
 

A Rezi Óvoda története röviden 
 

Az alapítás éve sajnos ismeretlen. 

 

A háború után 1945 előtt az apácák létesítették Reziben az első „óvodát”. A mostani 

Faluház helyén állt régen az akkori Posta Hivatal, amiből egy közösségi házat hoztak 

létre, és ott alakították ki az első úgynevezett óvodát. Kedves nővérek, apácák, irgalmas 

nővérek vigyáztak a gyermekekre abban az időben. A bútorokat úgy adták össze az 

emberek, az ennivalót is otthonról kellett vinniük. Reggeltől délutánig volt 

gyermekmegőrzés, de délelőtt foglalkoztak is az óvodásokkal. Egészen 1948-ig így 

működött az óvoda, utána államosították. 

 

1948-tól szintén ebben az épületben üzemelt az első hivatalos Óvoda. Akkortól már 

óvónő foglalkozott a gyermekekkel. Nyirő Mária volt az első óvónő Reziben. Munkáját 

Gelencsér Jánosné, Söveges Anna, vagy, ahogy nevezték, Annuska néni segítette, aki az 

egészségügyben dolgozott, védőnőként. A szakácsnői feladatot Lancz Ottóné látta el. 

 

1954-ben elköltözött az óvoda a Rákóczi utcai épületbe. 1 vegyes csoporttal működött az 

óvoda, 2 szoba állt a felnőttek és a gyermekek rendelkezésére. Nyirő Margit óvónőt Vass 

Éva óvónő váltotta, aki a Vindornyalaki tanító lánya volt. Kb. 1-2 évig dolgozott Reziben. 

Vass Éva után Németh Imréné, Csóka Teréz lett az új óvónő, akinek a férje Rezi 

születésű volt. Munkáját Dencs Teréz dajka segítette. Csóka Terézt Nagy Máténé, Orbán 

Mária követte, akinek szintén Rezi volt a férje. Az ő dajkája is Dencs Teréz volt. 

Szakácsnőként Vajda Józsefné dolgozott az akkori óvodában.  1959. 01. 01.-től Ács 

Győzőné, Rajkai Éva lett az új dajka. 

 

1962. 08. 01.-től Sarkadi Éva óvónő vezette a Rezi óvodát. Ács Győzőné, Rajkai Éva 

dajka segítette munkáját. Kocsis Vendelné lett az új szakácsnő1962.-től - 1979. 11. 01.-

ig, amikoris nyugdíjba vonult. A nyitvatartás nyáron reggel 8 órától délután 17 óráig, 

télen 16 óráig tartott. Szombaton déli 12 óráig volt óvoda. Reggel a dajka ment korábban 

dolgozni, ő várta a gyermekeket. Az óvodavezető óvónő 8-kor kezdett. Foglalkozásokat 

tartott a gyermekek részére és sokat kirándultak. 3 helyiségből állt az óvoda: 18m2+ 

21m2 szobák, és 10m2 konyha állt a rendelkezésükre. WC az udvaron volt csak, így a téli 

hidegben inkább csak bilit használtak, hogy a gyermekek meg ne fázzanak. Az egyik 

szobában volt egy hosszú asztal, mellette padok, azon étkeztek. A padokat később 

háttámlás székek váltották fel. Az ágyak vászonból készültek, csővázasak voltak. Kb. 30-

40 gyermek járt akkor a Rezi óvodába, az egy csoportba. Mindent össze kellett pakolni 

alvás előtt, hogy le lehessen fektetni őket. Mert olyan sokan voltak. Mind a 2 helyiségbe 

külön kályhával fűtöttek.  1967.-ben a két helyiségből 1 csoportszobát alakítottak ki és 

nagy ablakokat kapott a helyiség, valamint előszobát és raktárt építettek hozzá.  1970-ben 

vezették be a vizet az épületbe és így egy mosdó helyiséggel egészült ki az óvoda, majd 

még később benti wc-ket is kialakítottak. 1975-ben mosogatóval és konyhával bővült az 

 Rezi Óvoda 

8373 Rezi, Iskola u. 2. 

Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 

E-mail: reziovi@rezinet.hu 

OM: 201672 

 

 

mailto:reziph@rezinet.hu


épület. 1975-ben neonvilágítást, cserépkályhát és parkettát kapott a csoportszoba, 

valamint falburkolatot a régi padlóból.   

 

1980.-tól lett 2 csoportos a Rezi óvoda a gyermeklétszám növekedése miatt. Az 50 fős 

óvodába így is 60-65 gyermek járt. Reggel 6 órától délután 17 óráig volt nyitva. 

Megszűnt a szombati ellátás. Átépítették az egész épületet: 2 szoba, 1 öltöző és mosdó 

wc-vel kapott helyet az új óvodában.   1978. 08. 21.-től Nagy Ibolya óvónővel , 1980. 10. 

02.-től pedig  Ring Józsefné, Teri néni dajkával bővült a létszám. A két szakácsnőt Andor 

Endrénének, Edit néninek és Cserép Gergelynének, Ilus néninek hívták. Takács Judit  és 

Kovács Ida , 1980. 09. 01.-től fogva dolgoztak a Rezi óvodában. Cserép Klára 1982. 07. 

15.-től 1983. 08. 25.-ig dolgozott képesítés nélkül az óvodában.  Szántóné Rózsa 

Magdolna 1983. 08 26.-tól bővítette a rezi óvónők körét. 1980-ban költözött az óvoda az 

iskola épületébe.  

 

1986. 08. 01.-tól Sárközi Szaniszlóné, Marcsi lett az új óvodavezető. 1989. 12. 12.-től 

Szakonyi Tivadarné, Marika, 1980. 09. 15.-től pedig, Czinderi Dezsőné, szintén Marika, - 

aki előtte konyhai kisegítőként dolgozott, - lett a két új dajka. Sárközi Szaniszlóné 

vezetése alatt óvónőként Takács Judit, 1988. 03. 01.-től pedig Cserép Gáborné, Marika, 

1990. 09. 03.-tól Dencs Bernadett helyi óvónők, 1992.08.15.-től Márkus Katalin, 

keszthelyi lakos dolgozott Reziben. 1992. 08.16.-án Dencs Bernadett felmondott a Rezi 

óvodában és Hévízi óvodába ment dolgozni. 1992. 08.31.-én Cserép Gábornénak lejárt a 

munkaszerződése, így megszűnt a munkaviszonya. 1993. 04. 01.-től Hársfalvai Attilláné, 

vidéki óvónő lett helyette felvéve, de 1994. 11. 01.-én már fel is mondott. 

 

1995.-től Szalai Klárát nevezték ki a Rezi Napközi Otthonos Óvoda élére, aki már 

képesítés nélkül dolgozott Sarkadi Éva óvodavezető irányítása alatt 1 évig. A 2 csoportos 

óvodában, 4 óvónő foglalkozott a gyermekekkel: Szalai Klára, Takács Judit, Márkus 

Katalin és Sárközi Szaniszlóné, Marcsi. Munkájukat 2 dajka segítette: Szakonyi 

Tivadarné, Marika és Czinderi Dezsőné, Marika. A gyermeklétszám ekkor 57 fő volt. 

2000. szeptember 1.-től a gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt 1 óvónőtől meg 

kellett válni. Sárközi Szaniszlóné, Marcsi búcsúzott az óvodától. 

 

2001-2002.-ig a konyha vezetése az óvodavezető feladata lett. 2 fő konyhai alkalmazottal 

bővült a felnőttek létszáma: Dencs Sándorné szakáccsal és Kovács Gyuláné 

konyhalánnyal.  

 

2007. szeptember 1.-től a Rezi óvodát a Cserszegtomaji általános iskolához csatolták. 

Vezetője: a Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola igazgatónője, Juhászné Gyutai 

Anikó lett. Tagóvoda vezetője: Szalai Klára. Az óvoda új neve: Szabó István Általános 

Iskola és Óvoda.  

 

2008-ban Czinderi Dezsőné, Marika dajka nyugdíjba vonult. Helyette Szalai Antalné, Éva 

lett az új dajka. 

 

2010. szeptember 1.-től 1 csoportos óvodaként működött tovább a Rezi tagóvoda az 

alacsony gyermeklétszám miatt. Márkus Katalin óvodapedagógustól búcsúzott el a 

közösség. 

 

2013. október 13.-tól Szakonyi Tivadarné, Marikának megszűnt a közalkalmazotti 

jogviszonya, mivel nyugdíjba vonult. Az ő helyét Gelencsérné Elek Judit töltötte be. 



 

2015-öt írunk. Az óvoda hivatalos elnevezése: Rezi Óvoda. Címe: 8373 Rezi, Iskola u. 2. 

Az óvoda vezetője: Szalai Kára. Az óvodában hivatalosan egy csoport működik: Vackor 

csoport néven, 28 fővel. Munkatársak: Takács Judit óvodapedagógus, Szalai Antalné, 

Éva, dajka és Gelencsérné Elek Judit, dajka. 

 
 


