékoztatást. A Tanösvény terv szerint 2014. április 30-án az Orbán-szobornál tartott avató ünnepségen
átadásra kerül a lakosság és a túrát kedvelők részére.
2. Rezi Hunyadi utcai felső partfal felújítása
2013-ban vis maior pályázatot nyújtottunk be és nyertünk a Hunyadi utcai felső partfal megépítéséhez,
mert a fal megrepedezett és veszélyessé vált. Jelenleg a partfal építési engedélyezési eljárása van
folyamatban. A munkálatokra várhatóan ez év őszén kerül sor. Kérjük a Hunyadi utca lakóinak türelmét
és megértését a munkavégzés során.
3. Sportcsarnok, közösségi tér létesítése
Önkormányzatunk az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatása keretében igénylést nyújtott be többfunkciós közösségi tér kialakítására, (Sportcsarnok)
melynek célja kulturális rendezvények megtartása valamint az óvoda, iskola és a tömegsport
rendezvényekhez megfelelő közösségi tér, sportcsarnok létrehozása. A támogatási szerződés aláírásra
került, ezért hamarosan indítjuk a tervek elkészítését.
4. Falugondnoki autó beszerzése
Pályázatot nyertünk a falugondnoki autó beszerzésére is. Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás. Az
autót várhatóan ez év nyarán kapjuk meg.
5. Tankert és Gyümölcsfeldolgozó
A Várbarátok Köre Egyesülettel együttműködve pályázatot nyújtottunk be a LEADER programba.
Tudni kell, hogy a társadalmi szervezek 100 %-os támogatásra pályázhatnak. A pályázatok nyertek és
ezzel településünk 100 %-os lehetőséget kapott a programok megvalósítására.

Pálinkás jó reggelt
kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők
jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan
jövetelem célját:
Megöntözöm most a
környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát
mindenből eleget,
Főképp békességet,
egészséget és szeretetet!

Ezek egyike a „Kerttől az asztalig” c. fenntartható mezőgazdasági mintaprojekt, mely a Turistaház
kertjében készül el. Ennek tartalma: új épületek építése, egy három egységes baromfi ól magyar fajta
háztáji kisállatok számára, a másik épület egy oltókuckó, ahol a gyümölcsfaoltás és palántázás mellett
számos feladat elvégezhető. Mellette egy szerszám-, kellék- és fatárolóval. A megújuló energia
felhasználására egy napelem rendszert építünk ki, mely elegendő energiát termel ahhoz, hogy az
udvaron található fúrt gyűrűskútba valamint egy tartályba letett szivattyúkat folyamatosan működtessen,
melyre egy két lépcsős csepegtetéses öntözőberendezés csatlakozik, ami a kert egyenletes vízellátását
biztosítja. A projekt megvalósításával lehetőségünk lesz a terület teljes bekerítésére, kültéri komposzt
WC-k telepítésére. Ezen kívül 7 elméleti és 7 gyakorlati előadás valamint 2 szakmai nap keretében
szakemberek mutatják be a fenntartható mezőgazdasági fejlődés lépcsőit. Végül az egész projektet egy
kiadványban jelentetjük meg és az ismeretterjesztő előadások anyagát egy otthon is forgatható kis
füzetben bocsájtjuk a programban részvevőknek. Az előadások ingyenesek, már a gyakorlati résznél
tartunk és felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki számára hozzáférhető. A programba a helyi iskolások is
bekapcsolódtak.
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Húsvét óta tudjuk,
feltámadt Krisztus, újra
él!
Ki tanítványa lesz, az már
a haláltól sem fél.
Keresztvizet öntenek a
megtérők fejére az
Egyházban,
Legyenek testbenlélekben tiszták minden
napjukban.
Szép a kereszténység,
hirdesse az illatos víz is,
melyet hoztam.
Adjon hitünk húsvéti
örömet minden
otthonban!

Gyönyörű a tavasz,
mosolyog az élet,
Áldásokat mutat az arany
kikelet.
Föltámadt Jézus, mondják
az írások,
Locsoló hétfőjén
buzognak a források.
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A másik projekt címe: „Természet és ember harmóniája a Rezi éléskamrában” c. projekt, melyet
gazdálkodó települési közösségek részére írtak ki. Ennek lényege: „a helyi közösségek, zöldség és
gyümölcstermesztő gazdák megismertetése a kevésbé alkalmazott feldolgozási módszerekkel, a helyi
termékek feldolgozottságának növelése és egészséges élelmiszerekké történő előállítása. Számos olyan
egészséges élelmiszer létezik, mely kevéssé ismert, de egészségmegőrző hatással rendelkezik (hidegen
sajtolt olajok, tartósítószer nélküli lekvárok, cukormentes gyümölcslevek). A projekt célja ezek
szakszerű előállításának bemutatása a gyakorlatban.” A feldolgozó az Önkormányzat tulajdonában lévő,
Iskola u. 3. sz. alatt fog megvalósulni, melyben helyet kap egy raktár és zöldség-gyümölcs előkészítő,
egy feldolgozó helyiség, egy konyha és kazánház valamint szociális helyiségek. A feldolgozóban a
következő gépek lesznek: magozó-passzírozó gép a különféle gyümölcsök magozására, passzírozására,
egy kompakt olajprés szőlőmagolaj valamint különböző magolajak préselésére, egy gabonatisztító a
szőlőmag és a héj elválogatásához, egy víznyomásos prés gyümölcslevek préseléséhez, pasztőröző
gyümölcslevek pasztőrözéséhez, kerekes szivattyú, egy nagy befőző üst, befőző automata kisebb
mennyiségekhez, saválló ülepítő tartályok, borszűrő és dugózó-palackozó felszerelések.
Az épület alaksori része már itt is átalakításra került, jelenleg a gépek beszerzése folyik.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy tavaszi nagytakarítás keretében segítsék Önkormányzatunk
munkáját. Fontos lenne a tiszta, szép és virágos falukép kialakítása annál is inkább, mert a Csaliton
létesülő kalandpark már most nagyon sok érdeklődőt vonz községünkbe. A jó idő is egyre több
kirándulóval, turistával ajándékoz meg bennünket, ezért nem mindegy, hogy milyen élményt tudunk
számukra nyújtani, milyen képet visznek rólunk magukkal. Fontos, községünk eddigi jó hírét
öregbíteni, ezért az eddig megszokott és barátságos vendégfogadásra buzdítok mindenkit. Az előbb
említettek fontosak az itt lakók számára is, ezért köszönöm belterületi és zártkerti ingatlanaik és
ingatlanaik előtti közterületek rendszeres tisztítását, rendben tartását és virágosítását, lakókörnyezetük
szépítését!
Fentiekben bízva kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek:
Cserép Gábor
polgármester

Szeretettel várjuk Önöket a közeljövőben megrendezésre kerülő
programjainkra!
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2014. évi rendezvénynaptár (áprilistól-december végéig)

Feltámadt a Jézus,
mondják az írások,
Vízöntő hétfőre buzognak
források.
Eljöttem hozzátok ifjú
létemre,
Hogy harmatot öntsek egy
szép növendékre,
Mert ha meg nem öntöm
ezen esztendőben,
Nem virágzik szépet
nekünk jövendőben.
Virágozzák szépet, ékes
virágokat,
Nyerjen az egekben
fényes koronákat.

Ó, tavasszal újult ékes
liliomok,
Öntözésre méltó
gyönyörű virágok!
Már eljött az idő, hogy
megújuljatok,
A Szentlélek Isten
szálljon tireátok.
No, ti cimboráim,
csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a
tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok
ezen szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívemből kívánom,
kegyelem magának!

Április 25. péntek 17.30 Szent György napi ünnepség
Szentmise, kulturális programok, borverseny eredményhirdetés, borkóstoló.
Közreműködnek: Rezi Óvoda, rezi Őszirózsa Népdalkör és örömzenét játszik a Gyenesi Négyes
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete
Helye: Szőlőhegyi kápolna
Április 30. szerda 17.00 Rezi Vár Tanösvény ünnepélyes átadása
Helyszín: Az Orbán-szobor melletti műemlékprésnél a Világosvári úton.
Május 3. szombat XXVII. Hagyományos Rezi Vártúra
09.00-kor gyülekező az Általános Iskola előtt
Május 4. vasárnap 17.00 Anyák napi ünnepség
Ünnepség az édesanyák tiszteletére
Helyszín: Művelődési Ház
Május 27. vasárnap Hősök Napja 18.00
Szentmise és megemlékezés az I. és II. világháborúban részt vevőkről és az ott elesett katonákról
Helyszín: Római Katolikus templom
Június 7. szombat
Gyermeknap és Pünkösdi királyválasztás
Helye: Sportpálya, Iskola Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
Június 14. szombat Ballagás és tanévzáró a Család Általános Iskolában
Június 27-28. Rizlingország ünnepe Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete
Június 25-26-27 Hittan tábor Helyszín: Laky Dementer Turistaház Rendező: Egyházközség
Július 1-6. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter
Turistaház Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Július 1-12. Rezindance Tánctábor
Helyszín: Művelődési Ház Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport
Július 12. szombat Rezidance táncbemutató
Július 21-26. Hagyományos Vártábor Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Augusztus 4-8.
Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor Helye: Általános Iskola Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Augusztus 17. vasárnap Szent Ilona ünnepe Zarándoklat és szentmise a Szent Ilona forrásnál
Rendező: Egyházközség Segítő: Nyugdíjas Klub
Szeptember 21. vasárnap Szüreti Mulatság Helyszín: Iskola udvar
Rendező: Rezi Község Önkormányzata Segítők: helyi szervezetek
Szeptember 29. hétfő 14.00 Szent Mihály ünnepe - betakarító nap
Aszalás: előadás, gyakorlat , befőzés, tartósítás: előadás, gyakorlat, minőségi pálinkafőzés: előadás
Kenyérsütés: előadás, gyakorlat Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 9-12. csütörtöktől vasárnapig III. Rezi Festőnapok
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Október 11. szombat
Festőnapok záró kiállítás a Művelődési Házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 22. Szerda
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola
Október 19. Lukács napi búcsú
November 7. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI
November 9. vasárnap Idősek napja Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye
Helye: Művelődési Ház
November 11. kedd
Újbor bemutatása a szőlősgazdákkal
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban
Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete
November 15. szombat Szent Márton nap a falu közössége számára
Rendező: Család Iskola Szülői Munkaközössége
December 5. péntek Szent Miklós járás a iskolában
Rendező: Család Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
December 6. szombat Mikulás nap Rendező: Ifjúsági Egyesület
December 21. vasárnap Karácsonyi ünnepség Helye: Művelődési Ház
Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Fenti rendezvények mellett, állandó programjaink:
Baba-mama klub minden hónap utolsó péntekjén de. 10.00-kor az óvodában.
Táncoktatás kedden, csütörtökön és péntekenként délután 16.00-tól a Műv.házban
Biblia óra csütörtökönként 17.00-kor a Klubhelyiségben
Nyugdíjas klub foglalkozásai minden csütörtökön a Biblia óra után
(Fenti programokon való részvétel a táncoktatás kivételével térítésmentes és mindenki által látogatható)
A programok felől érdeklődni lehet a 30/648-8764-es telefonszámon.
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Helyi hírek

2014-es parlamenti választás, eredmények Reziben:

Kivirradt a tavasz ma
húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl
magára.
Én is e szent napon
örömöt hirdetek,
mert Jézus feltámadt!
Ezen örvendjetek!
Már régen szokása
minden kereszténynek:
örvendeznie e nap ifjúnak
és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen
szent napunkat,
és hozzá frissítem szép
leánykájukat.
Mert hogy mit akarok,
már azt is megmondom
öntözködni jöttem. Szóm
nem is cifrázom.

Szavazatok emelkedő sorrendben:
Magyarországi cigánypárt
A Haza nem eladó mozgalom párt
Seres Mária Szövetségesei
Független kisgazda-, Földmunkás és PP
FIDESZ
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
LMP
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
Magyar Munkáspárt
Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
Zöldek Pártja
Összefogás Párt
MSZP, Együtt –A korszakváltók Pártja, DK,
Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:

1
5
3
2
325
1
16
3
7
1
6
1
76
113
560

Jelöltek:
Manninger Jenő FIDESZ
Selmeczy Zsuzsanna
JOBBIK
Szermek Zsolt
Összefogás

331
110
78

Egyházi hírek

Egyházi hírek

Nagycsütörtöki szertartás
Nagypénteki szertartás
Nagyszombati szertartás
Húsvétvasárnapi szentmise

18.00 órakor
18.00 órakor
18.30 órakor
11.30 órakor

Oltárfelújítás
Templomunkban felújításra került a 100 évvel ezelőtt épült főoltár, melyet annak idején Isten
dicsőségére Andor József és neje Kulcsár Anna építtetett. A felújítás 5.5 millió forintba került, melyet
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 millió forinttal támogatott. A fennmaradó összeg et az
Egyházközség finanszírozta.
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„Tananyag készítés a Zala Termálvölgye értékeiről” projekt
Rezi műhely

Midőn Krisztus Urunkat a
keresztről levették,
Sziklába vésett koporsóba
tették.
Kőlapot gördített négy
ember eléje,
Katonák állottak
fegyverrel melléje.
Midőn a kelő nap
harmadszor fölszállott,
Küldött a katonák
szemére mély álmot.
Ekkor két angyal útját a
Földre vette,
Sírtól a követ
elhengerítette.
De nem azért jöttem,
hogy ezt elmeséljem,
Hanem, hogy lányukat
kissé megfrissítem.
Apjától, anyjától
engedelmet kérek,
Adja ki a lányát,
megöntözni nékem!
Nőhet aztán apjának,
anyjának kedvére,
Míglen egy szép
legénynek ifjú
szerelmére!

A Zala Termálvölgye Egyesület nyertes LEADER pályázata keretében 2014. szeptemberéig elkészül
Hévíz és Zalaszentgrót térsége 34 településének szellemi, kulturális, természeti, történeti,
társadalmi és építészeti örökségeit, hagyományait feldolgozó a térség általános iskolái 7.
osztályosainak szóló tananyaga.
A meghirdetett első rezi Műhelytalálkozón helyi pedagógusok, szervezeti vezetők, a településhez
szorosan kötődő magánemberek vettek részt, akik segítenek abban, hogy községünk méltó helyen
szerepeljen az elkészülő tananyagban, hogy ne maradjon ki semmilyen kiemelkedő érték és fontos
szempont a dokumentumból.
A munkák azóta is folynak. Az Iskolában ezen értékek után kutatva próbálják a tanulók feltárni a
múlt kincseit, megkérdezve a falu idős embereit, akik még emlékeznek a régmúlt időkre.
Ezen kívül, nagyon sok információt sikerült összegyűjteni magán és szakemberektől természeti
kincseinkről, épített, kulturális, társadalmi örökségeinkről, helyi legendákról.

A projekt célja: a térségben élő fiatalok többsége nem ismeri szűkebb hazája, települése és a környező
települések épített, környezeti értékeit, hagyományait, történetét, nem érez vágyat annak felfedezésére.
Így a helyi fiatalok identitástudata alacsony fokú marad, s felnőttként a kívánatosnál kisebb mértékben
kötődik a térséghez. Továbbá kevésbé mutat hajlandóságot ezen értékek megőrzésére, megfelelő
hasznosítására. Alacsony fokú helyismerettel, identitástudattal a következő generációk kevesebb
hajlandóságot mutatnak majd a későbbiekben a közösségi, közéleti szerepvállalásra, a „minden áron”
helyben történő letelepedésre. A térséghez kevésbé kötődő fiatalok a munkavállaláskor,
családalapításkor nagyobb valószínűséggel költöznek végérvényesen térségen kívülre, esetleg külföldre.
A problémakörre az egyik megoldást a térség általános iskolás (7. osztály) korosztályú gyermekei
számára egy speciális pedagógiai módszerekkel elsajátítható, a térség szellemi, kulturális, természeti,
történeti, társadalmi vagy építészeti örökségeit, hagyományait feldolgozó tananyag fejlesztése,
közzététele lehet.
A projekt keretében elkészül és papír alapon illetve elektronikus formában átadásra kerül a térség
(valamennyi, azaz) 11 általános iskolájának 7. évfolyamai részére egy a térség szellemi, kulturális,
természeti, történeti, társadalmi vagy építészeti örökségeit, hagyományait feldolgozó tananyag.
A projekt hatására a térség szinte minden 7. osztályos korú fiataljához eljuthat a jövőben a helyi
értékekről szóló korszerű módon feldolgozott ismeretanyag. Az elkészült anyag sokszorosítható, akár
egymást követő több évfolyam is használhatja.
A gyűjtés másik célja, hogy létrehozzunk dokumentálva és digitalizálva egy helyi értéktárat, mely az
utókor számára településünkről hasznos információkat tartalmaz. A tél folyamán az összegyűjtött
anyagokból helytörténeti kiállítást rendezünk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekkel kapcsolatban szívesen fogadjuk véleményét illetve ossza
meg velünk ismereteit!
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Programok, események
Doni áttörés

Jó reggelt azoknak, akik
itt lakoznak,
Verset mondanék, ha
meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy
örvendezéssel
Áldják hát az Istent
hangos énekléssel.
Áldom és is ezért, mert
ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott
szent órája.
Most jöttünk Krisztus
kicsiny mezejébe
Az illatozó rózsák virágos
kertjébe
Azt kívánom most, még
sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot
vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose
szenvedjenek,
Mind földön, mind
mennyben boldogok
legyenek.

Január 11-én tartottuk Reziben a doni áttörés emlékünnepségét, melyet Rezi Község Önkormányzata és
a Nyugdíjas Klub rendezett. Községünkben már évek óta szép hagyomány a hőseinkre való
megemlékezés és nyugdíjasaink nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy a későbbi generáció is
megismerje múltunk hősi csillagait és tisztelje azokat, akik vérrel írták be nevüket a magyar
történelembe.
A Nyugdíjas klub évek óta szervezi a megemlékezéseket a Doni áttörés alkalmával, ahova mindig
meghívják az áldozatok hozzátartozóit is és hogy e kis közösséget szorosabb kötelék fűzze össze, az
ünnepségek után meleg tea és házi sütemények mellett folytatnak velük baráti beszélgetéseket.
Hőseink kapcsán ki kell emelnünk három nyugdíjasunk nevét:
Lancz Ferencét, aki klubvezetőként motorja a csapatnak. Szívügyének tekinti a doni hősök emlékének
gondozását. Az ünnepségekre verssel és saját költeményeivel készül, katonadalokat gyűjt.
Torma Béla hosszú éveken keresztül kutatta, hogy az I. és II. világháborús rezi hőseink hol sebesültek
meg, hol estek el illetve hol aludhatják örök álmukat. Az összegyűjtött adatokkal, fényképekkel
megalkotta a Hősök Könyvét, melyből Dencs Ferenc filmet készített, melyért 2011-ben a Zala Megyei
Közművelődési Intézmény által meghirdetett "Szép Zalában születtem..." c. pályázaton, a Letenyén
megrendezett "Zalai Hagyományok Napja" című gálaműsorban 1. helyezést ért el
Mindhárman maradandó és jövőnket meghatározó, amit alkottak

Sakkverseny
Az előző évek hagyományához híven idén is megmérettettek falunk sakk kedvelői! A maratoni torna
március 1-én zajlott, a döntőre viszont másnap délelőttig kellett várni! Mikor is a két veretlen játékos,
Csekő József és Peresztegi Aladár frissült erővel szállhattak egymás ellen harcba! A felnőtt résztvevők
között megbújt egy bátor ifjú résztvevő is, Nagy Adrián, aki nagy lelkesedéssel vett részt a nagyok
versenyén. Az dobogó közelében végzettek között szoros verseny zajlott, nem lehetett előre megjósolni
ki lesz az idei bajnok! A résztvevők elmondása szerint, akár egy rossz lépés is könnyen végzetessé
válhatott!

A sakkverseny végeredménye:
1. Csekő József
2. Peresztegi Aladár
3. Ábrahám István
4. Cserép Attila
5. Ács Péter
6. Janusek István
7. Nagy Adrián

Balatinecz Oszkár asztalitenisz verseny
Március 6-án és 11-én délután az általános iskolában zajlott le az idei „Hangtalan géppuskák”
asztalitenisz verseny. Két korcsoportban versenyeztek a felsősök, hatalmas csatákat vívva egymással.
Az újonnan felsőbe érkezett ötödik osztályos tanulók is nagy lelkesedéssel vettek részt az versenyen.
Azonban idén a meglepetéseket elhagyva az előre megjósolt papírforma érvényesült, így a két
legnagyobb esélyes Andor Ferenc és Bakics Martin lettek az idei év bajnokai.

A III. korcsoport (5-6. osztály) végeredménye:
1. Andor Ferenc
2. Andor Dávid
3. Farkas Márk
4. Gelencsér Ferenc
5. Hajdu Norbert
6. Gál József
7. Nagy Adrián
8. Lukács Szilárd
9. Lázár Zsolt

A IV. korcsoport (7-8. osztály) végeredménye:
1. Bakics Martin
2. Trejer Bálint
3. Owaimer Faisal
4. Pál Anasztázia
5. Owaimer Aisha
6. Takács Bence
7. Kerék Regina
8. Lukács Emese
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Gyümölcsoltónap
Fenntartható mezőgazdasági mintaprojektünk keretében március 8-án Gyümölcsoltó boldogasszony
napjához kötődően, szakmai napot tartottunk neves szakemberek részvételével. A rendezvényt Kiss
László Tibor, a MNVH Zala megyei referense nyitotta meg. Ezután Kiss László esperes Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepének egyházi vonatkozásáról beszélt, Komoróczi Lajos agrármérnök pedig e
naphoz fűződő néphagyományokról. Vendégünk volt Kovács Gyula pórszombati erdész, örökségvédő,
gyümölcstermesztő, aki hagyományos gyümölcsfajtáinkat mutatta be. A természet közeli
gazdálkodásról, kertészkedésről és „ingyen napszámosainkról” Darázsi Zsolt, a „Göcsej”
Természetvédelmi Alapítvány elnöke tartott előadást, a természetes komposztálásról, talajerő
visszapótlásról Lázár Péter, a GTA munkatársa beszélt. Az elméleti előadások után oltás bemutatás,
gyakorlás következett a Turistaház udvarán, mely szép számú érdeklődőt vonzott.

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

Március 15.
A Család Általános Iskolával közösen rendeztünk ünnepséget az 1948/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójának tiszteletére, ahol ünnepi beszédet mondott Varga Gábor, a keszthelyi
Vajda János Gimnázium történelem tanára. Ezután az általános iskolások színvonalas műsorral
elevenítették fel az 1848. március 15-i eseményeket. Az ünnepség után a résztvevők fáklyákkal a Laky
Demeter Turistaházhoz vonultak, ahol megkoszorúzták Laky Demeter és Sebessy Kálmán premontrei
szerzetesek, nemzetőrök emléktábláját. Munkásságukról a koszorúzás előtt Kiss László espres beszélt.
A fáklyás menet ezután az Általános Iskola elé vonult, ahol a szabadságharc rezi résztvevőinek
emléktábláját koszorúzta meg. Az ünnepségen közreműködtek az Ifjúsági Egyesület tagjai.

Borverseny Rezi 2014. április 12.
Rezi Község Önkormányzata és a rezi Szőlősgazdák Egyesülete április 12-én tartotta hagyományos
borversenyét, melyen 61 fajta bor nevezett. A versenyen a borokat a szokásos módon szakmai zsűri
értékelte. Fehérbor illetve rosé kategóriában 9 arany, 26 ezüst, 12 bronz és 5 oklevél minősítés született,
vörösbor kategóriában arany érmet nem sikerült kiosztani, ebből 2 ezüst, 5 bronz és 1 oklevél
minősítést szereztek a gazdák. A névre szóló eredményeket a 2014. április 25-én 17.30-kor
megrendezésre kerülő Szent György napi ünnepségen hirdetik ki, ahova a rendezők szeretettel várják a
gazdákat és minden érdeklődőt.
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Család Általános Iskola hírei

De a sír üres volt s előtte
angyal állt,
szent asszonyok búja
nagy vigasságra vált.
Emlékükre hoztam egy
kis rózsavizet,
kívánok boldog húsvéti
ünnepeket!
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem
ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a
lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép
virágot.
A legszebbre most
találtam,
Hogy öntözzem, alig
vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

„Él az Isten és él az emberek szívében a szeretet.”
Az iskola feladata, hogy felkészítsen az életre, előhozza a bennünk rejlő kincseket, jellemünket
csiszolja és megnyissa a szíveinket, egymás tiszteletére, elfogadására. Több mint kétezer éves tanítás
mutatja az utat mindenkinek egy boldog élet felé.
A nevelésben elengedhetetlen a szeretet jelenléte, hiszen csak általa lehet nevelni, segíteni. A gazdagság
nem a vagyonban méretik meg, hanem mennyit tudunk adni másnak, szeretetünk szétosztása a
legnagyobb gazdagság.
Mivel kis iskola vagyunk, több lehetőségünk van megismerni tanítványainkat, jól láthatóvá válnak
képességeik, jellemük és a családdal szoros kapcsolatban megvalósul egy olyan irányítás, amely
biztosíthatja a jövőben való boldogulást.
Az utóbbi 17 év végzős tanítványai között vannak ügyes kezű szakemberek, mérnökök, jogászok,
orvosok, pedagógusok, diplomás egészségügyi dolgozók, akikre joggal lehetünk büszkék. Híressé vált
fiatalokkal is büszkélkedhet kis falunk.
Sok szép eredményt mondhatunk magunkénak, tekintve az elmúlt éveket: országos biológia,
elsősegélynyújtó és képzőművészeti verseny első helyezései, országos és megyei népdaléneklési,
katasztrófavédelmi, matematika, környezetvédelmi vetélkedők dobogós eredményei, no és a sportban is
szép sikert aratnak apróbb-nagyobb focistáink.
Egyházi iskolaként fontos a hit és a keresztény szellemiség megismertetése, rohanó világunkban az
igazi értékek megláttatása. ÖKO-iskolaként a környezettudatos szemlélet, Vöröskeresztes
bázisiskolaként pedig a segítségnyújtás, és egészséget megőrző értékek továbbadása a célunk.
Intézményünkben, alapfokú művészetoktatás keretében néptánc, furulya és képzőművészeti képzés
folyik, melyek elősegítik a harmonikus jellem kialakítását. A közművelődéssel, a falu programjaival
együtt tevékenykedve gyakorolják tanítványaink a közösségi élet és a hagyományok ápolását.
Iskolánk a Dunántúlon, egyedül alkalmazza a komplex instrukciós programot, melynek
különlegessége, hogy speciálisan szervezett, képesség kibontakoztató órákkal, táblajátékkal,
ingyenesen használható Tabello, angol nyelvi programmal, generációs órákkal és differenciált
képességfejlesztéssel sajátíthatják el tanulóink a tananyagot. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy
bátrabban, nagyobb szókinccsel és eredményesebb kompetenciával rendelkezzenek. Így a
középiskolában, biztosabban megállják helyüket, eredményesebbek lesznek.
Minden tanévben érkeznek hozzánk tantestületek, megnézik óráinkat, érdeklődve a program iránt,
megpróbálnak javítani saját iskolájuk oktató, nevelő munkáján.
Fontos hagyományként van jelen az iskolában a szüreti felvonulás, a Mihály napi vásár, a Márton napi
rétesnyújtás, az adventi készülődés, a karácsonyi műsor, a húsvéti tojásírás - gyimesi asszonyokkal, és
az iskolai pünkösdi király megválasztása.
Minden tanévben színesítjük a tanulók életét különböző programokkal. Ebben az évben víz világnapi
különleges délutánt és egy környezettudatos bio-vágtát rendeztünk külső szervezők közreműködésével.
Bemutatót tartottak a tűzoltó készülékek használatáról és a tűzvédelemről a helyi ifjúsági tűzoltók.
Több középiskolából jöttek vissza tanítványaink, a továbbtanulás lehetőségeinek bemutatását
népszerűsíteni.
A tavaszi időszak egy régiós pályázat jegyében telik, ahol településünk értékei után kutatva, próbáljuk
tanítványainkkal feltárni a múlt kincseit, megkérdezve a falu idős embereit, akik még emlékeznek a
régmúlt időkre. Ennek a pályázatnak kutatása kapcsán jutottunk el esperes úr segítségével a veszprémi
érseki levéltárba, ahol Rezivel kapcsolatos dokumentumokat is tanulmányozhattak a gyerekek.
Ismételten nyertes IPR támogatás keretében, az EMET által biztosított összegből továbbképzésen vettek
részt a nevelők, illetve a iskolaköpeny és fellépő ruhák anyagköltségeit biztosítottuk.
Április végén erdei iskolába megyünk, melyet a Rezi Gyermekekért Alapítvány támogat. Ezúton is
köszönjük a segítségüket!
Végezetül legfrissebb eredményeink:
- Kikelet Népdalkör megyei és Gergely napi Művészeti Fesztiválon kapott arany,
- Farkas Petra megyei népdaléneklési versenyen kiemelt arany és a Gergely napi Művészeti
Fesztiválon arany,
- Kiss Noémi megyei népdaléneklési versenyen ezüst, Gergely napi Művészeti Fesztiválon arany,
- Takács Anna a Gergely napi Művészeti Fesztiválon, képzőművészet 1. hely,
- a focistáink U9-es győzelme,
- Owaimer Aisha és Gelencsér Ferenc a térségi kerékpáros közlekedési verseny
1. helyezés,
- Horváth Csenge, Nagy Rebeka és Horváth Szilárd a Zalakarosi Könyvtár vers-és meseíró
pályázatának díjazott tanulói.
Farkas Petra és Kiss Noémi iskolánk képviseletében Budapesten énekeltek az Országos Táncház
Találkozón.
Az iskola tanulói és kollégáim nevében megköszönöm az önkormányzat segítőkész támogatását, amire
mindig számíthatunk.
Böjte Csaba gondolataival kívánok mindenkinek, áldott húsvéti ünnepeket:
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,,Urunk Istenünk, segíts felelősen az asztalfőre ülni, vállalni családunk, népünk iránti
kötelezettségeinket! Segíts, hogy a nehéz, akár kilátástalan helyzetben is családunk, testvéreink iránti
szeretetből vállaljuk feladatainkat, tudjunk nekik ünnepi asztalt teríteni, utolsó leheletünkkel őket a
szeretetre, jóságra, becsületes életre biztatni! Ragyogjon fel Istenünk, Jézus Krisztus, gondoskodó,
szerető, szép vonása mindannyiunk arcán, hogy istengyermeki méltóságunkban, Téged dicsérve,
boldogan élhessünk már itt ezen a földön.
Zubai Etelka
t.vezető
F

Rezi Óvoda hírei

E a ház udvarában szép
kis bimbó nő.
Nevelje majd szépre, jóra
a jó Teremtő!
Vizet hoztam a tövére,
szálljon áldás a fejére.
Istentől azt kérem, piros
tojás a bérem!
Szabad-e locsolni?

Örömhírek jönnek széles,
nagyvilágból:
Jézus, megváltónk
feltámadt sírjából.
Nincs már a kereszten,
nincs már a sírban,
ott él és uralkodik a szép
mennyországban.

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.
Ilyenkor gyermekeink, a Szülői Közösségtől nagyon aranyos nyuszi-ajándékot kapnak.
Az óvodában már régóta hagyománnyá vált, hogy húsvét előtt különböző technikákkal tojásokat
festünk.
A húsvéti ünnepkör legvidámabb napja húsvéthétfő, aminek középpontjában a locsolás áll.
Fiaink boldogan tesznek ennek eleget locsolóvers kíséretében, ami után lányainktól hímes
tojást kapnak ajándékba.
Visszatekintés:
Január 2-án kezdtük az évet, amikor újévi jókívánságokkal üdvözöltük egymást.
Február 6-án tartottuk meg farsangi mulatságunkat. Állati alakoskodó játékkal készültek a
nagycsoportos gyermekeink Jutka néni felkészítésével. Gépi zenére roptuk a táncot a délelőtt folyamán.
A jó hangulatról és a gyermekekről is készítettünk fényképeket, amit a Rezi tv-ben meg is lehetett
nézni.
Február 25-én és 27-én meglátogattuk az elsősöket az iskolában. Nagyon büszkén vettük tudomásul,
hogy milyen sokat fejlődtek az iskolába lépés óta.
Március 4-én kézimunka kiállítás megnyitón és fánkfesztiválon szerepeltek nagycsoportos
gyermekeink a farsangi állati alakoskodó előadásunkkal a helyi Művelődési házban.
Március 27-én mesemondó délelőttöt tartottunk óvodánkban. 14 vállalkozó szellemű gyermek
jelentkezett, hogy szebbnél szebb meséket hallgathassunk tőlük.
Március 28-án látogatást tettünk a leendő Dinóparkba. Hatalmas nagy élmény volt ez gyermeknek,
felnőttnek egyaránt.
Aktuális programjaink:
Április 11-én Pacsirta gyermekdalfesztiválra vittük csengő hangú gyermekeinket
Gyenesdiásra. Partics Janka és Cserép Zoltán nagycsoportos óvodások szólót énekeltek és kiemelt
arany minősítést, Csizmadia Natasa, Tirol Liliána középsősök arany minősítést, valamint
Horváth Dorina és Lancz Laura a kicsiktől énekkettős kategóriában lépett színpadra és arany minősítést
kaptak.
Április 16-án jött óvodánkba a nyuszi!
Április 17-én szülői értekezletet tartunk, ahova meghívjuk az iskola igazgatóját is és a leendő elsős
nevelőt is, hogy még az iskolai beiratás előtt értesüljenek a szülők a helyi iskola programjáról.
Április 24-én a Szent György napi ünnepségen dalos játékcsokor bemutatót adunk elő nagyobb
leányainkkal.
Az óvodai BEIRATÁS április 16-án és 17-én lesz 9.00 és 15.00 óra között. Kérjük a szülőket, hogy
hozzák magukkal a gyermekük anyakönyvi kivonatát és TAJ-számát.
Szeretettel várunk minden óvodáskorú gyermeket és szüleit!
Óvodánkban is, mint az iskolában PAPÍRGYŰJTÉST szervezünk. Áprilisban szokott lenni a
mérlegelés! Kérünk mindenkit, aki segíteni szeretné az óvodásokat, hozza el és adja le a dajka
néniknél a papírhulladékot!
Már 2 alkalommal szállították el tőlünk az összegyűjtött elektronikai
tovább folytatódik a gyűjtés!!! Akinek van, az óvodában lehet leadni.

hulladékot,

de

Május 4-én kerül az óvoda által megrendezésre a központi ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉG a
faluházban!!!
Szeretettel várunk minden kedves Édesanyát, Nagymamát!!!
Késő tavaszi programjaink:
Április 30-án: Májusfaállítás a fiúkkal az óvoda udvarán a lányok részére.
Május 5-én: Anyák napi ünnepség az óvodában
Május 9-én: Madarak és a fák napja alkalmából valamilyen növényt ültetünk az óvoda udvarán
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Május: Népi dalos-játékcsokor bemutató – májusfa kitáncolás – csoportnévadó születésnap az udvaron
Május: Gyermeknap a szülőkkel együtt egy szombat délután
Május: Nagycsoportosok búcsúztatása
Május: Pünkösdölés – pünkösdi király és királyné választása – versenyjátékok
Június: Kirándulás a szülőkkel együtt
Június 27-28-án: Részvétel Rizlingország ünnepén dalos játék csokor bemutatóval.
Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Mesemondó délelőtt az óvodában

Én is, íme, boldog örömet
hirdetek,
Hogy feltámadt Krisztus,
azon örvendjetek!
Feltámadt a Jézus,
legyőzte a halált,
Ezáltal az élet diadalmat
talált.
De hogy minek jöttem én,
azt is megmondom:

Öntözködni jöttem, a szót
nem cifrázom.
Engem öntözködő
ápolónak hívnak,
Vizemből a lánykák friss
életet szívnak.
Adja ki a lányát, kérem
szeretettel,
Hadd öntsem meg a kezét
rózsavizemmel!

2007. március 20-án szerveztük meg az első mesemondó délelőttöt a Rezi Óvodában. Azóta is
hagyományőrző jelleggel minden évben felkészülhetnek és jelentkezhetnek a gyermekek erre a nemes
eseményre egy rövid, kedves mesével. Zsűri értékeli az óvodások teljesítményét, és jutalmul mindenki
kap egy oklevelet, csokoládét és mesekönyvet ajándékba. Általában a nagycsoportos gyermekek
szokták felvállalni a mese megtanulását és elmondását, de vállalkozó szellemű középsősök is
jelentkeztek már, illetve akadt rá példa, hogy kiscsoportos óvodás remekelt. Eljöttek erre a délelőttre a
gyermekek szülei is és meghallgathatták, hogy milyen ügyes csemetéjük van. A zsűri tagjai: a Szülői
Munkaközösség elnöke, az általános iskola képviselője, a helyi művelődésszervező, az óvoda vezetője.
Azt hiszem, a nevükben is elmondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk minden évben a
gyermekeinkre.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a falu minden kedves lakosának
az óvoda gyermekei és dolgozói nevében
Szalai Klára
óvodavezető

F

1%

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

Felhívás

Rezi Gyermekekért Alapítvány
Az Alapítvány céljai:
Az Általános Iskolában és az
Óvodában folyó oktató nevelőmunka szakmai színvonalának és
tárgyi feltételeinek fejlesztése, a
gyermekek ösztönzése és támogatása.

Rezi Kikiáltó
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Arany pillangó Alapítvány
Szeretnénk megköszönni minden támogatónak az elmúlt években nyújtott felajánlását, segítségét, amivel
lehetővé tette, Illés Fanni úszó Paralimpián, világ és európa bajnokságokon, valamint hazai versenyeken való
részvételét, edzőtáborokba történő eljutását.

.

Fanni idei tervei:

Békesség! E háznál bú,
gond itt ne legyen,
a boldogság verjen itt
tanyát minden évben.
A világ Megváltója
meghalt miérettünk,
Fel is támadott, amit most
hirdetünk.

Versenyek:
Eindhoven Open: 2014.04. 10-13
Berlin Open: 2014.04.24-27
Croatia Open(Split): 2014.05.10-11.
Youth European Championship:
Braunschweig, 2014. 06.27-29
Európa Bajnokság: Július - Augusztus.
Még nincs végleges időpont sem helyszín.
Országos Bajnokság: az Eb előtt 1-2 hónappal.
Sloven Open: 2014.07.19-20.
Edzőtábor:
2014.02.09-22 ig.
Helyszíne: Hódmezővásárhely
Kérjük, amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa az alapítvány munkáját. Köszönjük!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Feltámadására nagy
örömünnepet rendeztek
minden családtagot
szépen meg is öntöztek.
Én is kívánom a Krisztus
nevében,
családja sok boldog
húsvétot érjen!

Miss Colours International 2014
Illés Fanni nyerte az idén márciusban megrendezett Kerekes
székes Szépségversenyt, melyre többek között Ukrajnából és
Dél-Amerikából is érkeztek versenyzők.
A Mokka stúdiójában a verseny győztese Illés Fanni beszélt
arról, hogy szemléletváltást szeretne elérni, szeretné, ha a
kerekes székesek közül egyre többen élnének aktívabb életet.
A szépségkirálynő azt is elmesélte, hogy napi hét órát
edzettek a megmérettetés koreográfiáira.
Gratulálunk Fanni!

Sport
Kedves rezi Focibarátok!
A 2013-14-es őszi szezon remek szereplése után, amit csapatunk holtversenyben az I. helyen zárt, a
felkészülést labdarúgóink januárban kezdték egy kemény alapozással, amit több felkészülési mérkőzés
is követett. A tavaszi bajnok rajtot mindenki nagyon várta, lelkes szurkolóink, játékosaink egyaránt.
Célunk nem lehet ezek után más! Az eddigi eredményeink alapján bízva a jó folytatásban, minthogy a
dobogón végezzünk ismét! Ehhez viszont sok mindennek össze kell jönni. Elsősorban az edzéseken
való részvétel nagyon fontos, hisz látszik a tabellán, hogy kettészakadt a mezőny. Ahol vannak
tréningek és ahol nincsenek. Sajnos egy komoly sérüléshullám is elérte a csapatot, de az látszik, ha
mindenki fejben és egészségesen ott van, a rezi csapatot nem lehet legyőzni, a nagy derbiket sorra
megnyerjük, lásd Hévíz, Sármellék! Minden csapat nagyon felszívta magát ellenünk, úgy néz ki „csak”
a REZIT akarják megverni, de mi állunk elébe! Reméljük, a hátralévő fordulókban össze tudunk állni
úgy, ahogy mi szeretnénk és akkor nem lehet gond az előkelő helyezés elérése.

Bíró András:

Ez a húsvét
Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek
megperdülnek,
Hol a napfény, hol a
zápor,
Nyess nagyobb részt a
határból.
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Köszönet az óriási és lelkes szurkolótáborunknak! Az ő segítségükkel, bíztatásukkal a csapat még
erősebb és elszántabb, bárhol is futbalozzon. Így közösen szép sikerek várnak még ránk!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk labdarúgóink és a vezetőség nevében! A lányoknak pedig sok
locsolót! HAJRÁ REZI!
Illés Tihamér
vezetőségi tag

Nyugdíjas Klub hírei

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok
megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák
őket,
oly sebesen, gyorsan
nőnek.
Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak,
sugdolóznak,
szavakból szép jövőt
fonnak.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek
megperdülnek,
Hol a napfény, hol a
zápor
Nyess nagyobb részt a
határból.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy
létezhet,
Hogy nagy lélegzetet
vehet.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek
Fönt a hegen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.
A tél szennyét mind
lemosva
Készülődünk a holnapra,
A pünkösdre, szép
pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.
Szirmos jövőnk féltve,
óva
Készülődünk még
nagyobbra,
El nem érhető csodára:
Örökös harmóniára.

Március 2-án az Aranykorúak Nyugdíjas Farsangján Sármelléken vidám, énekes jelenettel szerepelt a
Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub csapata, ahol a zsűri I. helyezéssel jutalmazta az előadott produkciót.
Felléptek még a jelenettel Reziben is, a farsangi Fánkmustrán. Ezen kívül beneveztek az április 12-i
Cserszegtomaji Nyugdíjas Vers-és Prózamondó versenyre is, ahol Lancz Ferencné két verset szavalt,
melyért a zsűri különdíjban részesítette

Rezidance tánccsoport hírei
Március első hétvégéjén rendezték meg a III. Connector Táncfesztivált Veszprémben, amelyen a
Rezidance Tánccsoport nagyon sikeresen szerepelt, melyet az elért helyezések, a különdíjak és a fődíj is
bizonyít. A versenyre 7 koreográfiával nevezett a tánccsoport, modern tánc, művészi látványtánc és
musical/showtánc kategóriában.
A gyerek kategóriában 3 koreográfiával mérettették meg magukat a kisebbek, melyeket a zsűri
mindhárom esetben aranyéremmel jutalmazott. A junior és felnőtt kategóriában - nagyon erős
mezőnyben - egy aranyérmet, egy ezüstérmet, egy negyedik és egy ötödik helyezést értek el a lányok. A
helyezéseken kívül 3 különdíjjal is gazdagodott a tánccsoport, a felnőtt kategóriában nevezett „Az
utolsó csepp víz” koreográfia kapta a „Legkreatívabb koreográfia” különdíját. A kétnapos verseny
legnagyobb sikere az volt, amikor a záró eredményhirdetésen a szakmai zsűri és a szervezők a
Rezidance Tánccsoportnak adták át a Connector Vándorkupát, mint a legeredményesebb, legkreatívabb
tánccsoportnak járó díjat.

Locsolóversek

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép
virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem
locsolnak,
Hervadt virág lesz már
holnap.
Ne fuss el hát, szép
virágom,
Locsolásért csók jár,
három!
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Március 16-án a II. Press Dance kupáról négy 1., kettő 2., egy 3. és egy 4. helyezéssel tértek haza a
táncos lábú lányok.
A Rezidance tánccsoport óriási sikerrel kezdte el a Magyar Látványtánc Szövetség idei
versenysorozatát. A március 22-én Kaposváron megrendezett területi bajnokságon mind a 8 koreográfia
aranyérmet nyert és emellett 2 különdíjban is részesült a tánccsoport.
A legnagyobb elismerés, mely egyben nagy kihívást is jelent, hogy a gyermek és felnőtt korcsoportban
a zsűri 5 táncot a koreográfia egyedisége, valamint a magas színvonalú előadásmód miatt „B”
kategóriából a haladó „A” kategóriába sorolta át.
A közel 50 fős tánccsoport nagy várakozással készül a májusi Országos Bajnokságra és a tavaszi
fellépésekre.
A csoport további céljai között szerepel, hogy az elkövetkezendő megmérettetéseken is eredményesen
szerepeljen és kvalifikációt nyerjen az idén Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő Európa
Bajnokságra. A tánccsoportnak az eddigi magas pontszámoknak köszönhetően minden esélye meg van
rá, hogy részt vehessen az EB-n, melyhez támogatókat keresünk, mert a verseny költségei meghaladják
a rendelkezésre álló keretünket.
Köszönjük mindenkinek a sok segítséget és a továbbiakhoz ugyanilyen lelkesedést, kitartást kívánunk!


Kérjük, ha teheti, adója 1 %-ával támogassa a
tánccsoport munkáját, működési kiadásait!
A Rezidance tánccsoport nevében kellemes húsvéti
ünnepeket kívánok!
Varga Enikő
táncoktató

Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra:
Kezdődik a locsolás Nekem is jut egy tojás.

Az Egyesület ez évi tevékenységét is a hagyományossá vált programok lebonyolítása pl. Kolbásztöltő
verseny és hagyományőrző disznóvágás, Vártúra, Vártábor, Holdfénytúra, a Turistaház
vendégfogadása, a rezi várral kapcsolatos események figyelése határozza meg. Ezen kívül Egyesületünk
segítséget nyújt a tavaly elnyert két LEADER pályázat, a Turistaház kertjében létrejövő Fenntartható
mezőgazdasági mintaprojekt és a Közösségi gyümölcsfeldolgozó megvalósításában.
Hagyományőrző csoportunk nagy sikerrel szerepelt a helyi, a zalaapáti és a keszthelyi farsangon. Az
előadott produkció felvételt nyert a május 11-én megrendezésre kerülő XXIV. Moson Megye Színjátszó
Találkozón való részvételre.
Köszönjük mindazoknak, akik segítik és támogatják munkánkat! A jövőben is számítunk segítségükre!
Kérjük, amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa az Egyesület munkáját.
Adószám: 18965038-1-20
Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Egyesületünk nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Tafota Istvánné
elnök

Rezi Kikiáltó
Szépen kérem az
anyját,
Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját,
Hadd nőjjön nagyra,
Mint a csikó farka,
Még annál is
nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?
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Gyermeki gondolatok

Gyermeki gondolatok

Az alábbi verset, mesét rezi iskolás gyermekek írták a Zalakarosi Könyvtár Írjunk
verset, mesét c. pályázatára.
A komisz manó
Volt egyszer egy kismanó,
Komisz volt az, mint egy ló.
Nagy házában éldegélt,
Kerek világ közepén.
Egyszer aztán gondolt egyet,
Komiszságra volna kedve.
Elment hát az állatkertbe,
Egy kis pávát nézegetett.
Majd beugrott ketrecébe,
Lakhelyéből kiüldözte,
Víg kedvében hazavitte,
Párnájára leültette.

Ma van húsvét napja,
második hajnala,
Melyben szokott járni
az ifjak tábora.
Serkenj fel ágyadból,
cifra nyoszolyádból
Add ki hímesedet arany
kosaradból.
Add ki most szaporán,
ne késsünk sokáig,
Hogy a mi seregünk
mehessen tovább is.
Hogyha belőle bár
kettőt-kettőt kapunk,
Finom rózsavízzel
szépen meglocsolunk!

Kinyílt az ibolya húsvét
hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a
kislányra.
Rózsavíztől, majd
meglátod, szép és ügyes
leszel,
Ugye, kislány, a
zsebembe piros tojást
teszel?

A manó az ülést unta,
Így azután ezt mondotta:
-Te kis páva, szép kis páva,
Kedvem támadt komiszságra!
Menjünk hát fel a tetőre,
Komiszkodjunk egy-kettőre!
De a páva nem ment véle,
Elsötétült hát mérgében.

Ráncigálta, huzigálta,
Meg is mozdult már a páva,
Szólt a manó: Gyere velem,
Komiszkodjunk elevenen.
A tetőre elindultak,
Manó gyorsan, páva lassan.
S forgó manó hívására,
Lépked, ballag szép pávája.
Páva tolla omlik széjjel,
Hatalmas nagy tekintéllyel.
Ezt az utcán néni látta,
Megcsodálta, szívbe zárta.
Lerajzolta, megfestette,
Gyerekeknek félretette,
Azóta is őrzi kincsét,
Komisz manós páva- képét.
Horváth Csenge Dorina 3. oszt.

„SZISZKO”
Az öreg csizmadia
Egy kis faluban élt és dolgozott az öreg csizmadia a feleségével. Nagyon szegények voltak, de
gyerekük annyi volt, mint az égen a csillag. Az asszony alig bírt velük.
Egyik napon így szólt a csizmadia a feleségéhez:
- Asszony , küldjük el a gyerekeket az erdőbe málnázni, úgy sincs itthon semmi ennivalónk!
Szóltak is a gyerekeknek:
- Jertek ide gyerekek! Menjetek ki az erdőbe málnát szedni és ha már jóllaktatok, hozzatok haza
minél többet!
A gyerekek el is indultak és szedtek egy nagy kosár málnát. Hazafelé mentek, amikor a legkisebb
Marcika, megbotlott valamiben és elesett. Elkezdett keservesen sírni. A többiek visszamentek hozzá és
megkérdezték, tőle mi a baja?
- Elbotlottam valami kiálló dologban. – mondta a testvérük.
Látták, hogy valamilyen láda sarka áll ki a földből. Kiásták és kinyitották. Tele volt gyémánttal,
ezüsttel, arannyal, smaragddal és mindenféle ékszerrel.
Nagyon megörültek a kincsnek és boldogan indultak haza a szüleikhez.
Az öreg csizmadia és a felesége igen meglepődtek és szinte el sem hitték , mekkora szerencse érte őket.
Elrejtették, dugdosták, féltek nehogy elvegyék tőlük.
Teltek-múltak az évek, gazdagok voltak, de a nyugalmuk odavolt . A csizmadia és a felesége,
megváltoztak, kapzsivá váltak. Féltették a kincsüket, vigyáztak rá, rejtegették, mintha csak az életük
múlott volna rajta.

Rezi Kikiáltó

Rózsavizes húsvét napját
jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra
nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos
víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a
gyöngyharmat a nyíló
virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle,
mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a
megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül
az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát
egy hímes tojással!

Vízbevető hétfű nekünk is
úgy tetszik:
Látjuk az utcákon, egymást
hogy öntözik.
Öntünk gazdát, asszonyt
kedves leányával:
Várunk piros tojást, de azt is
párjával.
Ha párjával adják, meg
fogjuk köszönni,
Ha párral nem adják, nem
fogjuk elvenni.

Kelj föl párnáidról,
szép ibolyavirág!
Nézz ki az ablakon,
milyen szép a világ.
Megöntözlek szépen
az ég harmatával,
teljék a tarisznya
szép piros tojással!
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Egyszer csak az öregember meghalt. Sokan eljöttek a temetésére. Az asszonynak egyszeriben
megszólalt valaki a közelében:
- Hagyjad azt a kincset, ez az urad temetése! A kincs nem ér annyit, mint egy ember élete! Ne
feledd!
- Igazad van! – felelte az asszony.
Az asszony, azóta sem tudta meg, ki szólt hozzá.
Megsúgom, hogy a lelkiismerete volt. A csizmadia feleségét így mentette meg, megszabadult a
kapzsiságtól és boldogan élt a gyermekeivel, amíg meg nem halt.
Horváth Szilárd 3. osztály

„KARNAGY”
A gonoszságtól megmentett királylány
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy király. Ennek a királynak, volt egy lánya, Napsugárnak
hívták. Ez a királylány nem akart férjhez menni, hiába jöttek hozzá, bárók, hercegek. Meg is lehet
érteni, hiszen egyszer az egyik kérője, egy fiatal báró azt mondta neki, hogy olyan finom a bőre, mint az
iszap. Na erre a királylány elkiabálta magát: Én aztán nem megyek férjhez!
És a dühös királylány elvonult a szobájába. Napok, hetek teltek el és nem jött ki, forrt benne a méreg és
egyre gonoszabbá kezdett válni. Mindenki aggódott érte.
Egy szép napon kopogtat az ajtón egy szegény parasztlegény, Jankó. A királylány nem engedte be, de
dühösen kiabált ki neki:
Te sem vagy különb, olyan szerencsétlen lehetsz, mint a többiek,gazdag vagy, de csak sértegetni tudsz!
Talán majd azt mondod, hogy olyan szép a hajam, mint egy nádszál.
Dehogy, dehogy , nincs nekem vagyonom.– feleli Jankó. - Én csak meg szeretném nézni szépségedet,
hogy milyen gyönyörű is vagy valójában. Nem megyek el addig, amíg ki nem jössz.
Hát akkor sokáig maradsz! – válaszolt a királylány.
Teltek –múltak a napok, Jankó ott várt rendületlenül. Egyszer csak megunta Napsugár,és így szólt:
Látom várni azt tudsz, ha ilyen türelmes vagy, akkor nézzük mi van a fejedben!
Ha három kérdésemre tudsz válaszolni, akkor kimegyek.
Örült Jankó a lehetőségnek, kíváncsian várta a kérdéseket.
Mondjad csak, királylány! – válaszolta Jankó.
Napsugár első kérdése így hangzott:
Hogy hívják a kutyámat, akit még senki sem látott?
Gondolkodik, majd pár perc múlva azt feleli:
Ha te Napsugár vagy, a kutyádnak a neve biztosan a Holdhoz kapcsolódik, mert ezek egymást váltják és
békében megférnek. Holdsugár, vagy Holdacska.
Elfogadom, Holdacska a neve a kis kutyámnak. - mondta a királylány.
No, Jankó a második kérdésem az, hogy hány éves leszek 100 év múlva?
Ez nem volt könnyű, de Jankó okos volt így válaszolt:
Pontosan kétszer annyi, mint a fele, de a szépséged pont olyan lesz, mint most.
Tetszett a válasz a királylánynak, most már egészen megkedvelte a legényt.
Hallgasd hát a harmadik kérdésemet, de légy nagyon őszinte! Te, azért szeretnél látni engem, hogy
feleségül vegyél és megkapd a királyságot, vagy valami mást forgatsz a fejedben?
Szép Napsugár, nem kell a vagyon, a királyság, gyere velem és légy a feleségem. Ilyen szépséges lány,
mint te ne legyen szobában gonoszsággal teli, inkább gyere ki és éljünk együtt boldogan, mert én
ennyire szeretlek. – mondta Jankó.
Kinyílt a szoba ajtaja és megjelent a szépséges királylány, aki már nem volt gonosz és sértődékeny
többé.
Nagy lakodalmat csaptak és békében éltek. Így lett országának szépséges Napsugara az idők végéig.
Nagy Rebeka 3.osztály
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Hirdetések

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem
ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a
lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép
virágot.
A legszebbre most
találtam,
Hogy öntözzem, alig
vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

Erdőn-mezőn nyitott
szemmel,
sok virágra lel az ember.
Én most őket
megöntözöm,
a piros tojást
megköszönöm!
Szabad-e locsolni?

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő
kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm,
gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!
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