Rezi Kikiáltó
Rezi Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. április havi szám

( Lutor Blanka)

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
Rezi Község Önkormányzata és Hivatala

Tisztelt Rezi Lakosok, Tisztelt Olvasóink!
A Karácsonyi Kikiáltót az újszülöttek köszöntésével kezdtük, most a Rezi Óvodába járó óvodásokat köszöntjük.
Azokat az óvodásokat, akik az óvónénik segítségével lelkesen teljesítették kérésünket és rajzaikkal a Húsvéti Ünnepet
és a Húsvéti Népszokásokat elevenítik fel. Köszönjük gyermek-intézményünknek, hogy részt vettek községi
rendezvényeinken és kedves, és sok érdeklődőt vonzó műsorukkal színesítették programjainkat.
Kérjük, fogadják szeretettel a Rezi Kikiáltó hasábjain megjelentetett alkotásaikat, mellyel községünk apró művészei
köszöntik a Húsvéti Ünnepet és községünk lakóit.
Rezi Óvodánk, a Képviselő-testületünk és valamennyi önkormányzati alkalmazottunk nevében kívánunk mindenkinek
kellemes Húsvéti Ünnepeket, napsütéses és virágzó tavaszt.
Cserép Gábor
Rezi Község polgármestere

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Rezi Hunyadi utcai felső támfal felújítása
2013-ban vis maior pályázatot nyújtottunk be a Hunyadi utcai felső támfal megépítéséhez, mert a fal megrepedezett és
veszélyessé vált.
A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára 10.699.000,- Ft támogatást állapított meg részünkre, melyhez 10
% önrészt biztosít Rezi Község Önkormányzata. A pályázatot az első elszámolási határidőre nem tudtuk végrehajtani,
mivel a kivitelezésre lényegesen magasabb árat kaptunk, mint a rendelkezésre álló összeg. Időközben új megoldást
kerestünk a támfal újjáépítés módjára,
melynek során felmerült a gabion fallal történő építési lehetőség, mely olcsóbb és gyorsabban is kivitelezhető, ami a
lakosság közlekedésére figyelemmel előnyösebb megoldást jelent. Ez azonban új terv elkészítését, az építési engedély
módosítását valamint a Belügyminisztérium műszaki tartalom változás miatti megkeresését tette szükségessé.
A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a Járási Építésügyi Hivataltól megkaptuk a támfal
építés módosítására az engedélyt, valamint a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára is jelezte, hogy a
műszaki tartalom változás nem ütközik akadályba.
A kivitelezési munka elvégzésére a Gellén & Gellén Kft-vel (8782 Tilaj, Kossuth Lajos u. 15.) az építési szerződést
megkötöttük.
A munkálatok 2015. április hónapban megkezdődnek, a befejezési határidő 2015. június 30.
Kérjük a Hunyadi utca lakóinak türelmét és megértését a munkavégzés során. Kérjük továbbá, hogy az
építkezés ideje alatt (7 és 17 óra között) a gépkocsival történő közlekedésüket más módon – akár közterületen
történő parkolással - megoldani szíveskedjenek.
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Tornaterem és többfunkciós közösségi tér építés
Önkormányzatunknak régóta szándékában állt, hogy az óvoda, az iskola, valamint a lakosság minden rétegét és
igényét kielégítő sportolásra alkalmas helyszínt teremtsünk.
Önkormányzatunk a pályázati kiírásokat figyelemmel kísérve pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására. Pályázatunkat elfogadták és 20 millió forint
támogatást kaptunk e pályázati cél megvalósítására.
A tornaterem jogerős építési engedélyének birtokában, sikeres közbeszerzési eljárást követően vállalkozási szerződést
kötöttünk az építési munkák elvégzésére a Horváth Invest Kft-vel (8761 Pacsa, Tavasz u. 2.). Az építési munkák 2015.
április hónapban megkezdődnek.
Önkormányzatunk az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása
keretében igénylést nyújtott be többfunkciós közösségi tér kialakítására is, melynek célja kulturális rendezvények
megtartása valamint az óvoda intézmény tornaszobájának kialakítása. E pályázaton szintén 20 millió forintot kapott
Önkormányzatunk. A többfunkciós közösségi tér építési engedélyezési eljárása jelenleg van folyamatban. A
közbeszerzési eljárást követően a tornaterem építését követően megkezdődik a közösségi tér építése is.
Kérjük a szülőket és a pedagógusokat, hogy a tornaterem és a többfunkciós közösségi tér építésének helyszínére
a gyermekeket a balesetek elkerülése érdekében ne engedjék!

Napelemes rendszer telepítése Rezi településen
A „Napelemes rendszer telepítése Rezi településen” (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0124) című pályázatunkat a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága
21.313.438,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatói okirat aláírására a napokban kerül sor.
A rendszer kiépítésével az iskola és óvoda, a konyha valamint az önkormányzati hivatal energia ellátásával
kapcsolatos költségek jelentősen csökkenthetők.
E helyszíneken a tető rendbetételét követően tavasszal és nyáron kerül sor a napelemek felszerelésére. Szintén kérjük a
lakosságot, hogy a szerelési munkák idején a balesetek elkerülése érdekében gyermekeikre fokozottan ügyeljenek.
Tájékoztatnunk kell Önöket arról, hogy mind a négy pályázatunk kivitelezéséhez az Önkormányzatunknak több millió
forint önrészt kell biztosítani.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a pályázatok megvalósítása érdekében adófizetési kötelezettségének
határidőben tegyen eleget, illetve rendezze adóhátralékát, mert a helyi adók jelentős része a pályázatokhoz
szükséges saját forrásként kerül felhasználásra!
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Tavaszi nagytakarítás
Kérjük, hogy a tavaszi nagytakarítás keretében segítsék Önkormányzatunk munkáját! A 2015. április 1-től induló
közfoglalkoztatás során nagyon sok tennivalónk van, hiszen minden intézményünket és környezetét rendbe kell
tennünk, valamint több feladat hárul ránk az építkezések lebonyolításánál is.
Községünk hírneve egyre szélesebb körben terjed. Nemcsak a turisztikai látnivalóink, hanem rendezvényeink is egyre
nagyobb számú érdeklődőt vonzanak községünkbe.
Kérjük Önöket, hogy ingatlanaikhoz hasonlóan, az azok előtti közterület tisztán tartásában, virágosításában egész
évben nyújtsanak segítséget, melyre az idei más irányú teendőink miatt nagy szükségünk van.
Kérjük továbbá Önöket, hogy ki-ki lehetősége szerint gondoljon az idők során megkopott kerítések, kapuk
újrafestésére is, hiszen ezzel nagyon hangulatos színfoltot tudnak kialakítani, és egy-egy utcakép látványosan
megszépül!
Köszönjük minden Rezi Lakosnak az év közben végzett önzetlen munkáját, és továbbra is számítunk
lakókörnyezetünket szépítő ötleteikre és munkájukra.
Szeretettel várunk mindenkit községi rendezvényeinkre, hogy azokat együtt és jó hangulatban tölthessük el!

Cserép Gábor
polgármester

LOMTALANÍTÁS
Rezi Község Önkormányzata a Közszolgáltató együttműködésében meghirdeti a háztartások lomtalanítását.
A lomtalanítás időpontja: 2015. május 16. (szombat)
Kérjük reggel 7 óráig a háztartásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat, eszközöket,
tartozékokat,- veszélyes hulladékok kivételével (pl. TV készülék, monitor, festékes, - olajos dobozok,
akkumulátorok) – szállítójárművel megközelíthető közterületre kihelyezni szíveskedjenek, úgy hogy az a
közlekedést ne akadályozza!
Mivel Külterületen nincs lehetőség a begyűjtésre, ezért kérjük, hogy az előző lomtalanítás óta felgyülemlett lomot
2015. május 16-án (szombat reggel 7óráig) szállítsák be a Rezi, Hársfa sori –Piac melletti – közterületre az előző
évek gyakorlata szerint.
Beszállíthatók a háztartásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyak, eszközök, tartozékok,- veszélyes
hulladékok kivételével (pl. TV készülék, monitor, festékes, - olajos dobozok, akkumulátorok).
F i g y e l e m ! Építési anyagféleség törmelék, lapátos áru (homok, mészhidrát, cement), illetve traktorgumik
beszállítását kérjük itt is mellőzni, mivel szolgáltató cégnek nem áll módjában a felsorolt hulladékokat elszállítani.
A fémhulladékot a felsorolt hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy értesítésemben foglaltakat szíveskedjenek betartani.
Köszönjük együttműködését!
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Szeretettel várjuk Önöket a közeljövőben megrendezésre kerülő programjainkra!
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2015. évi rendezvénynaptár (áprilistól-december végéig)

Április10. péntek 15.00 Költészet napja
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Április 11. szombat 17. Szőlősgazdák borversenye
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák Egyesülete
Április 24. péntek Szent György napi ünnepség
Helye: Kápolna, Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák Egyesülete
Közreműködnek: Helyi művészeti csoportok
Május 2. szombat Hagyományos Vártúra
Célcsoport: Helyi és vidéki túra- és természetkedvelők
Célja: a természet, a sport és a rezi vár népszerűsítése
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Május 3. vasárnap Anyák napja
Helye: Művelődési ház
Helyi fellépők műsorral köszöntik az édesanyákat. Rendező: Rezi Óvoda
Május 13. szerda 18.00 Újra öltünk örökítünk kézimunkaszakkör záró kiállítása. Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Május 15. TE SZEDD! Szemétgyűjtési akció a faluban és annak határában
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Május 30. szombat Gyermeknap (családi nap) Helye: Laky Demeter Turistaház Rendező: Család Általános Iskola és Szülői
Munkaközösség
Május 31. vasárnap Hősök napja
Megemlékezés az I. és II. világháborúban elesett katonákra.
Helyszín: római katolikus templom
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Június 26. péntek Szent Iván napja, harangszentelés a kápolnánál
Rendező: Szőlősgazdák
Június 26-27. Rizlingország ünnepe
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu
Célcsoport: Rezi község lakossága, valamint a környező települések, városok turistái, külföldi vendégei.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete
Június 29-július 12. Rezidance Tánctábor
Helyszín: Művelődési ház
Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport
Július 6-11. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Július 11. szombat Rezidance táncbemutató
Helyszín: egyenlőre nem ismert.
Rendező: Ifjúsági Egyesület Rezidance tánccsoport
Július 20-25. Hagyományos vártábor
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Célcsoport: az iskola tanulói, valamint korlátozott számban a környező települések tanulói.
Augusztus 3-7. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Célcsoport: művészetet kedvelő fiatalok
Célja: A település művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése
Augusztus 16. vasárnap Szent Ilona ünnepe
Zarándoklat és szentmise a Szent Ilona forrásnál
Rendező: Egyházközség
Segítő: Nyugdíjas Klub
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Szeptember (dátum egyeztetés alatt Szüreti Mulatság
Helyszín: Iskola udvar
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Segítők: helyi szervezetek
Célcsoport: Rezi község lakossága
Szeptember 19. szombatról vasárnapra virradó éjszaka Zarándoklat a sümegi búcsúba
Rendező: Csalát Általános Iskola
Szeptember 26. szombat Itthon vagy Magyarország szeretlek!
Játékos vetélkedők egész nap, este tábortűz
Rendező: Család Általános Iskola
Szeptember 29. kedd délután Szent Mihály ünnepe - betakarító nap
Szent Mihály napi vásár az iskolásokkal, helyi termelőkkel, óvodások, iskolások és a község lakóinak részvételével
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 12-15. IV. Rezi Festőnapok
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Október 15. csütörtök Festőnapok záró kiállítás a Művelődési házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 18. Lukács napi búcsú
Október 22. csütörtök Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Család Általános Iskola
November 8. vasárnap Idősek napja
Rendező: Önkormányzat és a helyi Vöröskereszt
Helye: Művelődési ház
November 11. kedd Újbor bemutatása a szőlősgazdákkal
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban az iskolásokkal
Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlősgazdák Egyesülete
November 14. szombat Márton napi bál a falu közössége számára
Rendező: Család Iskola Szülői Munkaközössége
November 27. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI
December 5. szombat Kiskarácsony,nagykarácsony Adventi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
Rendező: Ifjúsági Egyesület
December 18. péntek A szeretet fényei Iskolai karácsony
Helye: Művelődési ház
December 20. vasárnap karácsonyi ünnepség
Helye: Művelődési ház
Műsort adnak a helyi intézmények, szervezetek csoportjai.
Rendező: Rezi Község Önkormányzata
December 31. Szilveszter
Helye: Művelődési Ház,
Rendező: Ifjúsági Egyesület
Fentiek mellett zajló állandó programok:
- Táncoktatás heti 4 alkalommal (minden hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 16.00-20.00-ig , táncoktató: Varga Enikő)
a Művelődési Házban
- Nyugdíjas Klub minden csütörtökön 18.00-tól a Klubhelyiségben
- Gyógytorna foglalkozások szerdánként 18.00-tól a Művelődési Házban
A Művelődési Ház nyári tevei között szerepelnek még kiállítások, zenei koncertek szervezése is.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A programokon való részvétel ingyenes, kivéve a táncoktatást és a gyógytorna
foglalkozásokat.
A programokban esetleges változások előre nem látott okok miatt előfordulhatnak, amiért elnézésüket kérjük de a
változásokat igyekszünk időben plakátokon illetve a Rezi TV-ben közzétenni.
Községünk valamennyi lakójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Tafota Istvánné művelődésszervező
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Kulturális összefoglaló
Doni áttörés
Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Nyugdíjas Klub szervezésben 2014. január 10-én ünnepeltük a Doni áttörés 72.
évfordulóját.
Az ünnepség szentmisével kezdődött a rezi római katolikus templomban, ahol Kiss László esperes mondott szentmisét.
Ezután megkoszorúztuk a temetőben a Hősi Emlékművet, mely az I. és II. világháború rezi áldozatainak állít emléket.
Koszorúzási ünnepségünkön énekelt az Őszirózsa Nyugdíjas klub verset mondott Bakics Martin, a Család Általános Iskola
tanulója, majd hőseinkért imádkozott Kiss László esperes. A koszorúzás után az ünnepség a Művelődési Házban folytatódott,
ahol Lancz Ferencné saját versével emlékezett a szörnyű időszakra, majd az iskolások saját és megható írásaikat olvasták fel
szüleik, nagyszüleik elbeszélése alapján a fronton szolgálatot teljesítő üknagypapákról. Az ünnepség előadással zárult, melyben
Horváth Gábor, a tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke a Magyar királyi honvédség képekben Trianontól a Don kanyarig
c. hadtörténeti kiállítást mutatta be. A kiállítás anyagát az Egyesület gyűjtötte és bocsájtotta rendelkezésünkre a II. Világháború
évfordulója alkalmából.

4. Rezi Hagyományőrző Disznótoros- Kolbásztöltő és Pálinkamustra
A disznótor igazi falusi ünnep. Megtestesül benne a munkához adott jószomszédi, rokoni segítségadás, a barátság, a szíveslátás, az
adás és a közösségi lét őszinte öröme.
(Horányi Árpád Szuperinfó)
A disznótor igazi falusi ünnep. Megtestesül benne a munkához adott jószomszédi, rokoni segítségadás, a barátság, a szíveslátás, az
adás és a közösségi lét őszinte öröme. (Horányi Árpád Szuperinfó)
A Várbarátok Köre Egyesület négy éve elindított gasztronómiai rendezvénye, a Disznótoros, Kolbásztöltő- és Pálinkamustra egy
olyan program, ahol előtérbe kerül a hagyományok, a hagyományos ízek felelevenítése, kóstoltatása, megszerettetése, a mai
viszonyokban való alkalmazása, egymás szokásainak megismerése, ezen kívül a barátság és az ismerkedés.
„A jóért és a még jobbért mindig érdemes versenybe szállni a konyhában. A sikerért való küzdelem mind igényesebbé teszi a
munkát,formálja az ízlést, a gasztronómia minőségi fokmérőjét jelenti. „ (Horányi Árpád)
A kolbásztöltő mustrára szép számú, mintegy 20 csapat, helyi és vidéki társadalmi szervezetek, baráti társaságok, munkahelyi
kollektívák neveztek:
Rézi Néni Szörpje Rezi, Községi Polgárőr Egyesület Rezi, Körzeti Megbízottak Keszthely, Nótázó Böllérek Gyenesdiás,
Admirál Könyvelő Iroda Keszthely, Szociális Otthon tüzes lányai és matrózai Sármellék,.HO-CSE-KE Rezi, Három Hegy
Egyesület Zalaszántó, Kolbászmeiszter Várvölgy, Balatoni Borbarát Hölgyek Keszthely, Asszonykolbász Kör Alsópáhok,
Kék lagúna Keszthely, Döfik a röfit Rezi Ifjúsági Egyesület, Billegéri Hagyományőrzők Keszthely, Tátika Népdalkör
Cserszegtomaj, Otelló Borbarátok Köre Sármellék,
Petőfi Sport Egyesület Rezi, Disznó-Ol-Dal-Bordák Keszthely,
Iskolai Szülői Munkaközösség Rezi, Szőlész Borász Egyesület Rezi
Kolbásztöltő mustra győztesei:
1. Szőlész Borász Egyesület Rezi
2. Billegéri Hagyományőrzők Keszthely
3. helyezett: Iskolai Szülői Munkaközösség Rezi
Különdíjban részesült a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete
A pálinka mustrára 47 fajta helyi, és a csapatok által hozott párlat jelöltette magát, szép eredményekkel.
„A húsos pálinkás nap gasztronómiai programmá emelkedett, amit fémjelez,
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hogy felette fővédnökséget vállalt és az eseményt személyes jelenlétével is megtisztelte immáron nem először, dr. Gundel János
professzor emeritus, a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Karának tanára. Akárcsak Kalla
Kálmán mesterszakács Európa és Aranysapka díjas szakács cím tulajdonosa, akinek a A Magyar Köztársaság Elnöke a
magyar gasztronómia megismertetéséért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta.” (HÁ)
Dicséret és köszönet illet minden kolbásztöltő csapatot és pálinkát főző gazdát, akik finom kolbászokkal, csodálatos asztali
díszítéssel, zamatos pálinkáikkal kivívták a zsűri elismerését és színvonalassá tették programunkat.
Megtisztelő volt a zsűri tagjainak jelenléte, szerepvállalása:
Muszatics László a Pannon Egyetem c.egyetemi docense
Muszatics Lászlóné VSZK nyugalmazott szakoktató
Dr. Szabó Melinda Rezi Község aljegyzője
Gombkötő János a keszthelyi VSZK szakoktatója
A civil oldalt képviselője: Pintérné Rajkai Ágota, helyi lakos.
A pálinkamustra bírálói voltak:
Komoróczi Lajos
Lenkainé Pásti Katalin
Szántó András
György László okleveles pálinkászok

A Magyar Kultúra Napja

Verses irodalmi műsorral és zenés produkciókkal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Reziben. A Család Általános Iskola helyi
és keszthelyi diákjai húsz műsorszámot adtakelő a Művelődési Házban. A programon kiemelt figyelmet szenteltek a Himnusz
elemzésére és bemutatására a diákok. Az ünnepi műsort a helyi iskolások és az anyaintézmény, a Család Általános Iskola
keszthelyi diákjai adták. A gyerekek versekkel, énekekkel és hangszeres játékkal színesítették ezt a napot. A magyar kultúra
napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. 1823-banezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnuszt. A rezi iskolások már
két hete készültek erre a napra verses összeállításukkal. Az ünnepségen harminc gyermek, mintegy húsz produkciót adott elő.
(Forrás: Keszthely TV)
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Vince-napi pincejárás
Czimondor István rezi szőlősgazda pincéjében gyűltek össze a gazdák, hogy Vince napján, a borászok napján
ünnepeljenek. Nyolc évre nyúlik vissza a hagyomány újraélesztése. Ezen a napon a gazdák ellátogatnak egymás
pincéjébe, megkóstolják egymás borát és értékelik az előző év termését.
Cserép Gábor a község polgármester azt mondja, nem elhanyagolandó a télfordulón megrendezett pincejárás
közösségformáló szerepe sem. Ilyenkor jó a hangulat, beszélgetnek, olyanok is bekapcsolódnak akik nem borászok.
Szombaton, a hóviharban a pincében felállított asztalra helyezték a birtok négy sarkáról vágott szőlővesszőket,
melyeket Kiss László esperes áldott meg. Kiss László beszélt Szent Vincéről, akit vízöntői képességekkel ruházott fel
legendája.
Az áldást követően a szőlővesszőkkel elindultak a Rezi hegyen a következő gazdához, hogy neki bő termést
kívánjanak.
(Forrás: Keszthely TV)

Húshagyókeddi maskarázó, farsangzáró kiállítással és finom fánkokkal
Húshagyókedd alkalmával vidám, farsangzáró estet rendeztünk fotó, kézimunka és babakiállítással, finomabbnál
finomabb fánkokat kóstolhattunk, melyeket e napon ügyes kezű háziasszonyaink sütöttek
Sok féle finom csemege mellett megtekinthettük Csider Ferenc Életképek, fotók Reziről című kiállítását,
megismerhettük Andor Bettina és Andor Renáta a Gyanták kertje c. baba kollekcióit, az Alkotókör kézimunkáit és a
Család Általános Iskola tanulóinak farsangi alkotásait, melyeket Molnár Zsuzsanna, a Család Általános Iskola
igazgatója ajánlott az érdeklődők figyelmébe.
Ezután kezdődött a maskurázás. Először a Tátika Népdalkör Cserszegtomajról vidám, táncos, világkörüli zenés
utazást hozott a színpadra majd Juhász Dénes furulyaoktató szép népi furulyaszólóval varázsolt csendet a terembe, az
óvodások és az iskolások, vidám népi játékokkal, néptánccal és népdalokkal lepték meg a nézőközönséget,
Hagyományőrzőink pedig a téli falusi élet egyik hagyományát, a disznóvágást játszották el, mosolyt fakasztva az
arcokra.
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Sakkverseny Rezi
Feruár 22-én vasárnap került sor a már hosszú
évek óta megrendezett sakkversenyre
Az idei évben már csak az a 4 bátor veterán
sakkozó jelentkezett a versenyre, akik a hosszú
évek alatt minden alkalommal jelen voltak.
Sajnos fiatalokat nem sikerült idecsábítani,
körükben nem annyira kedvelt ez a fajta sportág.
A versenyzők és a helyezések:
1. Csekő József
2. Ábrahám István
3. Peresztegi Aladár
4. Ács Péter
Játékvezető Rajkai András testnevelő tanár volt.

Ünnepség az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére
A Család Általános Iskolával közösen rendeztünk ünnepséget az 1948/49-es forradalom és szabadságharc
167.évfordulójának tiszteletére. A Művelődési Házban ünnepi beszédet mondott Havasi Bálint régész, a Balaton
Múzeum igazgatója, aki történelmi áttekintést nyújtott a Szabadságharc történéseiről, majd elmondta, hogy 1848 a
legféltettebb nemzeti ünnepünk, melynek üzenete 167 év óta, hogy a szabadság a legfontosabb a világon és ha végre
szabadok lettünk, miért nem élünk szabadságunkkal?
A beszéd után 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 Kiss László esperes a
szabadságharc papjairól beszélt, megemlítve Jeruska János plébánost, aki a szabadságharc leverését követően a
plébánia pincéjében bújtatta Laky Demeter és Sebessy Kálmán nemzetőröket. Az emlékmű megkoszorúzása után a
fáklyás menet az Általános Iskola elé vonult, ahol a szabadságharc rezi résztvevőinek emléktábláját koszorúzta meg.
Az ünnepségen verset mondott Cserép Róbert és Hóbor Henriett, citerán, tárogatón, brácsán és tangóharmonikán
közreműködött a Gyenesi Négyes.
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Balatinecz Oszkár asztalitenisz verseny
Az általános iskolások részvételével
került megrendezésre március 3-án.
Helyezések:
3. korcsoport:
1. Gál József
2. Nagy Adrián
3. Hajdú Norbert
4. korcsoport:
1. Andor Ferenc
2. Farkas Márk
3. Andor Dávid

Gyümölcsoltónap 2015. március 24.
„Reziben a gyümölcsoltó napon amikor bementem a bevezető előadásra kicsit visszahőköltem mert egyetlen nőt sem láttam a
teremben, csak férfiakat. Aztán megnyugtattak, hogy az asszonyok kint sütnek-főznek, (mint mindig). Kint aztán elkezdődött az
oltás folyamata, melynek végén Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára emlékezett Kiss László esperes, majd megáldotta az oltott
vesszőket.

Azért később az emberek (férfiak) is besegítettek, azért lett olyan finom a kerekrépa-gulyás és a kemencében sütött tejfölös
medvehagymás sajtos langalló (kenyérlángos). A kitartóak, még megkóstolhatták a szilvalekváros táskákat is! Voltak persze
mindenféle italok, a hűvös idő miatt gondolom a helyben készült pálinkakóstolás, és a forró tea volt a legnépszerűbb.
A megeredt oltványok majd mindenkit emlékeztetnek erre az élmény dús napra, ahonnét a szeretettel készített ételek ízével, a
továbbadott tudással, gazdagodva tértünk haza. Kívánok minden falunak ilyen összetartó embereket, közösséget, és emlékezetes
napokat!”
(Meiszner Katalin biokertész, Valódi Sáfrány)

Helyi hírek
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hírek

Család Általános Iskola hírei
Iskolába hívogató, tavaszi iskolanyitogató
„Ébred a természet, éled a világ,
új szelek fújnak és jó a napsugár.”
A napsütéssel kedvünk is jobb lesz, a tavasz egyre több embert csalogat a szabadba. Gyönyörködhetünk, egy ragyogó
újjászületésben.
Húsvétnak is ez ad tartalmat és így lesz életünk örömforrása. Jézus tanítása és példája igazolja, hogy az ember élete tele lehet
lélekkel, megértéssel és vigasztalással, reménnyel. Húsvétkor Jézus úgy áll előttünk, mint aki halálban öltötte magára az életet.
Gyermekeink a jövő zálogai, életünk értelmének hordozói. Napjaink rohanó világában fontos, hogy biztonságban, szilárd
alapokat, életképes tudást biztosíthassunk nekik, ami mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy felfedezzék azt, ami bennük rejlő
érték.
” Mindenki jó valamiben!”
Az ország egyik csodaiskolája Hejőkeresztúron, több mint egy évtizede kifejlesztett egy olyan programot, amellyel sikerül a
gyerekekből előcsalogatni azt a maximális képesség kibontakoztató tudást, amitől sikeres és boldog felnőttekké válhatnak, mert
tudatában lesznek tehetségüknek.
2011. őszétől - sikeres pályázat útján - a Dunántúlon egyedül a mi iskolánkban folyik a fenti Komplex Instrukciós
Programmal az oktatás. Az elmúlt esztendők során, több városi és vidéki iskolából látogattak el hozzánk, hogy
megismerkedjenek ezzel a módszerrel, melynek jótékony eredményei már nálunk is láthatók. Legutóbb az egyik székesfehérvári
iskolából jelezték, hogy szeretnék megnézni ősszel is a gyermekeink speciális felmérését, amit a Magyar Tudományos Akadémia
professzora
dr. Gyarmati Éva állított össze és évről évre mutatják a tanulók fejlettségének szintjét, melyek segítik az egyénre szabott
differenciálást.
A program egyik eredménye, hogy tanulóink, akik a KIP-es módszerrel tanultak, magabiztosabban választanak középiskolát, akár
más városban is, vállalva a kollégiumi életet, ezzel is felkészülve egy önálló felelősségtudatos felnőtté válásra. Továbbtanulóink
akár Szombathelyen, Ajkán, Budapesten vagy Zalaegerszegen is megállják helyüket. Kifejezőképességeik, kompetenciáik jók, a
jövőben is piacképessé teszik ismereteiket. Nőtt az alkotó tevékenység, az órai aktivitás, a gyerekek szeretik a KIP-es órákat, és a
táblajátékokat. A Tabello nyelvoktató program pedig ingyenesen biztosított tanulóink részére.
Az iskola életében nagy szerepet kap a néphagyományok ápolása, a néptánc oktatás, és a sport. Ötletes, színvonalas, közös
élmények, melyek önfegyelemre nevelnek és segítenek abban, hogy segítséget kapjanak majd a jövőbeni boldogulásukhoz.
Az iskola elmúlt 20 esztendejére visszatekintve megállapítható, hogy a tanulók több mint 75%-a tanult tovább érettségit adó
középiskolában és csaknem 30 % egyetemet vagy felsőfokú képesítést szerzett, illetve annak megszerzése folyamatban van. Az
iskola tanulói országos versenyeket nyertek biológiából, elsősegélynyújtásból és képzőművészetből. Megyei eredmények
születtek matematikából, angolból, fizikából, katasztrófavédelemből, irodalomból és labdarúgásból, de sorolhatnánk tovább a
területi versenyek győzelmeit is.
Iskolánk tanulói voltak Illés Fanni és Agárdi Szilvia, akikre büszkék vagyunk, mert továbbviszik azokat az értékeket, amihez
iskolánk és a településünk is hozzájárult.
Köszönet minden segítő közreműködőnek!
A mai ember számára a legnagyobb kérdés, hogy a bennünket kereső Názáreti Jézus kérdésére tudunk-e mi is válaszolni.
Az örökélet nem holnap kezdődik, nem amikor koporsóba zárnak, hanem abban a „pillanatban”, amikor rádöbbenünk, hogy Isten
szeretetének hordozói vagyunk.
Jézus ezt tanította, ezért halt meg, ezért él örökké és tanítja ma is, hogy: aki hisz énbennem, annak örök élete van!
Az iskola tanulói és dolgozói nevében kívánok mindenkinek,
áldott húsvéti ünnepeket!
Zubai Etelka
igazgató h.
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Tirol Liliána

F

Rezi Óvoda hírei
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 technikával tojásokat festünk.
A húsvéti ünnepkör legvidámabb napja húsvéthétfő, aminek középpontjában a locsolás áll. Fiaink boldogan tesznek ennek eleget
locsolóvers kíséretében, ami után lányainktól hímestojást kapnak ajándékba.
Visszatekintés:
Január 5.-én kezdtük az évet, újévi jókívánságokkal üdvözöltük egymást.
Február 6.-án tartottuk meg óvodai farsangi mulatságunkat. Állati alakoskodó játékkal készültek a nagycsoportos gyermekeink,
Jutka néni felkészítésével. Gépi zenére roptuk a táncot a délelőtt folyamán. Finom süteményt és üdítőt ihattak gyermekeink a
szülők jóvoltából. A jó hangulatról készítettünk fényképeket, amit aRezi tv-ben majd meg lehet nézni.
Február 17.-én fánkfesztiválon szerepeltek nagycsoportos gyermekeink a farsangi állati alakoskodó előadásukkal a helyi
Művelődési házban.
Március 12.-én az alsós gyermekek jöttek hozzánk gergelyezni.
Március 18.-án szülői értekezletet tartottunk, ahova meghívtuk az iskola igazgatóját és a leendő elsős nevelőt, hogy még az iskolai
beíratás előtt értesüljenek a szülők a helyi iskola programjáról.
Március 24.-én meglátogattuk az elsősöket az iskolában. Nagyon büszkén vettük tudomásul, hogy milyen sokat fejlődtek az
iskolába lépés óta.
Március 26.-án nyílt napot tartottunk a szülők és az alsós nevelők részére.
Március 27.-én Pacsirta gyermekdalfesztiválra vittük csengő hangú gyermekeinket Gyenesdiásra. Peresztegi Jázmin
nagycsoportos arany, Nagy Bence Botond kiemelt arany, Csizmadia Natasa, Tirol Liliána nagycsoportosok kiemelt arany,
valamint Szalai Otília és Kaszás Zoé kiemelt arany minősítéssel tértek haza.
Március 27.-én baba-mama klubnak adtunk otthont óvodánkban.
Március 30.-án mesemondó délelőttöt tartottunk. Nagyon sok vállalkozó szellemű gyermekünk jelentkezett, hogy szebbnél szebb
meséket hallgathassunk tőlük.
Március 31.-én jön óvodánkba a nyuszi!
Aktuális programjaink:
Nagy szeretettel hívunk-várunk óvodánkba minden kedves leendő óvodás korú gyermeket április 9.-én, csütörtökön délelőtt 9
órától, amikor JÁTSZÓHÁZAT szervezünk részükre.
Cél: ismerkedés az óvodával – az óvoda bemutatása!!!
Az óvodai BEÍRATÁS április 15.-én és 16.-án lesz 9.00 és 15.00 óra között. Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a
gyermekük anyakönyvi kivonatát és TAJ-kártyáját.
Szeretettel várunk minden óvodáskorú gyermeket és szüleit!
Április 24.-én a Szent-György napi ünnepségen dalos játékcsokor bemutatót adunk elő nagyobb leányainkkal.
Óvodánkban is, mint az iskolában PAPÍRGYŰJTÉST szervezünk. Április végén lesz a mérlegelés! Kérünk mindenkit, aki segíteni
szeretné az óvodásokat, hozza el és adja le a dajka néniknél a papírhulladékot!
Tavaly már több alkalommal is gyűjtöttünk elektronikai hulladékot!!!Ezt szeretnénk az idén is folytatni!!! A tavaszi szünet után az
óvodában lehet leadni az összegyűjtött elektronikai hulladékot.

Május 3.-án kerül megrendezésre a községi ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉG a Művelődési
Házban, ahová szeretettel várunk minden kedves Édesanyát, Nagymamát!
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(Csizmadia Natasa)

( Ganghammer Gyöngyi)

Késő tavaszi programjaink:
Április 30.-án: Májusfaállítás a fiúkkal az óvoda udvarán a lányok részére.
Május 4.-én: Anyák napi ünnepség az óvodában.
Május 8.-án: Madarak és a fák napja alkalmából valamilyen növényt ültetünk az óvoda udvarán
Május 22.-én: Népi dalos-játékcsokor bemutató –– csoportnévadó születésnap.
Május 26.-án: Pünkösdölés – pünkösdi király és királyné választása – versenyjátékok
Május 29.-én: Nagycsoportosok búcsúztatása.
Május 30.-án: Gyermeknap a szülőkkel együtt szombat délután - májusfa kitáncolás.
Június: Kirándulás a szülőkkel együtt
Június 26-27.-én: Részvétel Rizlingország ünnepén dalos játék csokor bemutatóval.
Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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!

Az Alapítvány céljai:
Az Általános Iskolában és az Óvodában folyó oktató
nevelő-munka szakmai színvonalának és tárgyi
feltételeinek fejlesztése, a gyermekek ösztönzése és
támogatása.

Dencs Letícia
15

Céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:
- kulturális tevékenység ( pl. hagyormányőzrő progaramok,
rendezvények szervezése: Rezi Vártúra, Hodfénytúra,
Hagyományos Vártábor, hagyományőrző előadások, )
- kulturális örökség megóvása (pl. Együttműködés a Rezi Vár
Tanösvény létrehozásában, fenntartásában, gyümölcsoltó és
betakarítónapok szervezése)
- műemlékvédelem (pl. Rezi Vár állapotának figyelemmel
kísése)
. környezetvédelem (pl. Rezi Vár és környékének rendbetétele,
szemétgyűjtés)
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet (Nyári táborok szervezése és lebonyolítása
elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ehhez
anyagi támogatások gyűjtése – Tiszta Formák Alapítvány
támogatása 2009-től)
egészségmegőrzés
(közreműködés
közösségi
gyümölcsfeldolgozó
és
fenntartható
mezőgazdasági
mintaprojekt
létrehozásában,
egészséges
élelmiszerek
előállításában)
- honvédelmi és katonai hagyományok ápolás (I. és II.
Világháborús hőseinkkel kapcsolatos kutatómunka)
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

.

Milyen célt szolgál a felajánlása?
az alapító okiratban olvasható: ALAPÍTÓ OKIRAT (részletek az alapító okiratból)
"...Arany pillangó Alapítvány névvel közhasznú alapítvány létrehozását határozták el az alapítók: Szalai Antal és Cserép Gábor
rezi lakosok."
"Az alapítvány célja a mozgásszervi hiányosságokkal született Illés Fanni (magyar bajnok, paralimpikon úszó, sz: 1992.05.01. an:
Gelencsér Erzsébet) magyar és nemzetközi versenyekre, elsősorban paralimpiákra történő felkészülésének és azokon való
részvételének biztosítása, segítése a felkészülés és a részvétel anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása révén."
"Az alapítvány a 4./ pontjában megjelölt célját az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg:
- Adományokat gyűjt
- Gondoskodik arról, hogy az alapítvány léte, célja, az alapítványhoz való csatlakozás módja minél szélesebb társadalmi körben
váljon ismertté.
- Kapcsolatot tart fenn Illés Fannival, illetőleg a felkészítését végző emberekkel a sportoló konkrét szükségletei, az igényelt
eszközök, gyógyszerek, illetőleg támogatások megismerése érdekében.
- Anyagi támogatást nyújt a sportoló részére. "
" Az alapítók a kuratórium tagjainak az alábbi személyeket jelölik ki:
Tafota Istvánné sz: Cserép Gabriella, Király Gyula, Vajda Viktória "
Az alapítvány számla száma: OTP 11749039-20085133
Fanni 2015. évi tervei:
Február 5-9. Nápoly Open ,
Március 5-9. Madrid Open,
Március 14-28. Tenerife, edzőtábor
Április 16-20. Berlin, Europa Kupa
Május 23-24. Eger, Országos Bajnokság
Június edzőtábor Magyarországon
Július 13-20. Glasgow, Világbajnokság
CÉL: A 2016-OS PARALIMPIA RIO DE JANEIRÓ!
Minden kedves támogatónak előre is köszönjük támogatását és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

SPORT HÍREK
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Kedves rezi Focibarátok!
Az alábbiakban ismertetjük a Rezi Petőfi SE tavaszi mérkőzéseit,
melyre szeretettel várunk minden kedves szurkolót!
március 14-én Rezi –Zalavár 3-0
március 22. 15.00 Tekenye-Rezi 0-0
március 29. 15.00 Rezi-Óhid 2-1
április 5. 15.30 Zalacsány-Rezi
ápőrilis 19. 16.00 Rezi-Sümegycsehi
április 26. 16.00 Hévíz SK-Rezi
május 3. 16.30 Rezi-Zalaszántó
május 10 16.30 Vonyarcvashegy-Rezi
május 17 17.00 Rezi-Karmacs
május 24 17.00 Kehidakustány-Rezi
május 31. 17.00 Rezi-Vindornyaszőlős
Játékosaink és Egyesületünk nevében kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánok!
Szabó Csaba
elnök

Rezi Hagyományőrzők hírei

A színházi világnapon Keszthelyen a Balaton Színházban a keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola Humán Szülői
Munkaközössége és a Lámpaláz Színjátszó Kör által rendezett amatőr diák színjátszó találkozón a REZI HAGYOMÁNYŐRZŐK
kimagasló teljesítményükért nagyon szép elismerésben részesültek, elnyerték a VÁNDORKÖNYVET! Kaszás-Mózer Edina a
legjobb női alakításért szintén oklevelet kapott. Az előadást követően a csoporttal interjú készült a Lánchídrádió Kalauz c.
műsorában. Hamarosan elkészül új jelenetük, mely a 60-70-es évek elvtársi időszakában játszódik a rezi vár felújításakor. Ennek
első bemutatója Reziben, a június végén megrendezésre kerülő Rizlingország ünnepén lesz.

Rezidance tánccsoport hírei
Elindult a táncversenyek szezonja
Ha március elkezdődik, akkor a Rezidance tánccsoport is útra kel. A közel 5 hónapos felkészülési időszak után eljön a
megmérettetések ideje.
Az idei versenyszezonra 7 koreográfiát készített a tánccsoport koreográfusa, Varga Enikő. A versenyeken több, mint 50 fővel
vesznek részt, három korcsoportban (mini, gyerek és felnőtt korcsoportban).
Az elmúlt három hétvégén 3 versenyen vettek részt a lányok és a fiúk: Veszprém, Zalaegerszeg, Győrszentiván. A tánccsoport
nagyon szépen vette az első akadályokat, az eredménylista magáért beszél:
Veszprém -Nemzetközi Connector Táncfesztivál: 1 ezüst és 3 bronzérem
Zalaegerszeg – Press Dance Táncverseny: 4 arany, 3 ezüst + Különdíjat kapott a gyerek korcsoportosok Vidám csajok c.
koreográfiája
Győrszentiván Magyar Látványtánc Szövetség Területi Kvalifikáció: 4 arany, 2 ezüst, 1 bronzérem.
A versenyszezon még javában tart és a csoport vezetői remélik, hogy az április, május is tartogat még szép élményeket, boldog
mosolyokat a dobogón. A táncpróbákon most már a finomításoké a főszerep, hogy az érmek még fényesebben csillogjanak a
táncosok nyakában a zalaszentgróti és a sümegi táncversenyen, valamint a Magyar Látványtánc Szövetség Országos Bajnokságán
és remélhetőleg az Európa Bajnokságon is.
A táncosok és a csoport vezetői (Vargáné Erika és Enikő) sokat tesznek azért, hogy előteremtsék a nevezési díjakat és az utazási
költségeket. Ehhez természetesen a támogatók és a szülők segítsége is kell és azok a meghívások, amelyek a környékbeli
településekről, szállodákból érkeznek.
Köszönjük mindenkinek a sok segítséget és a továbbiakhoz ugyanilyen lelkesedést, kitartást kívánunk! 
Varga Enikő
táncoktató
Kérjük, ha teheti, adója 1 %-ával támogassa a
tánccsoport munkáját, működési kiadásait!
A Rezidance tánccsoport nevében kellemes húsvéti
ünnepeket kívánok!
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Gyermekeknek
Mentovics Éva: A tojásfestés
Nyúl apónak sok a gondja.
Jajveszékel, fejét fogja.
– Reggel óta görnyedezek.
Hol van a sok nyuszigyerek?
Kupacokban áll a tojás,
nyakunkon van a locsolás.
Hogy készüljünk a Húsvétra?
Festésre vár százhúsz véka…
– Ne morgolódj, Nyuszi papa!
Most érkeztünk éppen haza.
Szélsebesen festegetünk,
vasárnapra készen leszünk.

Lutor Blanka
Lutor Blanka
Devecsery László: Húsvét
Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellőlány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.
Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg

Szakonyi Gergő

Locsolóversek
E háznak kertjében van egy rózsatő
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő
Vizet öntök a fejére
Szálljon áldás a kezére
Az Istentől kérem
Piros tojás a bérem
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
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Tirol Liliána

Kirándulás Erdélybe!
Helyi civil szervezeteink kezdeményezésére és szervezésében kirándulást szervezünk Erdélybe
2015. augusztus 19-23-ig.

Program és útvonalterv:
1.nap: Rezi-Ártánd /határ/ debrecenig autópályán-Nagyvárad városnézéssel-Kolozsvár városnézéssel-Torockó
szállás.
728 km.
2.nap:Torockó-Tordai hasadék,Torda sóbarlang - Marosvásárhely - Szováta/Medve tó/ - Békásszoros,Gyilkos tó
- Zetelak /szállás/ 283 km.
3.nap: Zetelak - Székelyudvarhely - Gyimesbükk ezeréves határ - Csíksomlyó bucsujáróhely ,Csíkszereda Zetelak szállás
240 km.
4.nap: Zetelak - Segesvár,gyönyörű vár óratoronnyal - Nagyszeben városnézés - Gyulafehérvár ezeréves Árpád
templom - Vajdahunyad környékén szállás 270 km.
5.nap: Vajdahunyadi vár megtekintése - Arad vértanuk emlékmű,városnézés - Nagylak/határ/ - Rezi/ utazás
autópályán/ 700 km.
Utazás szállással, félpanzióval: 51 000,- Ft
melyet 30 fős autóbusszal számoltunk. Több jelentkező esetén módunkban áll nagyobb autóbuszt rendelni,
mellyel az útiköltség is csökkenhet.
Jelentkezni lehet: 2015. április 30-ig!
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Tafota Istvánné művelődésszervezőnél a 30/648-8764-es telefonszámon, vagy
Bellér Ferenc egyesületi elnöknél a 30/822-4464-es telefonszámon.
19

Húsvéti menü
Aszpikos tojáska
Hozzávalók:
·
3 dkg porzselatin
·
15 dkg gépsonka
·
15-20 db petrezselyemlevél
·
piros színű paprika (lehet befőtt
is)
·
1 kukoricakonzerv
·
kb. 15 dkg fagyasztott borsó
·
ételízesítő
·
10 db egész tojáshéj
Elkészítés:
A 10 db tojást egyenként a szélesebbik
végén feltörjük, épp csak akkora nyílást
készítve rajta, hogy a hozzávalókat majd
bele tudjuk szórni. A belsejüket kiöntjük
(ebből finom rántottát készíthetünk,
mivel az aszpikos tojásunk úgy is csak
később lesz fogyasztható, vízzel
kiöblítjük.
A fagyasztott borsót hirtelen átforraljuk,
kihűtjük.
Mindegyik tojáshéj belsejébe 1-1
petrezselyemlevelet helyezünk. Mikor
majd megdermed és meghámozzuk, ez
fog felülre kerülni, nagyon mutatós.
Beleállítjuk őket a tojástartóba, nyílással
felfelé. Elkezdjük rétegezni a tölteléket:
kukoricát, a felkockázott sonkát,
csíkokra vágott pirospaprikát, borsót, kb.
a tojások 3/4-ig.
Ha megvagyunk, elkészítjük a zselatint a
leírása szerint, 1-2 kanálka ételízesítővel
feldobva. Mikor már sűrűsödik, minden
tojásba öntünk belőle óvatosan, hogy a
tölteléket teljesen ellepje, amíg a
tojáshéj engedi.
Ezután már csak hűtőbe tesszük, és
mikor már teljesen megdermedt, a
tojásokat - mint a hagyományos főtt
tojást - meghámozzuk.

Tárkonyos-tejszínes
pulykaraguleves
Hozzávalók 4 személyre:
1,5 liter húsleves - kockából is jó
40 dkg pulykacomb
20 dkg vegyes leveszöldség
10 dkg zöldborsó
10 dkg gomba
5 dkg liszt
2 dl tejszín
1 fej vöröshagyma
1 citrom
olaj
tárkony
só
Elkészítés ideje: 90 perc.
Elkészítés menete: A húst alaposan
mosd meg, majd egy papírtörlővel itasd
le róla nagyjából a vizet. Szedd le a
bőrét, csontozd ki, ezután pedig vágd
kisebb csíkokra. A vöröshagymát aprítsd
fel, és kevés olajon dinszteld meg. Add
hozzá a húst és a meghámozott,
feldarabolt leveszöldséget is.

Húsvéti báránycomb sok
zöldséggel
Hozzávalók 6 személyre:
1.5 kg kicsontozott báránycomb
1 közepes fej vöröshagyma
2-3 gerezd fokhagyma
2-2 ágacska zsálya, rozmaring,
bazsalikom
6 ek. olívaolaj
2 ek. citromlé
olaj a sütéshez
2 db zöldségleveskocka
20 dkg mogyoróhagyma
20 dkg friss sárgarépa
20 dkg mirelit zöldbab
száraz vörösbor
tejszín
2-3 ek. ételsűrítő
só
őrölt bors
Elkészítés:
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Húsvét előtti este a bárányt bepácoljuk.
A
pácléhez
a
vöröshagymát
megtisztítjuk,
felkockázzuk.
A
zöldfűszereket megmossuk, leveleiket
lecsipkedjük, és finomra aprítjuk. Az
olívaolaj
felét
a
hagymával,
zöldfűszerekkel, citromlével, sóval és
borssal
elkeverjük,
a
fokhagymagerezdeket
fokhagymanyomón áttörjük, és a
pácléhez adjuk. A húst megkenjük a
páclével, és állni hagyjuk éjszakára.
Másnap a húst a pácléből kivesszük,
lecsöpögtetjük, majd a forró olajon
átpirítjuk
minden
oldalát.
A zöldségleveskockából 8 dl vízzel
levest készítünk. A húst tepsibe tesszük,
meglocsoljuk a páclével, majd időnként
a
zöldséglevessel
locsolgatva
előmelegített
sütőben,
közepes
fokozaton kb.1 és 3/4 órát sütjük.
A sárgarépát és a mogyoróhagymákat
megpucoljuk, a répát felkarikázzuk,
majd a zöldbabbal együtt egy kis
olívaolajon fedő alatt megpároljuk. Csak
a végén sózzuk, borsozzuk.
A megsült hús levéből a vörösborral és a
tejszínnel mártást készítünk, felforraljuk,
hozzáadjuk az ételsűrítőt, majd még egy
percig
főzzük.
Sóval,
borssal
fűszerezzük.
Az
ünnep
tiszteletére
a
húst
pecsenyéstálra
tesszük,
szépen
elrendezzük
körülötte
a
párolt
zöldségköretet. Egy kevés szósszal
meglocsoljuk, friss zöldfűszerekkel
díszítjük. A maradék mártást kis
tálkákban kínáljuk a hús mellé.
Italajánlat: száraz
vörösbor
könnyű rosé illik hozzá.

vagy

Salátatipp: fejes
saláta
joghurtos
öntettel
Hozzávalók:
1 nagy fej friss fejes saláta
1 pohár natúr joghurt
1 tasak joghurtos salátaöntetpor
A salátát leveleire szedjük, alaposan
megmossuk, lecsöpögtetjük. Az öntethez
a port jól elkeverjük a joghurttal, pár
percig állni hagyjuk, majd a salátára
öntjük.

Tisztelt Olvasóink!
Rezi Község Önkormányzatának nagy örömére szolgál,
hogy lakosságszámunk 2014. évben emelkedett.
Ez az előző évi nagyobb születésszámnak, valamint a
beköltözéseknek köszönhető, így a jelenlegi
lakosságszámunk 1257 fő.
Külön meg kell említeni a községünkben letelepedett
családokat, akik elnyerték a magyar állampolgárságot és
a polgármester előtt ünnepélyes keretek között letették az
esküt.
Kérem községünk lakóit, hogy továbbra is segítsék
beilleszkedésüket, hiszen hazájukat elhagyva nálunk
szeretnének otthonra lelni.

Ganghammer Gyöngyi

Külön is köszöntöm Őket, és kellemes húsvéti ünnepet
kívánok nekik községünkben.
Cserép Gábor
polgármester

Nyisztor család

Owaimer család
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Gál család

Ganghammer család

Fotótár

Rezindance tánccsoport

Iskolások a Fánkmustrán

Mesemondó délelőtt az Óvodában

Ünnepi műsor az iskolásokkal március 15-én

Hagyományőrző disznótoros és kolbásztöltő mustra

Rezi Hagyományőrzők

Sármelléki Kolbászfesztivál Szőlészborász Egyesület II. helyezés

Zalaapáti Fánkkarnevál Alkotókör
II.helyezés

Rezi Kikiáltó
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Kiadja: Rezi Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Cserép Gábor polgármester
Felelős szerkesztő: Tafota Istvánné
A készítésben közreműködtek: a Polgármesteri Hivatal munkatársai
és a helyi szervezetek képviselői, tagjai.

Gyümölcsoltónapon

