Tisztelt Rezi Lakosok, Tisztelt Olvasóink!

A Húsvéti Kikiáltó hasábjain az intézményeinkben dolgozó alkalmazottainkat és az egyesületeinkben
tevékenykedő tagokat és társadalmi segítőiket köszöntöm, hiszen munkájuk illetve tevékenységük
eredményeképp nagyon színes kulturális és közösségi élet zajlik községünkben.
Köszönöm mindenkinek, hogy saját munkájuk mellett, önzetlenül segítenek a hagyományok ápolásában, új
programok megszervezésében illetve más települések rendezvényein való részvételükkel öregbítik
községünk hírnevét.
Köszönöm, hogy szabadidejüket nem kímélve, mindenki a legjobb tudása és hozzáértése szerint
tevékenykedik azért, hogy lakosságunk és vendégeink jól érezzék magukat községünk rendezvényein.
Segítő munkájukat Képviselő-testületünk is elismeri.
Kívánom, hogy az idei év és a következő évek is ilyen színes közösségi életről tanúskodjanak, melyhez az
előző évben megépült tornaterem és többfunkciós közösségi tér is új lehetőségeket és teret kínál.
Képviselő-testületünk és valamennyi önkormányzati alkalmazottunk nevében kívánunk mindenkinek
kellemes Húsvéti Ünnepeket.
Cserép Gábor
Rezi Község Polgármestere

Tornaterem és többfunkciós
közösségi tér Reziben
Valóra vált az álom! Tornaterem és közösségi tér épült
Reziben!
Tornaterem átadóünnepség: 2016. január 14.
A szalagot átvágta:
Illés Fanni paralimpikon
Cserép Gábor polgármester
Manninger Jenő országgyűlési képviselő

Régi terv volt Reziben, hogy legyen egy olyan épület, ahol a lakók mozoghatnak. Ez mostanra valósult meg: az iskola és a
sportpálya mellett áll az új épület.
A 240 m2 alapterületű tornaterem az óvodásokat és az iskolásokat fogja szolgálni elsősorban de a tornaórákon kívül a felnőttek is
igénybe vehetik, ahogy ezt teszik a nyitás óta is. A Petőfi Sport Egyesület edzései mellett gyógytorna foglalkozások zajlanak
hétfő esténként, a Tornaszobában hetente két alkalommal aikido foglalkozásokat tartanak, havi két alkalommal szombatonként a
délelőtti órákban az óvodai szülői munkaközösség játszóházba várja a kisgyermekeket és szüleiket, havi egy alkalommal ugyanitt
péntekenként baba-mama klubba invitálja a helyi védőnő a kisbabákat és az anyukákat.
A tornaterem mellett, a közösségi térben a felállított ping-pong asztalok adnak elfoglaltságot minden este az odalátogatóknak.
1991-ben, amikor az általános iskola megépült, akkor fogalmazódott meg először a tornaterem megépítésének gondolata. Ez a
beruházás hozzájárul ahhoz, hogy megőrizzük az iskolát és itt helyben legyen az oktatás, megteremtsük azokat a feltételeket, hogy
az intézmény működhessen.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Rezi Község Rendezési Terve
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete községünk további fejlődési irányának meghatározása érdekében
2016-ban felülvizsgálja a tíz éve elfogadott rendezési tervét.
A rendezési terv felülvizsgálatához, a településünk további fejlesztéséhez illetve
meghatározásához várjuk községünk valamennyi lakójának megvalósítható javaslatát.

fejlődési

irányának

A 2016. évi terveink között szerepel önkormányzati intézményeink további fejlesztése.
- A TOP-4.1.1-15-ZA1 számú egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati kiírásra pályázatot
nyújtottunk be az orvosi rendelő külső és belső felújítására.
- Tervezzük az önkormányzati konyha, valamint az óvoda felújítását is, melynek keretében a pályázatok írása zajlik.
Lakosságunk körében többször felmerült kérdésként, hogy az ebrendészeti hozzájárulást milyen célra
használja illetve használhatja fel Önkormányzatunk.
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével az önkormányzat költségvetési bevételhez jut. A törvény szerint a
hozzájárulás teljes összegét köteles az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti
telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással
kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani. A hozzájárulás bevezetésének az
előnye még a fentieken túl, hogy az összeírást követő nyilvántartás révén pontosabb adatokkal rendelkezünk a
településen tartott ebekről, növekedhet a kóborló kutyák hazajuttatásának hatékonysága, valamint a bevételből részben
vagy egészben finanszírozható lenne a gyepmesteri tevékenység is. További előnye, hogy felelős állattartásra nevel, a
gazdák megértik az ivartalanítás fontosságát, magasabb szintre emelkedhet az ebtartási kultúra.
Ha Te is szíveden viseled a kóbor állatok sorsát, jó ember vagy! Állatbarátként, állatvédőként, állatmentőként, felelős
gondolkodóként sokat tehetsz azért, hogy az utcára kidobott, bajban lévő állatok száma csökkenjen.
„ Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a
gyerekek, és ezt a gyámságot ránk ruházták.”
James Heriot
Mondd, szereted az állatokat,
s figyeled õket néhanap:
hogy mit csinálnak, hogyan élnek,
s a maguk nyelvén mit mesélnek,
vagy mirõl hallgatnak, mikor komor
csöndjükbe burkolózva ülnek,
és titokzatos, hallgatag
külön világukba merülnek?
Én szeretem az állatokat.
Elnézem õket,
ha játszanak, alszanak vagy tûnõdnek
titkaikon és a világon.
Hidd meg, barátom,
nekik is vannak titkaik,
s csak annál nehezebb talán
számukra ez a sok talány,
mert nincsenek rá szavaik.
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Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mond ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében - vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.
S mi is õket, kisebb testvéreinket

Beköszöntött a tavasz
Községünk szép természeti környezetét tovább fejleszthetjük, ha mindenki a saját portáját továbbra is
rendben tartja, szépíti és virágosítja.
Jó érzés hallani a községünkbe érkezőktől, hogy milyen gondozott, ápolt településen élünk.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint tegyen meg mindent, egy szép és virágzó településkép
kialakításáért, a lakóházak előtti közterületek virágosításáért.

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
Önkormányzatunkkal kapcsolatos bővebb információkat (képviselő-testületi jegyzőkönyvek, rendeletek, koncepciók) a
www.rezi.hu oldalon olvasható!

4

Szeretettel várjuk Önöket a közeljövőben
megrendezésre kerülő programjainkra!
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2016. évi rendezvénynaptár (Természetesen a változtatás jogát fenntartjuk!)
Április 2. szombat: Indul a karaoke klub és kocsma tv! Egy batyus, táncos buli filmvetítéssel, jó zenékkel a Művelődési Házban!
Április 8. péntek: Költészet napja Helye: Művelődési Ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Április 16.szombat Szőlősgazdák borversenye Helye: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesület
Április 22. péntek Szent György napi ünnepség
Helye: Szőlőhegyi kápolna
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Szőlősgazdák Egyesülete
Április 30. szombat: Anyák napja Helye: Művelődési Ház, Rendező: Rezi Óvoda
Április 30. szombat:Állítsunk májusfát a falu több pontján!
Május 7. szombat Hagyományos Vártúra
Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Május 22. vasárnap: Hősök Napja Megemlékezés az I. és II. Világháborúban elesett katonákra.
Helyszín: római katolikus templom Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Május 28. szombat Gyermeknap
Rendező: Általános Iskola és Szülői Munkaközösség
Június 24-25. Rizlingország ünnepe
Helyszín: Rezi Szőlőhegy, Hegykapu Rendező: Rezi Község Önkormányzata és a Szőlész Borász Egyesülete
Július 4-9. Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor
Helyszín: Általános Iskola, Laky Demeter Turistaház Rendező: Rezi Községi Polgárőr Egyesület
Július 4-15. Rezindance Tánctábor
Helyszín: Művelődési Ház Rendező: Rezidance tánccsoport
Július 15. szombat Rezidance táncbemutató Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezidance tánccsoport
Július 18-23. XX. Hagyományos vártábor Helyszín: rezi vár, Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Augusztus 1-5. Fafaragó tábor gyermekeknek
Helye: Laky Demeter Turistaház, Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Augusztus 8-12. Gyermek- és Ifjúsági Alkotótábor
Helye: Általános Iskola, rendező: Rezi Község Önkormányzata
Szeptember 11. vasárnap Szüreti rendezvény
Helyszín: Iskola udvar, Rendező: Rezi Község Önkormányzata
Szeptember 29. csütörtök Szent Mihály ünnepe Betakarító nap
Szakmai nap betakarítással, feldolgozással, vásárral, gasztronómiával Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 8-11.V. Rezi Festőnapok Helyszín: Laky Demeter Turistaház
Október 11. Festőnapok záró kiállítás a Művelődési Házban
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Rezi Várbarátok Köre Egyesület
Október 21. péntek Az 1956-os forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsor
Helye: művelődési ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata és az Általános Iskola
Október 14. péntek (teliholdkor) Holdfénytúra a Rezi várhoz.
Rendező: Rezi Várbarátok Köre Egyesület és a BFNPI
Október 23. Lukács napi búcsú
November 6. vasárnap: Idősek estje
Rendező: Önkormányzat és a Vöröskereszt rendezvénye Helye: Művelődési Ház
November 11. péntek Márton-napi újbor bemutatása a szőlősgazdákkal
Fáklyás felvonulás és misztérium játék a római katolikus templomban
Helyszín: Laky Demeter Turistaház Rendező: Szőlősgazdák Egyesülete
November 12. szombat
Márton napi bál a falu közössége számára Rendező: Iskola Szülői Munkaközössége
December 4. vasárnap Adventi forgatag
Karácsonyi vásár helyi termékekkel és a Télapóval
Rendező: Rezi Község Önkormányzata, Ifjúsági Egyesület
December 18. vasárnap Karácsonyi ünnepség Helye: Művelődési Ház Rendező: Rezi Község Önkormányzata

Fentiek mellett zajló állandó programok:
Táncoktatás heti 4 alkalommal (minden kedden, csütörtökön, pénteken 16.00-20.00-ig ) a Művelődési Házban
Nyugdíjas Klub minden csütörtökön 18.00-tól a Klubhelyiségben
Gyógytorna foglalkozások hétfőnként 19.00-tól a Művelődési Házban
Aikido foglalkozások kedden és csütörtökönként 18.00-19.30 (az oktató munkarendjétől függően) igény szerint nyáron is!
Baba-mama klub I. félévre tervezett foglalkozásai: április 8, 29, május 13, 27, június 10 órától 12 óráig a tornacsarnok emeleti
szobájában.
Gyermek játszóház kéthetente szombatonként 10.00-12.00-ig a Tornacsarnok emeleti szobájában.
Tornacsarnok nyitva tartása: Hétfőtől – szombatig 17.00-20.00 (általános iskolások 17-19-ig tartózkodhatnak szülői felügyelet
nélkül a helyiségben!)
Teveink között szerepelnek még kiállítások, zenei koncertek, sportesemények szervezése is.
A programokon való részvétel ingyenes, kivéve: a táncoktatást, a gyógytorna és aikido foglalkozások at!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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
A Magyar Kultúra Napja
Az Általános Iskola szervezésében a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük Reziben január 22-én a Művelődési Házban.
Január 22-e a Himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását 1823-ban a kézirat szerint.
1989 óta erre az eseményre emlékeztünk a Magyar Kultúra Napján. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg
legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől. Ez a MAGYAR KULTÚRA. Nem különb
és nem több, mint más nemzetek kultúrája de földrajzi és történelmi helyzete által különös státuszú. Gondozzuk felelősséggel!
Kultúránk hagyomány és érték, amelyet a történelmünk során létrehoztunk. Megőrizte a falvak hagyományát, a nép ajkán születő
dalokat s mindenekfölött talán a legfontosabbat, az anyanyelvet, amely egyformán szól mindenkihez.
Az ünnepség a Himnusz éneklésével és annak közös elszavalásával kezdődött. Ezután iskolánk tanulói népdalokkal, mesékkel,
versekkel készültek erre a napra, hogy megmutassák kultúránk, anyanyelvünk egy-egy gyöngyszemét. Az ünnepség egyben
verseny is volt, ahol 3 énekes és 5 prózai produkciót értékelt a zsűri.

Vince napi pincejárás
Szent Vince napja alkalmából, január 23-án a helyi szőlősgazdák Vince-napi pincejárást rendeztek a rezi szőlőhegyen. Az első
állomás rendhagyóan Cserép Csaba helyi gazda birtokán volt, ahol a Da Bíbere Zalai Borlovagrend és a Balatoni Borbarát
Hölgyek bevonulása után Czimondor István borlovag, a helyi szőlősgazdák szövetkezetének elnöke köszönötte a résztvevőket.
Ezután Kiss László esperes a jó termés érdekében megáldotta a levágott szőlővesszőket és a zord idő miatt a népes társaság az
épületbe vonult, hogy meghallgassa Szent Vince történetét, majd a gazda, Cserép Csaba mutatta be a család birtokát, jellemző
szőlőfajtáit. A borkóstolóhoz a gazdaaszony által készített finom ételek, frissen sült huka és tésztafélék kerültek a szépen terített
asztalra. Akárcsak a pincejárás valamennyi állomásán, ahol a gazdák borkínálata mellett a gasztronómia is nagy hangsúlyt kapott.
Fogadó gazdák voltak még e napon: Szalai Zoltán, Bellér Ferenc, Bontó János, Takács Zsolt és Takács Ferenc valamint Ihász K.
Lajos. A rendezvény jó hangulatban telt és a borkóstoló mellett kötetlen bartái beszélgetésre is sor került, az aktuális szőlészetiborásztai témakörben.
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Farsang farkán
Reziek a bátorkeszi Borbálon.
A Rezi Hagyományőrzők a szolvákiai Bátorkeszi településen vendégszerepeltek február 6-án, amikor a
SZEGAB Polgári Társulás meghívásának tettek eleget. Bátorkeszin több évszázados hagyománya van a
szőlőtermesztésnek, a borkészítésnek. A SZEGAB egy boros gazdákat tömörítő és a régió egyik legjobban
működő szakmai szervezete, mely a borászaton keresztül hívja fel a figyelmet az adott régióra, településre,
élénkítve ezzel a borturizmust és a falusi turizmust.
Megtisztelő volt a felkérés, örömmel vettünk részt a rangos eseményen!

A zalaapáti Fankkarneválon is jártunk
Alkotókörünk csapata részt vett a február 7-i Fánkkarnvelálon. Ismét remek műveket alkottak! Az idei
fánkkészítés az egészség jegyében zajlott, sütöttek paleos, szőlőmaglisztes, almás fánkokat, amit variáltak
sütőtökkel, spenóttal, túróval, lekvárral, kolbásszal és szalonnával, olajban de sütőben sütve is. A
végeredmény önmagáért beszélt, a legkreatívabb csapat volt és minden elfogyott, amit az asztalra tettek.

Az Aranykorúak farsangján
Nyugdíjasaink nagy sikerrel adták elő a Hetvenkedő libapásztorlány című darabot Sármelléken, ahol egy
nagyszerű, jó hangulatú délutánt tölthettünk tele jókedvvel, vidám színdarabokkal, hangulatos előadásokkal.
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Húshagyókeddi farsangzáró
Kiállítással, finomabbnál finomabb, illatos fánkokkal, vidám előadásokkal és táncházzal a rezi Művelődési Házban.
Méltóképpen és jó hangulatban zártuk le a farsangi időszakot február 9-én, Húshagyókedden. Az eseményen megtekinthettük
Andor Bettina és Andor Renáta babakollekcióit, az Alkotókör tagjainak kézimunkáit és Csider Ferenc Életképek Reziből c. fotóit,
melyet helyi eseményekről készített. A kiállítást Zubai Etelka, iskolánk igazgatója nyitotta meg. Az est folyamán vidám
előadásokkal szórakoztatták a közönséget meghívott vendégeink, a cserszegtomaji Tátika Népdalkör és a cserszegtomaji
Nyugdíjas Klub tagjai, a helyi óvodások, iskolások, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a helyi Önkéntes Tűzoltók tagjai, majd
megkóstolhattuk ügyeskezű háziasszonyaink finom fánkjait, melyek csalogatóan illatoztak a műsor alatt. A rendezvény a Gyenesi
4S népzenei előadásával és egy kis rögtönzött táncházzal zárult.

Mesemondó verseny a Rezi Óvodában
A Rezi Óvoda 2016. február 25-én rendezte meg a szép hagyománynak örvendő mesemondó versenyét, ahol mindhárom
korcsoportból, összesen 16 kis mesemondó vállalkozott szebbnél szebb mesékkel, kifejező előadásmóddal, jó kedvvel az
eseményre. A meséket saját maguk választották a gyerekek, melyet szüleikkel, az óvó nénikkel gyakorolhattak a felkészülési
időszakban. A rendezvény végén a zsűri minden apróságot dicséretben részesített és megjutalmazott .

Ünnepség az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére
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Ünnepség az 1849/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére
2016. március 11-én ünnepeltük az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóját a rezi Művelődési Házban, ahol ünnepi
beszédet mondott Varga Gábor a keszthelyi Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola történelem tanára és műsort adtak az
általános iskolások. Az ünnepség után, a zord időben fáklyákkal vonultunk a Laky Demeter Turistaházhoz, ahol megkoszorúztuk
Laky Demeter és Sebessy Kálmán nemzetőrök emléktábláját. A premontrei tanárokra és az őket bújtató Jeruska János plébánosra
emlékezett Kiss László esperes. Ezután a fáklyás menettel az Általános Iskolához vonultunk, ahol a Szabadságharcban részt vett
rezi honvédtisztekre emlékeztünk és megkoszorúztuk emléktáblájukat.

F

Rezi Óvoda hírei
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a
legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.
Minden évben ilyenkor óvodás gyermekeink, a Szülői Közösségtől nagyon kedves nyuszi-ajándékot kapnak, amit az
óvoda udvarán rejtünk el és keresünk meg közösen.
Már régóta hagyománnyá vált, hogy húsvét előtt különböző technikákkal tojásokat készítünk, és azzal díszítjük az
óvodát, illetve haza is vihetnek belőle a gyermekek.
A húsvéti ünnepkör legvidámabb napja húsvéthétfő, aminek középpontjában a locsolás áll. Fiaink boldogan tesznek
ennek eleget locsolóvers mondása kíséretében, ami után lányainktól hímes tojást kapnak ajándékba.
Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!
Visszatekintés:
Január 4.-én kezdtük a 2016-os évet, újévi jókívánságokkal üdvözöltük egymást.
Február 5.-én tartottuk meg óvodai farsangi mulatságunkat. Farsangi lakodalmas játékkal készültek a nagycsoportos
gyermekeink. Vidám dalokra roptuk a táncot a délelőtt folyamán, majd finom süteményeket és üdítőt ehettek-ihattak
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gyerekeink a szülők jóvoltából. A délelőtt megkoronázásaként a Brumi Bend gyermekzenekar adott koncertet. A jó
hangulatról készítettünk fényképeket, felvételeket, amit a Rezi tv-ben is meg lehetett nézni.
Február 9.-én fánkfesztiválon szerepeltek nagycsoportos gyermekeink a farsangi lakodalmas előadásunkkal a helyi
Művelődési házban.
Február 18.-án és 19.-én meglátogattuk az elsősöket az iskolában. Nagyon büszkén vettük tudomásul, hogy milyen
sokat fejlődtek az iskolába lépésük óta.
Február 24.-én a hagyományokhoz híven mesemondó délelőttöt szerveztünk a Rezi Óvodában.
Az egy csoportból - 33 gyermekünk van összesen - 16 vállalkozó szellemű óvodás gyermekünk jelentkezett és mondta
el a választott kedves meséjét a szülők és a „zsűri” előtt. Vendégeink: Tafota Istvánné művelődésszervező, Baloghné
Cserép Andrea a Szülői Közösség elnöke, valamint Fodor Ivett leendő elsős pedagógus voltak a „zsűri” tagjai.
Mindenki oklevelet, valamint egy mesekönyvet és egy csokoládét kapott ajándékba jutalmul.
A résztvevő gyermekek névsora: Gulyás Barbara, Bogdán Kristóf Zsolt, Nagy Zsombor Imre, Nyisztor Szidónia,
Nagy Bence Botond, Horváth Dorina, Dencs Letícia, Lutor Fanni, Lutor Miklós Alex, Balogh Dávid, Szakonyi
Gergely, Lancz Laura, Kaszás Zoé Viktória, Nagy Koppány Boldizsár, Szalai Otília és Bagladi Jázmin Anna.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Március 11.-én feldíszítettük a két koszorúzó helyet nemzeti színűre festett zászlókkal és kokárdákkal.
Aktuális programjaink:
Nagy szeretettel hívunk-várunk minden kedves leendő óvodás és óvodás gyermeket február 13-a óta kéthetente
szombatonként délelőtt 10- 12 között megrendezésre kerülő JÁTSZÓHÁZBA, a Sportcsarnok épületébe.
Március 25.-én érkezik óvodánkba a nyuszi!
Márciusban tartunk egy olyan szülői értekezletet, ahova meghívjuk a helyi iskola igazgatóját és a leendő elsős
nevelőt is, hogy még az iskolai beíratás előtt értesüljenek a szülők az iskola programjáról.
Április 6.-án jön óvodánkba az a fényképész, aki huszáros - királykisasszonyos fényképeket készít a gyermekekről 3
évente.
Április 7.-én nyílt napot tartunk a szülők és az alsós nevelők részére.
Április 8.-án Pacsirta gyermekdalfesztiválra visszük csengő hangú gyermekeinket Gyenesdiásra. Lancz Laura és
Nagy Bence Botond nagycsoportosok szóló kategóriában, Horváth Dorina, Dencs Letícia, Fenyves Julianna, Gulyás
Barbara és Nyisztor Szidónia nagycsoportosok kisegyüttes kategóriában, valamint Szalai Otília, Bagladi Jázmin, Lutor
Enikő és Kaszás Zoé a kicsiktől szintén kisegyüttes kategóriában lépnek színpadra.
Az óvodai BEÍRATÁS április 12.-én és 13.-án lesz 9.00 és 16.00 óra között. Kérjük a szülőket, hogy hozzák
magukkal a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.
Szeretettel várunk minden óvodáskorú gyermeket és szüleit!
Április 24.-én a Szent-György napi ünnepségen dalos játékcsokor bemutatót adunk elő nagycsoportosainkkal.
Óvodánkban is, mint az iskolában PAPÍRGYŰJTÉST szervezünk folyamatosan. Április végén lesz a
mérlegelés! Kérünk mindenkit, aki segíteni szeretné az óvodásokat, hozza el és adja le a dajka néniknél a
papírhulladékot!
Az elmúlt években már több alkalommal is gyűjtöttünk elektronikai hulladékot!!! Ezt a folyamatot szeretnénk
folytatni az idén is!!! Március 7.-én vittek el egy adaggal, majd pedig legközelebb májusban lehet leadni az
otthon összegyűjtött elektronikai hulladékot. Aki nem tudja ide szállítani az óvodához, az kérjük, hogy jelezze!
Április 30.-án kerül megrendezésre a központi ANYÁKNAPI ÜNNEPSÉG a faluházban!!!
Szeretettel várunk minden kedves Édesanyát, Nagymamát!!!
Későbbi programjaink:
Április 29.-én: Májusfaállítás a fiúkkal az óvoda udvarán a lányok részére.
Május 2.-án: Anyák napi ünnepség az óvodában.
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Május 10.-én: Madarak és a fák napja alkalmából valamilyen növényt ültetünk az óvoda udvarán.
Május 17.-én: Pünkösdölés – pünkösdi király és királyné választása – versenyjátékok.
Május 20.-án: Népi dalos-játékcsokor bemutató –– csoportnévadó születésnap.
Május 27.-én: Nagycsoportosok búcsúztatása.
Május 28.-án: Gyermeknap a szülőkkel együtt szombat délután - májusfa kitáncolás.
Június: Kirándulás a szülőkkel együtt.
Június 24-25.-én: Részvétel Rizlingország ünnepén dalosjáték csokor bemutatóval.
Ünnepeink, hagyományaink nyitottak, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a falu minden kedves lakójának
az óvoda gyermekei és dolgozói nevében
Szalai Klára
óvodavezető

Általános Iskola hírei
„Egyszer egy embernek megadatott, hogy betérve a mennyei boltba válogathasson az Isteni árucikkek közt. Átadta a
szatyrát a pult mögött állónak és sietve kért a szeretetből, a hitből és a reménységből is. Megkapván, amit akart, nagy
örömmel távozott is az üzletből. Elégedetten szemlélgette szatyrát, majd nem bírván a kíváncsiságával, kinyitotta azt.
Meglepődött azonban, mert amikor belenézett, a szép érett gyümölcsök helyett „csak vetőmagokat” talált.”
Jézus tanításainak magvát osztotta szét, halálával megváltva minket, de hogyan ültetjük szívünkbe, milyen termése lesz, az már a
mi dolgunk. Akárcsak a szülők és nevelők kezében a gyermek lelke, tehetsége. Lehetőségek tárháza várja a megszülető
gyermeket, odafigyelésünk, szeretetünk, beléjük plántált hitünk és reménységeink építik, segítik őt. Ennél csodálatosabb dolog
nem létezik!

Gyönyörű látni fejlődésüket, hallani beszédük csíráit, őrizni tiszta szeretetüket. Az első napok az oviban, majd a sok játékos
tanulás a nagycsoportig és utána az iskola kapujában izgulva, vajon megállja-e a helyét? Lassan láthatóvá válnak azok a jelecskék,
amik mutatják, milyen is a kis jövevény, képességei, adottságai szépen igazolják eddigi nevelésünk eredményeit. És elindul a
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nagy kaland - a tanulás! Együtt építve a jövőt, melyben a gyermek már saját kis magocskáit gyűjtögeti, amikből jövője termését
alapozza meg. Mi szülők és nevelők biztatjuk, buzdítjuk, oktatjuk, próbáljuk a helyes útra vezetni, egy igazi nagy kihívás,
melyben mindenki tanul és fejlődik tovább, tovább…
A mi kis iskolánkban is így megy ez nap, mint nap. Olykor persze megtorpanunk egy-egy rendkívüli eseménynél, ilyen volt,
amikor tabletteket kaptunk a Vodafontól és Digitális Iskola Program részesei lehettünk. Ennek a segítségével megtaníthatjuk a
gyerekeknek, hogyan kell biztonságosan használni az internetet.
Ilyen rendkívüli esemény még, amikor a KIP-es órákat látogatják más iskolák pedagógusai, hogy megismerhessék ezt a módszert.
Iskolánk három pedagógusát az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehetnek a Magyar Tudományos Akadémián rendezett KIP-es
konferencián és találkozhatnak Rachel Agi Lotan professzorasszonnyal, aki megalkotta ezt a programot.
Februártól új foglalkozást indítottunk útjára az óvodások részére, „Iskolába lépegető” címmel, ahol heti egy alkalommal játékos
formában készítjük fel a kicsiket az iskolai életre.
Nyílt napot tartunk 2016. április 11-én 8.00-13.35-ig, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A leendő első osztályosok beíratásának időpontjai:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 és 2016. április 15. (péntek) 8.00-18.00. Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat!
Tanulóink sikerei:
Négy megye ( Somogy – Vas – Veszprém- és Zala megye ) művészeti iskoláinak Gergely napi Művészeti Fesztiválján
népdaléneklésben ezüst minősítést kaptak Csizmadia Natasa és Ganghamer Gyöngyike 1. osztályos tanulók, valamint Kiss Noémi
Zsanett,5. osztályos tanuló. Bronz minősítést szereztek a Dobszerda népdalkör tagjai: Csizmadia Natasa, Gál Emőke Andrea,2.
osztályos tganuló, Ganghamer Gyöngyike és Orsós Ingrid 1. osztályos tanulók.
Képzőművészet kategóriában pedig 1. helyezést ért el Csizmadia Enikő 8. osztályos tanulónk.

A XIV. Balatinecz Oszkár asztalitenisz kupán helyezést értek el:
III. korcsoport:
I. Horváth János (6. oszály)
II. Szabó Bálint (5. osztály)
III. Holobrádi Richárd (5. osztály)
IV. korcsoport:
I. Andor Ferenc (8. osztály)
II. Farkas Márk Dávid (8. osztály)
III. Nagy Adrián (7. osztály)

És a munka megtermi gyümölcsét, a földbe vetett mag kicsírázik, belőle új élet fakad.
A fenti gondolatokkal szeretném megköszönni a település önkormányzatának és minden dolgozójának, lakójának együttműködő
segítségét.
Az iskola dolgozói és tanulói nevében kívánok:
Áldott húsvéti ünnepeket!
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Helyi hírek
Zubai Etelka

Rezi Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Ahogy az előző években, idén januárban is megemlékeztünk doni hőseinkről. Az ünnepségen verset mondtunk és
katonadalokat énekeltünk. Farsangoltunk, vidám jelentet tanultunk a sármelléki Aranykorúak farsangjára, melyet itt
Reziben a Húshagyókeddi fánkmustrán is előadtunk. Zalai népdalcsokorral köszöntöttük a Várbarátok Köre Egyesület
által rendezett Gyümölcsoltó és Faluünnepen részt vett vidéki települések képviselőit, vendégeket.
Hetente találkozunk az Önkormányzat klubhelyiségében, ahol beszélgetünk vagy megünnepeljük egymás
születésnapját, énekelni tanulunk. Készülünk a hamarosan megrendezésre kerülő gellénházi népdal szakági
bemutatóra, a helyi és a cserszegtomaji Költészet napi rendezvényekre.
Klubunk 2017. januárjában lesz 10 éves. Egész éves munkánkat ez az évforduló határozza meg.

Foglalkozásainkat csütörtökönként tartjuk, és szeretettel várjuk sorainkba a községben élő nyugdíjasokat!
A Klub valamennyi tagja nevében Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok!
Lancz Ferencné
klubvezető

Rezi-Rizlingország Szőlész-borász Egyesület hírei
Egyesületünk a szőlőhegy hagyományainak, kulturális értékeinek megőrzése érdekében szakmai és turisztikai
programokat szervez, mely által népszerűsíti a szőlőművelést, borkultúrát és a helyi értékeket.
Az alábbi programok megvalósításában veszünk részt, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Április 16.szombat Szőlősgazdák borversenye a Laky Demeter Turistaházban
Április 22. péntek Szent György napi ünnepség a Szőlőhegyi kápolnánál
Június 24-25. Rizlingország ünnepe a rezi Szőlőhegyen
Ezen kívül tagjaink szinte minden helyi eseményre borfelajánlással érkeznek. Jó kapcsolatot ápolunk a Lukácsházi Borbarát
Hölgyek Egyesületével. Gyakran látogatjuk meg egymást a jelesebb rendezvényeken,
Idei évtől jogosulttá váltunk az adó 1 %-os felajánlásra, kérjük, ha teheti, támogassa Egyesületünk működését.

Tagjaink nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Bellér Ferenc
elnök
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Alkotóköri hírek
Idén kissé megfogyva bár, de nem törve folytak foglalkozásaink.
Nagy öröm, hogy az iskolások közül is voltak lelkes résztvevők, és sorra el is készültek a tervezett munkák.
Hársfalviné Hóbár Ildikónak köszönhetően, két alkalommal csuhézás is volt idén, amikor babák, angyalok, madárkák,
virágok készítését tanulhattuk meg, végül adventi koszorú díszítése koronázta meg a foglalkozást.
A Falukarácsonyra hagyományosan mézeskalácssütéssel készültünk, és kicsi karácsonyi idézetekkel csomagoltuk össze
ajándékként. Ebben is lelkesen szorgoskodtak az iskolások.
Hagyományosan idén is részt vettünk a ZALAALPÁTI FÁNK KARNEVÁL rendezvényén is. Erre az alkalomra
elkészültek a zalai fehérhímzéses KÖTÉNYEK is.
Lelkes, odaadó munkának köszönhetően méltóképpen képviseltük községünket, és öregbítettük falunk hírnevét. Tizenötféle
fánkot készítettünk, melyek között volt hagyományos szalagos, töltött, sütőben sült, különböző sós és rózsafánk is. Idén paleo
fánkok is készültek.
Részvételükért, és főként újító kedvünkért különdíjat kaptunk.
HÚSHAGYÓKEDDI FARSANGZÁRÓNKON vendégül láttunk minden kedves érdeklődőt egy jóízű beszélgetésre,
finom fánkkóstolóra, és a vidám műsorra.
Vendégeink közt tisztelhettük a cserszegi Tátika Népdalkört és a Nyugdíjas Klubot, a Gyenesi 4S-t, kedves helyi Nyugdíjas
Klubunk tagjait, a helyi Önkéntes Tűzoltókat is; és méltán arattak nagy sikert falunk óvodásai, iskolásai is.
Kiállításunkon megcsodálhattuk az Andor lányok sok fantáziával-ötlettel-munkával készült babáit; Csider Feri remek fotóit, és az
alkotóköri kézimunkákból készült kis válogatást.
Továbbra is várunk körünkbe minden alkotókedvűt, legyen az öreg vagy fiatal, mert itt mód van egymástól tanulni, és
kellemesen együtt lenni.
Áldott Húsvéti Ünnepeket, vidám szép tavaszt kívánunk falunk minden lakójának szeretettel, az Alkotókör minden tagja nevében
Lukács Istvánné a kör vezetője

Rezi Várbarátok Köre Egyesület hírei
Farsangi disznótoros és kolbásztöltő mustra
A Rezi Várbarátok Köre Egyesület január 15-16-án szombaton 6. alkalommal rendezett disznótoros és kolbásztöltő mustrát helyi
és vidéki résztvevőkkel, vendégekkel.
A disznótor 15-én pénteken reggel kezdődött, amikor csendes körülmények között vettünk búcsút attól a kocától, mely e két nap
alapellátását biztosította. Kiváló csapat dolgozta fel ezt a szép állatot, melyből finom vacsorára hívtuk barátainkat, segítőinket,
ismerőseinket és helyi közösségeink tagjait. A vacsora, illetve a bál helyszínéül, azontúl, hogy kényelmesen elférjünk, a
nemrégiben átadott Tornacsarnokot választottuk, azzal a céllal, hogy a bálon árult tombolabevételből támogassuk annak
eszközbeszerzését A táncos vacsora nagyon jó hangulatban és eredményesen zárult a hajnali órákban. Majd reggel 8 órakor
fáradtan, de élményekkel telve gyülekeztünk a Turistaháznál, hogy berendezzük a szombati kolbásztöltő mustra helyszínét, ahova
sorra érkeztek a jelentkező résztvevők a szomszédos településekről: Gyenesdiásról, Cserszegtomajról, Karmacsról, Várvölgyről,
Alsópáhokról, Sármellékről, Zalaszántóról, Zalaszentlászlóról, de távolabbról Szentpéterúrból, Herényből és Lukácsházáról is
érkeztek barátaink, valamint helyi közösségek, baráti társaságok. A rendezvény legfőbb célja az volt, hogy egy olyan szakmai
napot valósítsunk meg, ahol előtérbe kerül a hagyományok, a hagyományos ízek felelevenítése, kóstoltatása, megszerettetése, a
mai viszonyokban való alkalmazása valamint egymás szokásainak megismerése és legfőképpen az ismerkedés és a barátság.
Az esemény 11 órakor kezdődött, Prof. Em. Dr. Gundel János, BGF Kereskedelmi, Vendéglátó ipari és Idegenforgalmi Kar
főiskolai tanárának köszöntőjével, aki már 4. éve fővédnöke rendezvényünknek és pártolja tevékenységünket. Ezután minden
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csapat átvette a kimért húsmennyiséget és ki-ki kolbászt vagy tájjellegű disznótoros levest készített, melyeket rangos zsűri
értékelt. A zsűri tagjai: Dr. Szabó Zoltán egyetemi adjunktus Pannon Agrártudományi Egyetem, Sáringer Kenyeres Tamás a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, Muszatics László a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense, Muszatics Lászlóné
VSZK nyugalmazott szakoktató, Dr. Varga Andrea a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője, Ács Róbertné a helyi Konyha
élelmezésvezetője és végül, de nem utolsó sorban Somogyi Zoltán „Max” gasztroblobber.A civil oldalt Pintérné Rajkai Ágota,
helyi lakos képviselte.
Míg a zsűri értékelt, hatalmas hangulat kerekedett vendégcsapataink előadásainak köszönhetően. A Herényiek Háza csapatának
két énekese operett és olasz slágerekkel, a cserszegtomaji Tátika Népdalkör retró dalokkal énekeltette meg a résztvevőket, a
várvölgyi Asszony Klub a kolbászos napba egy kis fittneszt is hozott és zumba táncukba bevonták a közönséget is. Lutor
Péter pedig húzta a talpalávalót, amitől sokan táncra is perdültek. Közben a kemencénél vendégeink disznótoros ételeket is
kóstolhattak. Aztán a zsűri meghozta döntését és kihirdette az eredményt. A csapatok munkája, megjelenése annyira lenyűgözte a
bírákat, hogy mindenki valamilyen "leg" jelzőt is kapott. Ki a legjobb hangulatért, vagy a legjobb tálalásért, a legváltozatosabb
ételsorért, az egységes megjelenésért, a legszerelmesebb ízű kolbászért és még sorolhatnánk. Nehéz volt a döntés de megszületett
a három helyezett csapat: 1 helyen végzett a cserszegtomaji Tátika Népdalkör, 2. helyezett lett az alsópáhoki Asszonykolbász Kör
és 3. helyen végzett a sármelléki Otelló Borbarátok Köre
A rendezvény ceremóniamestere Tüskés Balázs volt, aki a Helikon Rádió bemondója.
Köszönjük a csapatoknak, a zsűri tagjainak, hogy részt vettek rendezvényünkön, jelenlétükkel színessé tették programunkat és
jókedvükkel hozzájárultak ahhoz, hogy egy nagyszerű, jó hangulatú napot tölthettünk el együtt!
Köszönjük minden résztvevőnek, vendégeknek, támogatóknak, hogy részvételükkel, segítségükkel hozzájárultak rendezvényünk
megvalósításához.
Kívánjuk, hogy jövőre is találkozzunk ugyanitt, ugyanilyen lelkesedéssel!
Összes bevételünk a két nap során 540 ezer forint volt, melyet Önkormányzatunknak a fent említett célra átadtunk. A
rendezvénnyel kapcsolatos összes költséget Egyesületünk állta.

16

Gyümölcsoltónap és Faluünnep
A Zalai Falvakért Egyesület Spiritusz elnevezésű, a Norvég Civil Alap által támogatott programjának negyedik, egyben utolsó
Faluünnepét Reziben tartotta 2016. március 19-én, melynek házigazdája és programfelelőse a Rezi Várbarátok Köre Egyesület
volt. Az események a Faluházban és a Laky Demeter Turistaházban zajlottak.
A Spiritusz program 3 éve a helyi közösségek fejlesztésére, a részvétel erősítésére, az együttműködési készség javítására, a helyi
ügyek tudatos vállalására szervezett programfolyamat.
A programba 15 kistelepülés közössége nevezett be, ebből 7 zalai és 8 vas megyei: Zalabér, Teskánd, Nyőgér, Lukácsháza,
Gersekarát, Zalaszentgyörgy, Alibánfa, Csákánydoroszló, Alsónemesapáti, Rezi, Egyházahetye, Kisrákos, Csehimindszent,
Dobronhegy, Győrvár, Perenye,
A z egész napos rendezvény célja, hogy a programban résztvevő valamennyi település bemutassa a két év alatt a projektben
vállalt és elért eddigi eredményét a közösségfejlesztés területén. Egyfelől az Ügy elnevezésű közösségi megoldások
megvalósulását mutatták be prezentáció segítségével, másfelől a közösségek helyi értékeit képviselő kisfilmek legjobbjait
láthatták az érdeklődők.
A mi bemutatkozásunk az Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalos köszöntőjével kezdődött, majd a Rezit bemutató kisfilm került
levetítésre, melyet Pintér Alexandra és Csizmadia Enikő 8. osztályos tanulók készítettek Gombkötő Ilona segítségével. A mi helyi
ügyünk, egy erdei iskolai program összeállítása és a minősített erdei iskola cím megszerzése volt.
A faluünnep érdekes és látványos eleme volt délután a Laky Turistaház Tündérkertjében meghirdetett faültetés. Az előzetes
felhívások alapján a programban résztvevő közösségek a saját településükre jellemző gyümölcsfákat hoztak ültetésre, melyekhez
egyenként emléktábla is készült.

A bemutatók után, a mozogni vágyók medvehagyma szürettel egybekötött helytörténeti sétán vehettek részt. Zubai Etelka iskola
igazgatóval és Vincze Brigitta tanárnővel.
Kinyitott a közösségi gyümölcsfeldolgozó is, melyet Stiller Szilárd, az Egyesület tagja mutatott be az érdeklődők számára.
Somogyi Zoltán "Max' ismét egy jó receptet hozott, extra gyors zsemlét süthettünk vele.
Meiszner Katalin biokertész a túrából visszaérkezők által hozott medvehagymából pestot készített, amit a frissen sült zsemlékkel
kóstolhattunk.
A gyümölcsfaoltásra érkezőnkek Komorócy Lajos, Darázsi Zsolt és Ács Nándor mutatta be a gyümölcsfaoltás tudományát. A nap
végére megérkezett Kiss László esperes, aki Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepének kialakulásáról, a naphoz fűződő
szokásokról beszélt, majd megszentelte a beoltott gyümölcsfaágakat.
A gyermeknek, hogy szüleik nyugodtan hallgathassák az előadást, a Faluházban Takács Judit óvónő és Vincze Brigitta tanárnő
kézműves foglalkozást tartott, ahol húsvéti díszeket készítettek.
Közben egész nap folyt a sütésfőzés a Turistaház szabadtéri konyhájánál, ahol az Egyesület szakácsai, tagjai a kertben termett és
savanyított kerekrépából levest főztek, káposztás és krumplis lepényt készítettek és a délután folyamán langallót sütöttek.
Vendégeink a Szőlész-borász Egyesület által felajánlott borokat kóstolhatták a nap folyamán.
Az eseményről Csider Ferenc készített fotókat, melyek a www.rezi.hu oldalon megtekinthetők.
A programot közösen szervezte a Rezi Várbarátok Köre, a Hegypásztorkör Egyesület és a Zalai Falvakért Egyesület, melyet a
Norvég Civil Alap támogatott.
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Köszönjük valamennyi támogatónknak, segítőnknek azt a sok, áldozatkész, segítő munkát, melyet programjaink megvalósításához
nyújtottak!
Köszönjük továbbá mindazoknak, akik munkánkban és programjainkon segítségünkre voltak illetve bárminemű szellemi és fizikai
támogatást nyújtottak. Csodálatos, igazi lokálpatrióta emberek, akik minden alkalommal nagy erővel sorakoznak fel egy-egy
települést érintő cél mögé.
A tavasz beköszöntével a rezi várat vesszük célba, ahova először rendrakási akciót szervezünk, kicseréljük a szél által széttépet
zászlót a Vár fokán és besegítünk a május 7-én megrendezésre kerülő XXIX. Rezi Vártúra megrendezésében.
Július 18-23-ig a Vártáborba invitáljuk a gyerekeket, mely az idén jubilál. Kereken 20. esztendővel ezelőtt rendezték meg először
a rezi várnál és azóta töretlenül működik. Felhívjuk a figyelmét mindazoknak, akik ebben az évek során segítőként,
pedagógusként, gyermekként részt vettek, várjuk őket a tábor utolsó estéjén 22-én pénteken este, egy kis tábortűzi ünnepségre!
A Turistaháznál pedig tervezünk sütő-főző esteket, ahol a kemencébe sütést gyakoroljuk és tökéletesítjük.
Eseményeinkre mindenkit szeretettel várunk!
Egyesületünk tagjai nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a falu mindin lakójának!
Tafota Istvánné
elnök
Amennyiben teheti, adója 1 %-ával támogassa szervezetünk működését! Köszönjük!

Adószámunk: 18965038-1-20

F

1%
Amennyiben tehetik, adójuk 1 %-ával támogassák szervezetünk 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.

Keszthelyi Mentők Alapítvány
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Tisztelt Lakosság!
Régi vágyunk volt, hogy létrehozzunk egy alapítványt, amit a sok munkának,
várakozásnak és kitartásnak köszönhetően sikerült megalapítanunk, mely a
Keszthelyi Mentők Alapítvány
nevet viseli.
Alapítványunk fő célja a mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó, vagy
bármely célból itt tartózkodó személyek magas színvonalú sürgősségi
ellátásának biztosítása, a mentéshez szükséges eszközök és felszerelések
beszerzése, pótlása és folyamatos korszerűsítése, munkakörülményeinket javító
eszközök beszerzése, a mentőállomás berendezési tárgyainak korszerűsítése,
karitatív tevékenység folytatása.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, magánszemélyeket, vállalkozókat,
önkormányzatokat, hogy támogassák mentőállomásunkat, támogatásukat a
11749039-21065970
számlaszámra várjuk.
A keszthelyi mentőállomás valamennyi dolgozója nevében köszönöm
támogatásaikat,
Zombory József mt.
kuratóriumi elnök
mentőállomás-vezető

SPORT HÍREK

.

Az alábbiakban ismertetjük a Rezi Petőfi SE tavaszi mérkőzéseit,
melyre szeretettel várunk minden kedves szurkolót!

2016.03.06. Rezi Petőfi SK – Böde
3–1
2016.03.13. Rezi Petőfi SK- Police-Ola LSK
0-0
2016.03.20 LE Alsópáhok- Rezi Petőfi SK 5-2
2016.03.27. 15:00 Rezi Petőfi SK – Kinizsi SK Gyenesdiás
2016.04.03. 15:30 Cserszegtomaj SK – Rezi Petőfi SK
2016.04.10. 15:30 Rezi Petőfi SK – Tűrje SE
2016.04.17. 16:00 Nagykapornak KSE – Rezi Petőfi SK
2016.04.24. 16:00 Rezi Petőfi SK – Zalaszentiván SE
2016.04.30. 16:30 FC Keszthely Milefa – Rezi Petőfi SK
2016.05.08. 16:30 Rezi Petőfi SK – Zöld Elefánt Étterem Zalaapáti
2016.05.15. 16:30 AF Páterdomb LSC – Rezi Petőfi SK
2016.05.22. 17:00 Rezi Petőfi SK – Zalaszentgyörgy SE
2016.05.29. 17:00 Rezi Petőfi SK – Z-Service Zalaszentmihály SE
2016.06.05. 17:00 KSE Várvölgy – Rezi Petőfi SK
Játékosaink és Egyesületünk nevében kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánok!
Szabó Csaba
elnök

Illés Fanni paralimpikon Rióban!!!
Az alábbiakban ismertetjük Fanni idei programtervét, melyen több hazai és nemzetközi verseny és edzőtábor mellett,
teljesítményének köszönhetően lehetőséget kapott, hogy képviselje hazánkat a Riói Paralimpián!
Legyünk rá büszkék, hogy ebből a kisfaluból egy tengerentúli, rangos megmérettetésre juthatunk.
Az Arany pillangó Alapítvány lehetőségeihez képest nyújt támogatást évek óta Fanni felkészüléseihez, a versenyekre való
eljutás költségeihez. Tudni kell, hogy Fanni önállóan éli életét és tanul Budapesten.
Alapítványunk legnagyobb bevétele az adó 1 %-okból származik, amit ezúton is szeretnénk megköszönni!
Kérjük, aki teheti, az adó 1 %-val, esetleges felajánlással támogassa Alapítványunk működését!
A falu valamennyi lakójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

2015 - 2016 Tervezet
Időpont / Időszak
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Helyszín

2015.09.09. - 09.23. Hódmezővásárhely
2015.09.27. - 10.04.
Sochi
2015.11.07. - 29.
Miami
2015.12.03. - 07.
Szczecin
2015.12.19
Győr
2016.01.21. - 24.
Split
2016.02.06. - 02.28.
Rio ? / Kuba ?
?
Barcelona
2016.04.02. - 02.03.
Debrecen
2016.04.18. - 04.25.
Rio
2016.04.29. - 05.08.
Madeira
2016.06.15. - 06.20.
Berlin
2016.08.02. - 08.24. Hódmezővásárhely
2016.08.28. - 09.18.
Rio

Verseny / Edzőtábor
edzőtábor
verseny
edzőtábor
verseny/lengyel
verseny/hosszútáv
verseny/kvalifikációs
edzőtábor
verseny/spanyol Bajn.
verseny/magyar OB.
verseny/teszt
verseny/ EB.
verseny/berlin
edzőtábor
Paralimpia

Rezidance tánccsoport hírei
Jó kezdés 2016-ban
A Rezidance tánccsoport felkészülési időszaka befejeződött és az elmúlt évekhez hasonlóan elkezdődött a
táncos versenyszezon. Különösen fegyelmezett és komoly munkára volt szükség az őszi-téli hónapokban,
hiszen a táncosoknak alkalmazkodni kellett ahhoz a különleges helyzethez, amikor a tánccsoport oktatója,
koreográfusa, Varga Enikő, kislánya születése miatt 3 hónapig a háttérből irányította őket. A táncosok persze
nem voltak magukra hagyva, hiszen a tánccsoport mögött most is ott állt Varga Lászlóné vezető és Enikő
testvére, Varga Eszter, akik heti 4 alkalommal tartották a próbákat a Rezi Faluházban. A 2016-os tavaszi
versenyeken 3 korcsoportban, összesen 7 koreográfiával lépnek színpadra a táncosok.
Az első versenyek azt mutatják, hogy a befektetett energia meghozza a sikert. Március hónapban az V.
Veszprémi Connector Nemzetközi Táncfesztiválon 5 arany, 1 ezüst és 1 bronz helyezés mellett 2 különdíjat
is kapott a tánccsoportot. A zalaegerszegi PressDance Táncverseny összesített eredménye pedig 3 aranyérem
és 4 ezüstérem volt. A versenyekre már elkísérte őket Varga Enikő koreográfus, oktató is, és így teljes
családként együtt örülhetett a Rezidance tánccsoport az elért sikereknek.
A táncosok és oktatóik április hónapban sem fognak sokat pihenni, három verseny vár rájuk, hogy tudásukat
megmutassák a szakmai zsűrinek modern tánc, művészi és színpadi látványtánc, valamint musical
táncstílusokban.
A tánccsoport elérhetősége: rezidance.hu
Fellépésre meghívást Varga Enikővel a 30 540 8174-es telefonszámon lehet egyeztetni.

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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Versek mindenkinek
Juhász Gyula
Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Alkony Zagyi Gáborné Vendégváró
Édesanyám, felébredtem,
tavaszízű a pitymallat,
mintha madárdal csalogatná
a napkeltét az ég alatt.
Édesanyám, szép napunk lesz,
bár a szél felhőket kerget,
mégis, mintha azt suttogná:
- Ma mindent életre keltek... Édesanyám, készülődöm,
az ajtóm fölött aranyág,
ablakomban reám kacsint
a játszadozó napsugár.

Édesanyám, megetetek,
a tojást is összeszedem,
friss vizet is viszek nekik,
az udvart is összeseprem.
Édesanyám, ragyog a ház,
oly tiszta, mint a patyolat,
fölvettem a legszebb ruhám,
még megfésülöm hajamat.
Édesanyám, megterítek,

most ünnepi az alkalom,
hímes tojás, édes kalács,
díszítettem is gazdagon.
Édesanyám, kopognak már,
nyitok ajtót a vendégnek,
verendánkon sorakoznak
a víg kedélyű legények.
Édesanyám, jöjjön kend is,
magának kell választ adni,
tudja, éppen azt kérdezik,
hogy: - Szabad-e locsolkodni?

Kurczina Terézia: Krisztus útja
Keresztfáját meggyötörten
cipeli a Szent Mester;
Elfutott a sok tanítvány,
Szíve mégsem neheztel.

Botladozva porba hullik
iszonyatos súly alatt;
Szánakozó könnyek folynak,
amerre csak elhalad.
Fáradt teste vérben úszik,
arca fájón halovány;
Ártatlanul szenved értünk
latrok közt a Golgotán.
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Meghozva az üdvösséget
minden ember számára;
Feláldozta magát értünk
Istennek Szent Báránya.

Vörös Judit: Húsvéti tojások
Hűvös reggel, húsvét reggel,
nyuszicsalád korán felkel,
vár a munka, régi szokás,
festésre vár minden tojás.
Piros, sárga, lila és kék...
Kell-e ennél szebb ajándék?
Színes, hímes akad közte,
nyuszimama díszítette.
Felhúzzák az úti sarut,
bejárják a várost, falut.
Sietnek, így nem tart soká,
jut is tojás mindenhová.
Fészek itt is, ott is akad,
üresen ma egy sem marad,
szép ünnepünk reggelére,
sok kisgyermek örömére.

Locsolóversek:
Kivirradt a tavasz ma húsvét
napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet 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 amit akarok, már azt is
megmondom
Öntözködni jöttem. Szóm nem is
cifrázom.
Frissítő balzsamos víz is van
kezembe,
Ez hozta húsvétot emlékezetembe,
Engemet öntöző Apollónak hívnak,
Vizemtől a lánykák, mint virágok
nyílnak.
Kérem hát alássan e háznak az urát,
Engedje megönteni kedves
leánykáját.
Rózsafának tövéből rózsavizet
hoztam,
Az lesz ma a legszebb kislány, akit
meglocsoltam,
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma
van húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál, mint
egy piros rózsa.
Patak mellett mentem,
Azt súgta egy harcsa,
Van e háznál kislány,
Hogy az Isten tartsa!
Meglocsolnám rózsavízzel,
Hogyha előjönne,
Akkor az a kicsi leány
Jaj, de nagyot nőne!

Kis falumban minden házban
Nyílnak szép virágok,
Muskátlik és gyöngyvirágok,
S piros tulipánok.
Icipici locsolómmal
Mindet megöntözöm,
S hogyha érte tojást kapok,
Szépen megköszönöm.
Fakadó rügyszellő hozta,
Madár szállt az ablakomra,
Nagy vidáman azt dalolta:
Itt nyílik a legszebb rózsa.

Helyi legendárium

A REZI NAGYHARANG TÖRTÉNETE
1940 körül volt az az idő, amikor a környező falukból összeszedték azokat a harangokat, amelyeknek réz
tartalma elegendő volt ahhoz , hogy háborús célra felhasználják.
1944 kora délutánján, a faluban megjelent egy kétlovas hosszú kocsi, rajta egy haranggal. A kocsit két nehéz
ló húzta és egy civil, meg egy hivatalos ruhában levő ember hajtotta a lovakat. A kertek alatt jöttek és a
templom elé kanyarodtak, aztán a feljáró lépcső előtt megálltak. A kocsis kifogta a lovakat, abrakot rakott
eléjük, és amíg a lovak ettek addig a civilnek látszó atyafi felment a templom tornyába.
Én mint gyerek kb. 11-12 évesen néztem végig , és még szóltam is neki ,hogy a toronyba vezető létra fogai
töröttek , hiányosak. Közben kijött édesapám, aki akkor a község kántortanítója volt és a templom tövében
laktunk. Közölték velünk hogy a háború miatt elviszik az egyik harangot, ha annak minősége megfelelő
számukra. Édesapám átüzent a plébános úrnak, akinek a neve Takács Antal volt. A plébános úr jött is
mindjárt és hármasban beszélgettek az idegen úrral. A kántori házból zongoraszó hallatszott. Az úr kérdezte
ki zongorázik . Édesapám mondta hogy a lányunk, aki 13 éves. Az idegen úr zeneszerető ember lehetett,
mert egyre közelebb húzódott a bejárati ajtóhoz. Ekkor már édesanyám is kijött és nagy beszélgetés
kezdődött édesapám, a plébános úr és az idegen úr között. Az én édesanyám behívta őket mihozzánk és
megvendégelte a társaságot. Az idegen a harangot szakértő szemmel megvizsgálva megállapította, hogy az
háborús célra megfelel. Ezután nagy beszélgetés kezdődött. Közben a nővérem szebbnél szebb zeneműveket
játszott. A hangulat olyannyira jó volt, hogy a vendég azt is elárulta magáról, hogy egy vegyészmérnök.
Sokáig ment diskurzus, egyre jobb lett a hangulat a jó rezi bortól, a szép zongorajátéktól és a vége a
beszélgetésnek az lett, hogy a templom harangja nem felel meg háborús célra. A plébános úr örömében
üzent a kocsisának, Lancz János bácsinak, hogy fogjon be és hozzon egy akó vörösbort a hegyéről, mert
itthon nem volt vörösbora. Így a Rezi harangot nem vittek el és a beszélgetésnek késő este lett vége. Erre jól
emlékszem, mert a kocsi viharlámpával kivilágítva ment el a faluból. Így a Rezi (nagy) harang
megmenekült. Természetesen cserébe a harangért odaadták az egy hordó vörösbort.
A történet hiteles, Somogyi Ákos tánár személyes elbeszélése nyomán, aki a történetet gyermekfejjel átélte.
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Húsvéti kreatív
Mézes csodák húsvétra is!
"A mézeskalács varázslat: napfényből, nektárból és a
keleti fűszerek zamatából figurákat formázott a több ezer
éves hagyomány" - ezekkel a szavakkal vezet be minket
birodalmába Tószegi
Judit mézműves. Mindenkit
szeretettel bátorít mézeskalácsok készítésére, s bár
sokunknak ez klasszikus karácsonyi édesség, húsvétra is
sokféleképpen elkészíthető.
Alapreceptet a google segítségével rengeteget találtok, ezt
aztán lehet többszörözni, felezni az igények szerint.
Íme egy változat
50 dkg méz
25 dkg vaj vagy margarin
25 dkg cukor
1 kg liszt
1-1 evőkanál őrölt fahéj, szegfűszeg
1 púpozott mokkáskanál szódabikarbóna
1 tojás

Nyuszi kugli
Gyorsan elkészül, dekoratív és kedves játék a nyuszi kugli, tehát érdemes nekirugaszkodni!
Anyagok, kellékek (egy nyuszihoz):
* Pamut, vászon, vagy plüss anyagból egy 28x28 cm-es darab
* Kockás, csíkos, vagy bármilyen más anyag a fülek belsejéhez
* Illanófilc, vagy szabókréta
* Hímzőcérna
* Hímzőtű
* Töltőflíz, vagy vatta
* Tölcsér
* Rizs (1/2 csésze egy nyuszihoz)
* Fagolyó
Elkészítése:
1. Készítsük elő az anyagot (mosás, vasalás)
2. Vágjuk ki a szabásmintát és rajzoljuk fel az anyagra. Szabjuk ki a részeket.
3. Ezután hímezzük ki az arcot.
4. Szabjuk ki a füleket az egyszínű és a kockás (csíkos) anyagból. Varrjuk körbe az alja kivételével és fordítsuk ki.
5. A füleket lefelé hajtva varrjuk a nyuszi hátsó oldal színéhez (a szabásminta mellett látható rajz alapján).
6. Most a nyuszi elülső oldalt fonákjával felénk, - varrjuk a füles hátsó oldalhoz. Az alját ne gépeljük le, hogy ki tudjuk fordítani.
7. Kifordítás után béleljük ki a töltőflízzel és a közepétől lefelé rizzsel, majd gépeljük le az alját.
8. Állítsuk fel a nyuszkókat tekebáb formációban, helyezzük eléjük a fagolyót és máris lehet játszani a kigurítós játékot!
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Kirándulás Erdélybe!
Helyi civil szervezeteink kezdeményezésére és szervezésében kirándulást szervezünk Erdélybe

2016. augusztus 13-18-ig.
6 nap, 5 éjszaka 63.000,- Ft

Program és útvonalterv főbb pontjai: 6 nap 5 éjszaka (1 nappal és éjszakával több, mint tavaly)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezi – Ártánd – Torockó
Torockó – Tordai hasadék – Kolozsvár – Torockó
Torockó – Marosvásárhely – Parajdi sóbánya – Csíkkozmás
Csíkkozmás – néprajzi kirándulás a környéken
Csíkkozmás – Tusnádfürdő – Brassó – Fogarasi havasok – Déva
Déva – Temesvár – Nagylak – Szeged – Rezi

Utazás szállással, félpanzióval: 63.000, Ft
Jelentkezni lehet: 2016. május 31.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Tafota Istvánné művelődésszervezőnél a 30/648-8764-es telefonszámon, vagy
Bellér Ferenc egyesületi elnöknél a 30/822-4464-es telefonszámon.

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.

