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Kellemes húsvéti 

ünnepeket kíván  

Rezi Község Önkormányzata és Hivatala 

R E Z I  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  I N G Y E N E S  

K I A D V Á N Y A  

Juhász Gyula 

Húsvétra  

Köszönt e vers, te váltig 
visszatérő 

Föltámadás a földi tája-
kon, 

Mezők smaragdja, nap 
tüzében égő, 

Te zsendülő és zendülő 
pagony! 

Köszönt e vers, élet, örök-
kön élő, 

Fogadd könnyektől har-
matos dalom: 

Szívemnek már a gyász is 
röpke álom 

S az élet: győzelem az 
elmuláson. 

  

Húsvét, örök legenda, 
drága zálog, 

Hadd ringatózzam a ta-
vasz-zenén, 

Öröm: neked ma ablakom 
kitárom, 

Öreg Fausztod rád vár, 
jer, remény! 

Virágot áraszt a vérverte 
árok, 

Fanyar tavasz, hadd éne-
kellek 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 húsvétjá-
ra zsongok 

És neki szánok lombot és 
zenét. 

E zene túlzeng majd min-
den harangot 

S betölt e Húsvét majd 
minden reményt. 

Addig zöld ágban és piros 
virágban 

Hirdesd világ, hogy új 
föltámadás van! 
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Tisztelt Rezi Lakosok! 
 
Rezi Község Önkormányzata a koronavírus fertőzés 
terjedésének megakadályozása érdekében kéri mindazo-
kat, akik még nem regisztráltak az oltásra, minél hama-
rabb tegyék meg! Ha ezzel kapcsolatban segítségre szo-
rulnak, forduljanak hozzánk bizalommal, keressék mun-
katársainkat hétfőtől-péntekig, a délelőtti órákban. Tafo-
ta Istvánné: +36306488764,  Szabó Csabáné: 
+36306488956, Bődör Tímea: +36306215651 telefon-
számokon fogadja hívásukat!  
 
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik eb-
ben az időszakban is lelkiismeretesen végzik munkáju-
kat a településen élők biztonsága, gyermekeink nevelése 
érdekében. Önkormányzatunk, Konyhánk dolgozói, a 
szociális ágazatban dolgozók a frontvonalban teljesíte-
nek napi szolgálatot, akárcsak a kereskedelemben, pos-
tán, az egészségügyben dolgozók és mindazok, akik ér-
tünk fáradnak, biztonságunk érdekében tevékenykednek.  
Kívánjuk, hogy legyen kellő kitartása és lelki ereje min-
denkinek, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljük!  
 

Rezi Község Önkormányzata minden Lakójának és távollevő 

Családtagjaiknak kívánja, hogy a Húsvéti Ünnepet szeretetben 

és egészségben töltse el otthonában. 

 
Cserép Gábor  

Polgármester  

 

 

 

 

2021. évi rendezvények, események 

A koronavírus járvány terjedése miatt jelen esetben tilos 

mindenfajta rendezvény, gyülekezés szervezése és tartá-

sa. A korlátozások feloldásának időpontját sajnos nem 

tudjuk, azok feloldását követően tervezzük újra rendez-

vényeinket, melyről a későbbiek folyamán hírlevélben 

értesítést küldünk lakóinknak.  

Addig is figyelmükbe ajánljuk a Rezi TV adását, ahol 

lehetőségeinkhez mérten régi és új helyi filmeket vetí-

tünk hetente frissülő tartalommal.  
 
Tavaszi nagytakarítás 

Községünk tisztaságának megőrzése érdekében mind a 

belterületi, mind a zártkerti, mind pedig a külterületi 

ingatlanaik és azok környezetének, az útszéleknek a 

megtisztításáról illetve a szemét összeszedéséről folya-

matosan egész évben szíveskedjenek gondoskodni. Köz-

ségünk tisztasága és rendezettsége mindenki számára 

fontos kell, hogy legyen, ezért kérjük tisztelt Ingatlantu-

lajdonosainkat, hogy segítsék Önkormányzatunkat eb-

ben a tevékenységében!  

 
Temető renbentartása 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztemető tavaszi 
rendbetételéhez családtagjaik sírjainak gondozásával, 
rendbetételével nyújtsanak segítséget. 
Kérem Önöket, hogy a mécseseket és a műanyag hulla-
dékot az erre a célra odatelepített tárolóba helyezzék el. 
Sajnos néhány sírkő nagyon megdőlt, ezért azok helyre-
állítása fontos lenne a mellette lévő síremlékek védelme 
érdekében. 

Köszönjük megértésüket! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keressen bennünket telefonon hétfőtől-péntekig délelőtt  

09.00-12.00-ig az alábbi telefonszámokon:  

Tafota Istvánné: +36306488764 

Szabó Csabáné: +36306488956 

Bődör Tímea: +36306215651 

Védőnői tájékoztató 

A Védőnői Szolgálat szeretettel várja azokat a 25 és 65 
év közötti asszonyokat, akik december illetve január fo-

lyamán a méhnyakszűrésre behívó levelet kaptak. A 
szűrés Cserszegtomajon történik a védőnői tanácsadó-

ban elkülönített helyiségben. 

A szűrésre időpont egyeztetés szükséges, valamint a 
behívó levelet és a TAJ kártyát kell magukkal vinni.  

Jelentkezni lehet Kocsisné Vidéki Szilvia védőnőnél, a 
06 30 64 88 706 telefonszámon.  

 

 

Önkormányzati hírek 
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Tájékoztató nyertes pályázatainkról 

Rezi Bem József utca és Ambrus Mihály utca aszfaltozása és úttartozékok felújítá-
sa 

Rezi Község Önkormányzata 2020. július 7-én pályázatot nyújtott be Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. 
pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című c) 
alpont Belterületi utak, járták, hidak felújítására. 

A megvalósítás helyszínei :  

Rezi, Bem József utca, Ambrus Mihály utca, Rezi 689/5. és 717. hrsz.,  Rezi 776/16. 
hrsz. jelölte meg. 

A tervezett beruházáshoz 15.748.000,- Ft + Áfa támogatást kaptunk a Belügyminiszté-
riumtól.  

A pályázati támogatáson felüli megvalósításhoz szükséges önrész összegét 3.529.412 
Ft-ot Rezi Község Önkormányzata 2020/2021. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Vis maior pályázat – Rigósi útpadka károsodások helyreállítására 

Rezi Község Önkormányzata 2020. augusztus 31-i ülésén úgy határozott, hogy VIS 
MAIOR pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Rezi, Rigósi u. 043/4 – 2602 - 
2603 út- és padka károsodások helyreállítására.  

A helyreállítás költsége 14.277.000,- Ft + Áfa,  melyhez 12.849.213,- Ft + Áfa támoga-
tást igényelhettünk.  

2021. március 1-én megkaptuk a Belügyminisztérium támogatói okiratát, azonban az 
igényelt támogatási összeg helyett 3.670.0748,- Ft + Áfa támogatást állapítottak meg 
Önkormányzatunk részére.  

Vis maior pályázat – Hunyadi 592. hrsz. partfal stabilizációja 

Rezi Község Önkormányzata 2020. június 11-én a nagy mennyiségű esőzés okozta vis 
maior károk helyreállítása érdekében pályázatot nyújtott be a Rezi, Hunyadi utcában 
lévő 592. hrsz-ú partfal helyreállítására.  

A helyreállítás költsége 37.387.000,- Ft,+ Áfa, melyhez 33.648.031,- Ft t+ Áfa támoga-
tást igényelhettünk.  

2020. június 18-án megkaptuk a Belügyminisztérium támogatói okiratát, azonban az 
igényelt támogatási összeg helyett 29.954.331,- Ft + Áfa támogatást állapítottak meg 
Önkormányzatunk részére.  

 

A pályázatok megvalósítására ez évben kerül sor. 

Önkormányzati hírek 
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Lukács Sándor:  
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színművész   

 
Fehér erdő 

 
 

 
 
 
 

Fehér erdő fölött a Hold 
Hallgatá, s ül a hóra, fákra 

Magányában csak vár az ember, 
valami csendes feltámadásra.  

 
Odaképzelt csillagai a lengő 

égen felszikráznak,  
Csak emlékében suhan majd el 

forrósága a tavalyi nyárnak. 
  

Most gallyak sírnak fel éjjelente,  
Rügy után sóvárgó ágak,  

Nem adja meg magát egyikük 
sem könnyen az elmúlásnak 

 
A sötétben tüzek gyúlnak, a  

láng tetején fényes virág,  
de a szirma hamar fonnyad, alá-

szállóban a világ.  
 

Ha keresel, rám találsz majd, ha 
kereslek rád találok,  

És viszünk egymásnak titokban, 
egy falatnyi jobb világot.  
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2021. évben megvalósulás előtt álló pályázatok 

 

2020. évben megvalósult pályázatok 

Rezi Deák Ferenc utcában lévő 657. hrsz-ú támfal károsodás helyreállítása vis 
maior támogatás keretében 2020. tavaszán megtörtént. A Magyar Államkincs-
tár az igénybe vett 6.337.457,- Ft +Áfa támogatás felhasználásáról benyújtott 
elszámolásunkat elfogadta. 

Rezi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program ke-
retében kiírt „Óvoda udvar” című MFP-OUF/2019. kódszámú pályázati felhí-
vásra. Az óvodaudvaron elhelyezésre kerültek a kültéri játszótéri eszközök, 
melynek megvalósítására 3.505.500,-Ft+ Áfa támogatást kapott Önkormány-
zatunk. A pályázat elszámolása folyamatban van. 

Rezi Község Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. között kötött együttműködési megál-
lapodás keretében megvalósult az „A” típusú Sportpark a tornaterem mellett. 
A beruházás  értéke 5.126.427,- Ft+ Áfa. A beruházás műszaki átadás-átvétele 
2020. december 17-én megtörtént, így a sportolni vágyók használatba vehetik 
a kültéri sporteszközöket. 

Rezi Község Önkormányzata a Rezi, 
Rákóczi u. 2/A. szám alatti (Rezi 50/5. 
hrsz-ú)  ingatlanán a Zalaegerszegen, 
2020. április 28-án aláírt TOP-1.4.1-19-
ZA1-2019-00001 projekt azonosítószá-
mú támogatási szerződés alapján 
40.155.921 Ft + Áfa támogatásban ré-
szesült mini bölcsőde kialakítására. A 
pályázat megvalósítása 95 %-ban elké-
szült. A mini bölcsőde megnyitására épí-
tési és működési engedély birtokában 
kerülhet sor. 

„ A gyermeknevelés kreatív vállalkozás. 

Inkább  művészet, semmint tudomány” 
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        Virágzó Rezi Porta cím 

  
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete meghirdeti a 
Virágzó Rezi Porta címet. A cím elnyerésére jogosult Rezi 
község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa vagy 
használója.  
 
A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, 
illetve használónak:  
- akinek ingatlana s az azon található épület, kert,  udvar 
megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a 
környezetébe és 
- akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyom-          
és szemétmentesen tisztán tartott. 
 
Az elnyert cím birtokosait „Virágzó Rezi Porta” feliratú  
25 x 15 cm nagyságú, falra- kapura szerelhető emléktáblával 
és oklevéllel ismerjük el.  
Az elnyert cím visszavonható, amint az ingatlan arra érdemte-
lenné válik.  
  
Versenyt hirdetünk a település utcái között,  
a Legszebb Utca Reziben címmel. A cím elnyerésére jogosult 
az az utca vagy utca szakasz, ahol 
- az ingatlanok előtt járda, árok, árokpart, egységesen, 
gyommentesen folyamatosan tisztántartott, gondozott.  
Az elnyert címet birtokló utcák vándorkupát és dísznövénye-
ket kapnak.  
Az elismerések a 2021. október 1-én a Betakarító napon 
kerülnek kihirdetésre. Az elismerésben részesülők névsora 
megjelenik a Kikiáltó decemberi számában valamint fényké-
pekkel a Facebook Rezi-Kör-Kép oldalán.  
A címet az erre a célra létrehozott bíráló bizottság javaslata 
alapján adományozza Rezi Község Önkormányzata.  
Kérjük lakóinkat is, hogy segítsék a bizottság munkáját azzal, 
hogy fotókat küldenek tetszetős ingatlanokról, utcákról.  
Köszjük előre is, hogy tisztán tartott és gondozott ingatlanaik-
kal hozzájárulnak Rezi Község szépítéséhez, a településkép 
javításához!  
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Képhez vagy ábrá-

hoz tartozó felirat 

R E

Kiss Ferenc háziorvos tájékoztatója a 

koronavírus járvánnyal kapcsolatban. 

Tisztelt rezi lakosok!  

A koronavírus fertőzés egy világjárvány, ami ellen nemigen lehet védekezni, csak oltóanyaggal.  

Ha valaki megfertőződött, vannak tünetek , amik a fertőzésre utalnak. Ezek a tünetek hol erősebben, hol gyen-

gébben jelentkeznek. Ha valaki azt tapasztalja, hogy hirtelen magas láza van, gyengesége van, izületi fájdalmai 

vannak, száraz köhögése van, a tünetcsoport utalhat koronavírus fertőzésre. Ilyenkor az első dolog, hogy felhív-

ja a háziorvosát, elmondja a tüneteket, és kikéri a véleményét. A háziorvos a tünetek alapján dönt arról, hogy 

elrendeli-e a teszt végzését vagy nem tartja azt szükségesnek de otthoni kezelésre előírja a beteget vagy akár 

táppénzre is veheti teszt végzése nélkül. Amennyiben a tünetek gyanúsan  koronavírus fertőzésre utalnak, akkor 

a háziorvos tesztet ír elő, a teszt egy-két napon belül eredményt ad, és az eredmény és a tünetek birtokában dönt 

arról, hogy kórházba utaljuk a beteget vagy elég az otthoni kezelés. A tesztelés jelen pillanatban úgy történik, 

hogy a mentőszolgálat eldönti a beteg állapotától függően,  hogy behívja-e a beteget, vagy otthon végzi el a 

vizsgálatot.  

Az oltóanyag 18 év felett mindenkinek javasolt! Kivéve, a frissen lázas, gyulladásos betegeket vagy olyan alap-

betegséggel küzdőket, akiknél az  allergiás reakció anafilaxiás sokkal jár. Az oltás előtti 1-2 órán belül ne fo-

gyasszanak ételt-italt,  mert ha mégis valami hányási reakciót váltana ki az oltás, akkor azt könnyebben visel-

jék. Az oltásnak ugyanolyan reakciói vannak, mint az egyéb oltásoknak, mint az influenza vagy a gyermekkori 

oltásoknak. Hőemelkedést, enyhe lázat, bőrpírt, az oltás helyén egy-két napos fájdalmat abba az izomba, ahova 

az oltást beadtuk. Komolyabb reakciót nem vált ki.  

Csak magyar állampolgárok regisztrálhatnak. A regisztrált állampolgároknak a listáját, ami hétről hétre válto-

zik,  minden háziorvosnak kiküldik. Ebből a listából mindig annyi embert tudunk csak beoltani, amennyi oltó-

anyagot kapunk. Ennek mennyisége és fajtája minden alkalommal változó.  A különféle típusú oltóanyagokra 

vonatkozó szabály az, hogy senki nem köteles elfogadni a felajánlott oltóanyagot, ami éppen akkor rendelke-

zésre áll,  amikor lista alapján oltásra kerülne. Ekkor tovább lépünk és neki várnia kell olyan oltóanyagra, amit 

elfogad. Ezt feljegyezzük és ha az az oltóanyag megérkezik, nem tudjuk hogy egy hét vagy egy hónap múlva, 

akkor behívásra és beoltásra kerül. Az oltással kapcsolatban az a legjobb hozzáállás, hogy a betegségnél, a be-

tegség súlyosságánál, tüneteinél sokkal jobb, ha be vagyunk oltva. Nem érdemes arra várni, hogy esetleg tünet 

nélkül is áteshetünk, mert a járvány nem válogat. Számos eset van körülöttünk, ami nagyon súlyos lefolyású de 

halállal is végződhet a fertőzés. Az a legjobb oltás, amit éppen sikerült beadatni, minél hamarabb. Jelenleg Re-

ziben egyre többen betegednek meg. Éppen ezért fontos a megfelelő távolság tartása! Kerüljék a forgalmasabb 

helyeket! Ne látogassák egymást! Tartsák be a járványügyi előírásokat és nem utolsó sorban, aki eddig még 

nem tette, regisztráljon az oltásra!   
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Ez a cikk 75–125 szót tartalmaz-

hat. 

A képek vagy ábrák kiválasztása 

fontos lépés a hírlevél tartalmának 

összeállítása során. 

A kép kiválasztásánál ügyeljen arra, 

hogy a kép összhangban legyen a 

cikkel és emelje ki annak mondani-

valóját. Kerülje a tartalomtól elté-

rő témájú képeket. 

A Microsoft Publisher több ezer 
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„Minden 
embernek a 

lelkében dal van, 
és a saját lelkét 
hallja minden 

dalban. 
 

És akinek szép a 
lelkében az ének, 

az hallja a 
mások énekét is 

szépnek.” 
Babits Mihály 

 

A mi iskolánk... 

Laky Demeter Premontrei Általános Iskola 

A mi iskolánk…. 

Legfőbb feladatunknak azt tekintjük, hogy gyermekeinket az életre neveljük. Megta-
nítsuk a konfliktusaikat kezelni, a másikat tisztelni, szeretni, felelősséget érezni 
és tenni egymásért. Emellett ar ra törekszünk, hogy megismertetve a falusi élet-
ben rejlő lehetőségeket, felébresszük és ápoljuk bennük a szülőfalujukhoz való ra-
gaszkodást és a közösség iránti elköteleződést.  

A kis csoport biztosítja a nagyobb törődést, odafigyelést, több segítséget és a családi-
as környezetet. De emellett elengedhetetlen, hogy az iskolába érkező gyermek 
maga és szülei is higgyenek abban, hogy itt bármilyen gond is adódik, azt közösen 
képesek vagyunk és leszünk megoldani.  Ha a gyerekek ellentmondások, ellenséges-
kedés között nőnek fel, sokkal nehezebben találják meg a kivezető utat életük problé-
máiból.  

Az iskolai tanulás során elsajátított, elsősorban a mindennapi életben használható 
ismeretekből és készségekből felépülő tudás vizsgálatára szolgáló PISA felmérések-
ben legjobb eredményt elérő finnek szerint, egy általános iskolás korú gyermek 
számára az a legjobb iskola, amelyik a lakóhelyéhez legközelebb van.  

A szülőfalu a környezettudatos, energiatakarékossági szempontok mellett a gyöke-
rek, a kötődések kialakításának is színtere – és ez a gyermekek számára sokkal fonto-
sabb, mint hinnénk. A kapcsolatok, a helyi életben való aktív részvétel, a biztonság, 
hogy mindenki ismeri egymást és felelősséget érez nem csak a saját gyermekéért, 
hanem a másik család gyermekéért is – mindezek olyan mély kötődést és mentális 
megerősítést jelentenek, aminek hiányát egy mégoly kiváló városi iskola előnyei sem 
tudnak pótolni.  

Mindegyik gyermek, gondoskodásra, figyelemre, egyéni bánásmódra vágyik. 
Fontos megtalálni, hogy ki, miben jó, miben tehetséges, milyen irányba induljon el a 
továbbtanuláskor. Arra törekszünk, hogy megismerjük, segítsük őket a kibontakozás-
ban. Mindenkiben ott szunnyad az, amiben ő a zseni, a legjobb. Személyiségük alakí-
tásában szorosan együtt kell működni a családnak az iskolával, hiszen mindig is na-
gyon meghatározó a gyermek környezete, az otthoni elvárások, igények, értékek, 
amiket vele szemben támasztanak a szülei. 

Fontosnak tartjuk a 
pozitív szemléletet 
és megerősítést, az 
őszinteséget, a jóra 
való törekvést, a 

keresztény értéke-
ket. 

Eltelt egy esztendő és ismét várjuk a Húsvét eljövetelét. A Nagyböjt annak az ide-
je, hogy megálljunk, elgondolkodjunk, és számot vessünk életünkkel, tetteinkkel. 
A járványhelyzet miatti kényszerű bezárkózottság még több lehetőséget kínál erre. 

Szent Pál írja, hogy „…az Istent szeretőknek, minden a javukra válik” (Róm 8,28), 
ennek tudatában könnyebben tudunk túllépni a nehézségeken, megtalálni a kiutat 
… amit pedig akkor ismerünk fel, ha minden figyelmünket a jóra, a szeretetre pró-

báljuk összpontosítani, hiszen felelősek vagyunk nem csak tetteinkért, de szavain-
kért, sőt gondolatainkért is.  Ebben kell most eggyé válni! Senki nem fog előbb 
meggyógyulni és nem lesz jobb nekünk sem, ha bűnbakokat keresve zsörtölődünk. 

Viszont imával, hittel, szeretettel fordulva egymás felé, szebbé tehetjük a világot. 

Böjti időszakban 

Ünnepek és hagyományok 
megélése 
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Tanulóink számára ismerős fogalom a Szókratészi hármas szűrő:   
 
Szókratész egy nap találkozott egyik ismerősével az utcán, aki azt mondta neki: 
- Szókratész, akarod tudni, mit hallottam a legjobb barátodról? 
- Várj egy pillanatot! – válaszolt Szókratész. – Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha 
megfelelnél három kérdésre. Ezt hívják hármas szűrőnek. Az első szűrő az igazság. Teljesen 
biztos vagy abban, hogy amit mondani akarsz, az igaz? 
- Nem - válaszolt az ember. – Csak hallottam róla, és... 
- Rendben, szóval nem vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy sem. Most próbáljuk ki a máso-
dik szűrőt, a jóság szűrőjét! Az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog? 
- Nem, éppen ellenkezőleg. 
- Szóval – folytatta Szókratész – valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy biztos 
benne, hogy igaz. Akkor alkalmazzuk a harmadik szűrőt, a hasznosság kritériumát! Amit 
mondani akarsz, az hasznos lesz nekem? 
- Nem igazán… 
- Nos - vonta le a következtetést Szókratész –, ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem 
biztos, hogy igaz, nem jó és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán? 

Kevesen vagyunk, kedvesek a tanárok, szép a terem, táblajátékok vannak. 
Kedvesek a gyerekek, sok barátot lehet szerezni, a tanárok is kedvesek, sok a jó program, 

nagyon jó házikat kapunk, lehet sokat tanulni, az olvasás óra nagyon jó! 
Az a jó az iskolában, hogy jók az osztályfőnökök, az órák, és az egész iskola, de az is jó, 

hogy nagyon jó barátokat lehet találni. 
Kedvesek a gyerekek, a tanító nénik, biztatnak minket, mindenkiben megvan a szigorú-

ság, és a szeretet. 
Jó nagy a focipálya, finom ennivalókat adnak, megszerettem a matekot és az olvasást, 

imádom a tesit. 
Jók a programok, a füves pálya, jó, hogy kevesen vagyunk, a falunkban van az iskola és 

nem kell messze járni. Jók az órák, izgalmas a kipes óra és az interaktív táblák is. 
Jó, hogy van kipes óra, meg rajz órák, kedvesek a tanárok, szép az iskola, szépek a termek 

és jók az órák.  
Szép termek, megértő közösség, jó tanárok. 
Kedvesek a gyerekek és a tanárok, sokat lehet tanulni, lehet barátokat találni, kapunk jó 

házikat, szeretjük a kipes órát. 
A tesi nagyon jó, és a kipes óra is jó, meg a korrep is jó. 
Kevesen vagyunk, jó, hogy egyre több segítséget kapunk, tornacsarnok is van. 
Kreatív iskola, sok versenyt nyer. 
Közel vagyok a sulihoz, kedvesek a tanárok és megértőek, a legjobbat akarják, van sok ki-

rándulás. A Rezi iskola olyan, mint egy nagy család, mindenki törődik egymással. 

Mit írnak iskolánkról tanulóink 

Megkérdeztük a szülőket is…. 

Vannak még javítani valók, de az alap nem rossz. 
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Időpont Verseny megnevezése 
Versenyen induló tanuló(k) 
neve Elért eredmény 

2019. 11.23. Szép Zalában születtem Ganghamer Gyöngyike 5. o. kiemelt arany 

          „                 „ 
Barta- Molnár Imola Tünde 
3.o. arany 

          „                 „ Bagladi Jázmin 1.o. ezüst 

          „                 „ Kikelet népdalkör ezüst 

          „                 „ 

Barta-Molnár Enikő Tímea, 
Gergely Klementina- Lázás 
Mira arany 

Egész tanévben Bendegúz levelezős verseny 

Fenyves Zsuzsanna 
Csizmadia Natasa, 
Barta Molnár Anna, Nagy 
Attila, Szabó Ádin, Nagy 
Zsombor, Nagy Koppány,  
Nagy Bence 
Fenyves Julianna 

Fenyves Julianna félévkor 
és év végén arany minősí-
tést kapott 

2019. 11.20. 
Dugonics András matematika 
verseny 1. forduló 

5.o. Csizmadia Natasa, Nistor 
Előd 
6. o. Gál Emőke, Fenyves Zsu-
zsanna Timea, Nagy Attila, 
Ganghamer József, Lutor Ni-
kolasz, Barta-Molnár Anna 
7.o. Nyisztor Gábor 
  részt vett 

2020. 01.29. 
Dugonics András matematika 
verseny 2. forduló 

5. o. Csizmadia Natasa 
7.o. Nyisztor Gábor 

Natasa 520 tanuló közül a 
22. helyen végzett. 

2019. november 
Zala megyei vers- és mese-
mondó verseny 

Nyisztor Szidónia, Nagy 
Zsombor Imre, Gulyás Zoltán emléklap 

  
Illyés napok 
Vers-és prózamondó verseny Szabó Ádin, Nagy Zsombor emléklap 

  
Illyés napok 
Rajzverseny Anton Hajnal Különdíjas 

2020. március 9. 
Csokonai Alapműveleti Ver-
seny 

5.o. Csizmadia Natasa 
 6.o. Gál Emőke, Fenyves Zsu-
zsanna, Gangham József, Lutor 
Nikolasz 
8. o. Gál Noémi Részt vettek 

2020. 03.16. 
Gergely -napi Művészeti 
Fesztivál 

Nagy Zsombor, Barta Molnár 
Enikő, Anton Moána, Gergely 
Klementina, Gál Nikoletta, 
Csizmadia Natasa Bronz minősítés 

2019/20. 
Szépművészeti Múzeum- 
történelmi verseny 

Nagy Attila, Barta-Molnár 
Anna, Gál Emőke, Lutor Ni-
kolasz,Ganghamer József, Országos 6. hely 

2019/20. Nyelvész verseny Fenyves Zsuzsanna 
Megyei döntőbe jutott –
ezüst 

2020. 04.25-ig 
Helyi óvoda Meseíró pályáza-
ta 

4.o. Anton Hajnal, 3.o. Balogh 
Dávid, Gergely Klementina, 
Barta- Molnár Imola Tünde, 
Fenyves Julianna, Lutor Mik-
lós 

Az óvoda Katica csoport-
jának meséjét, Anton 
Hajnal és Fenyves Julian-
na írta. 
Különdíjas: Lutor Mik-
lós. 
A többiek is könyvjuta-
lomban részesültek. 

2020. 
Bendegúz Tudásbajnokság – 
országos levelező verseny Nagy Koppány Arany 

Hagyományok megélése 

Disznóvágás idején... 

  Farsangi időszakban... 

  Mindenszentek idején... 
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2020-2021-es év eddigi tanulmányi versenyei 
Bendegúz levelezős verseny Fenyves Julianna 4.o. Folyamatos 

  Fenyves Zsuzsanna 7.o.   „ 

  Nagy  Zsombor  5.o.   „ 

  Barta Molnár Imola Tünde  4.o.   „ 

Mozaik tanulmányi verseny Balogh Dávid 4.o.   „ 

  Barta Molnár  Imola Tünde 4.o.   „ 

  Fenyves Julianna  4.o.   „ 

Matekász verseny Bagladi Írisz  1.o.   Megyei döntőt is megírta 

Fehérlófia népmesemondó verseny Bagladi Írisz 1.o. Országos bronz minősítés 

Párhuzamosan 3 rajzpályázatra küldtünk alkotásokat, amelyek értékelése folyamatban van. 

Félelemben, vagy szeretetben  élni…. 
 
“- Szia! De jó, hogy találkoztunk. Mi van veled? 
- Ne is mondd, pár hónapja elköltöztem Megszokásból. Képzeld nagyon sokan otthagyták. 
- Hová költöztél? 
- Az új lakhelyünk Félelem. Rengeteg ember lakik itt és folyamatosan jönnek újak és újak. 
Annyian vagyunk, hogy már minden földrészen van rengeteg ilyen nevű hely. 
- Értem. Képzeld én is nem rég költöztem. Otthagytam Ismeretlent. 
- Haha!! Ugye, hogy megmondtam, hogy nem lesz jó ott neked... Még szerencse, hogy nem 
hallgattam rád és nem követtelek. 
Na és hol laksz most? 
- Szeretetben... 
- Szeretetben?? Az hol van?? 
- Mindenhol... Ahol épp vagyok, ott megtalálom... Tudod Szeretet bennem van, ott belül a 
lelkemben. 
- Jaj hagyjál már, beszélsz itt hülyeségeket. Foglalkozz inkább fontosabb dolgokkal. Épp 
tegnap mondták a tévében, hogy nagyon sokan meg fognak halni, te meg ilyenekkel trak-
tálsz engem. Mindenki, aki Félelemben lakik, erről beszél. Nem is hallottál róla?? 
- Tudod, mi akik Szeretetben élünk, nem hallgatjuk ezeket a híreket. Hiszen egyszer úgyis 
mind meghalunk, de addig amíg lélegzünk, addig nyugalomban élünk Szeretetben. Majd ha 
menni kell, megyünk.. de minket a halál után is vár a Szeretet.. Az égi.. 
Nincs kedved odaköltözni inkább?? Szólhatsz a többieknek is, várunk mindenkit! 
- Mekkora ez a Szeretet?? Lehet el sem férünk, hiszen ahogy mondtam, mi rengetegen 
élünk Félelemben... 
- Ne aggódj! Lehet fel sem tudod fogni, de Szeretet végtelen... Várlak, gyere, lesz helyed 
nálunk mindig!” 
(Dóró Sándor , 2020.10.13) 
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Országos mérések... 

Alkalmazott módszereink... 

Kiemelkedő területek…. 
Évek során az alapozó tárgyak versenyein kívül az ének és a képzőművészet te-
rületén születtek kiemelkedő eredmények.  

Komplex Instrukciós Program (KIP), melynek részei a KIP-es órák (kompetenciák 
fejlesztése), a táblajáték (a logikus gondolkodás fejlesztése), és a generációs órák, 
amelyek a pályaválasztást segítik.   

Digitális Iskolaként módszerekben (oktatóprogramok, alkalmazások, appok) és 
felszereltségben biztosított az informatikai képzés megalapozása. 

A Mesezene csoportban játékos képességfejlesztő számolás- és olvasás tanulás.   
Meixner módszerrel az olvasási nehézségek csökkentése, képességfejlesztések. 
Az alsó tagozatos néptánc a népi hagyományok megélésén túl a mozgáskultúrát és a ko-

ordinációt is fejleszti. 
Kulcsár Mihályné mozgásterápia, mely az agyi területek aktiválásával segíti a tanu-

lást.  

A kompetenciamérések eredménye magyarból országos átlagnak megfelelő, ma-
tematikából az országos átlagon felüli. 

Rajzszakkör Angol és német nyelv, énekkar, történelem, liturgikus ének, rajz és szivacskézilabda. 

Jelenlegi szakköreink... 

Énekkar 

Mese-zenecsoport 
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Akik az általános iskolai éveik alatt is becsülettel tanul-
tak, azok intenzív tanulással jól veszik a középiskolai, 
majd akár egyetemi akadályokat is. A többiek pedig 

gyorsan rájönnek, hogy változtatni kell a tanuláshoz 
való hozzáállásukon.  

 Érdekes táborok, jó közösségi prog-
ramok, pizsi parti, gyönyörű kör-
nyezet, finom ételek, jó közösség, 
aktív és kreatív szülői munkaközös-
ség. 

 Minden termünk egy-egy Árpádházi 
szentről van elnevezve, (egy Boldog 
Özsébről, az informatika terem pe-
dig az internet leendő védőszentjé-
ről, Carlo Acutisról). 

 Tornacsarnok és a focipálya, ahová 
a szünetekben is ki tudnak menni a 
gyerekek. 

 

A középiskolai informatikai képzést alapozó tematika alapján, olyan informatika oktatást kezdünk, 
ahol a képzés tartalmában a készségek, képességek fejlesztése, a logikus gondolkodás, rendszerezés, 
precizitás szerepel a középpontban. Ezeket a többi tantárgyi területek is hasznosítják, és a későbbiek-
ben nagy segítségükre lesz a legmodernebb technika és a kimagasló szakmai tudás. Ezt segítik már első 
osztálytól kezdve a logikai játékokkal, az informatikai eszközök használatával, egy kis robotikával. 
Felsőben pedig pontosságra, önálló gondolkodásra építve, algoritmizálási feladatokat oldanak meg.  

Az angol nyelv alapozását megkezdjük játékos formában 1-2. osztályban, majd tovább felmenő rend-

szerben és óraszámban, valamint angol és német szakkörrel kibővítve, ezzel biztosítva az alaposabb 
nyelvismertet. 

2021/2022-es tanévtől indul... 

… és az extrák 

Hagyományaink... 
Az évkör ünnepein végig 
haladva megtartjuk a Mi-

hály napi vásárt, Márton 
napi misztériumjátékot, 

rétesnyújtást és felvonu-
lást, átadjuk a Szent Er-
zsébet díjat, Adventi ké-

szülődéssel, Szent Miklós 
járással, majd karácsonyi 

műsorral ajándékozzuk 
meg a családokat és lakó-
helyünket. V ízkeresztkor 

iskolaszentelést tartunk, 
farsangkor kiszebábbal 

űzzük el a telet, majd 
Húsét előtt tojásírással és 

húsvéti népszokásokkal 
ismertetjük meg a gyere-

keket. Pünkösdi királyt és 
királynét választunk 

ügyességi és elmés pró-
bák teljesítése után. 

Fánksütés a 
Turistaház-

ban… 

majd kóstoló a 
fiúkkal... 

 

Tábori pillanatok (Alkotótábor)  
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Híd-i pihenőhely rendbetétele az általános 

iskolásokkal  szabadidejükben 

Végül a beiratkozásról... 

A 2021/22. tanévre a leendő első osztályosok 
beíratása április 15-16-án lesz.  

A járványhelyzetre való tekintettel a személyes 
megjelenéstől eltekintünk, a beiratkozás elektro-
nikus úton történik, az Iskola honlapján ill. 

Facebook oldalán található elektronikus kér-
dőív kitöltésével.  

A szükséges dokumentumokat a tanévkezdéskor 
kell bemutatni. A településen állandó lakcímmel 
rendelkezők automatikusan beírásra kerülnek, 

amennyiben a szülő nem jelzi a másik választott 
intézmény felé beíratási szándékát.  

Érdeklődni az alábbi telefonszámon és email cí-
men lehet: 

+36-30-648-8717 

iskola@premontrei-lakydemeter.hu 

Honlap: http://premontrei-lakydemeter.hu/ 

https://www.facebook.com/Laky-Demeter-
Premontrei-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-

Rezi-344458646629722 

 

 

Köszönöm szépen a 7.,8. osztály tanulóinak, név szerint 
Nagy Attila, Lutor Nikolasz, Ganghammer József, Ring 
Péter, Tatár Szilárd, Nyisztor Gábor, Nyisztor Előd, Par-
tics Attila és az 5. osztályból Szabó Ádin önzetlen mun-
káját, hogy szabad idejük terhére dolgoztak falunk szeb-
bé tételén.  

Továbbá köszönöm a Szülőknek, hogy ezt lehetővé tet-
ték!  

Legyenek büszkék gyermekeikre, ahogy , mint tanáruk 
én is az vagyok.  

Igaz tisztelettel Varga János  

mailto:iskola@premontrei-lakydemeter.hu
http://premontrei-lakydemeter.hu/
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Az élet himnusza 
 
Az élet egyetlen - ezért vedd 

komolyan!  

Az élet szép - csodáld meg!  

Az élet boldogság - ízleld!  

Az élet álom - tedd valósággá!  

Az élet kihívás - fogadd el!  

Az élet kötelesség - teljesítsd!  

Az élet játék - játszd!  

Az élet vagyon - használd fel!  

Az élet szeretet - add át magad!  

Az élet titok - fejtsd meg!  

Az élet ígéret - teljesítsd!  

Az élet szomorúság - győzd le!  

Az élet dal - énekeld!  

Az élet küzdelem - harcold meg!  

Az élet kaland - vállald!  

Az élet jutalom - érdemeld ki!  

Az élet élet - éljed!    

                       Teréz anya 

Farsang az óvodánkban 

Rezi Óvoda hírei 
Januártól óvodánk nevelőtestülete egy új óvodapedagógus személyével bővült. 
Örömmel fogadtuk Tóth-Bogdán Bernadettet, aki jelenleg Hévízről jár hozzánk. 
Évekig dolgozott ezen a pályán, majd néhány éves kitérő után, újra visszatért 
eredeti hivatásához. Gyerekek és felnőttek is hamar megszerettük, beilleszkedett 
kis közösségünkbe. Kívánunk neki sok szép örömteli évet óvodánkban! 

A gyerekek számára egyik legjobban várt hagyományos program a farsang. Bizton 
mondhatom ezt, hiszen farsang másnapján már arra készülnek a gyerekek, mik lesznek 
a következő évben. A mulatsághoz nagy segítséget kaptunk most is a szülőktől, nagy-
szülőktől, hisz a farsang, fánk nélkül elképzelhetetlen. Emellett nagyon ötletes és szép 
jelmezekbe öltöztették gyermekeiket a szülők. Szeretnénk itt is megköszönni munká-
jukat, törődésüket. Már reggel jelmezbe öltözötten mentünk be a csoportszobába mind 
a gyerekek, mind a felnőttek. A jelmezek megcsodálása, kitalálása, hogy kit rejt, min-
den évben nagyon szórakoztató része a napnak. A jelmezesek bemutatkozása utáni 
vidám játékok szünetében mindenkinek jól esett a finom fánk! Hagyományainknak 
megfelelően hangos énekléssel, zörgéssel igyekeztünk  elzavarni a telet. Mi mindent 
megtettünk...!  

Ehhez a hagyományhoz tartozik a húshagyó keddi kiszé-
zés. Közösen készítettük el a kisze bábot, amit a szal-
mával tömtünk ki, illetve mindenkinek elkészült újságpa-
pírból gyűréssel a saját bábja, amelyet hangos éneklés 

kíséretében körbe vittünk az udvaron. Ezt éne-
keltük: 

„Kisze, kisze villő,  

jöjjön rád a himlő,  

kivisszük a betegséget, 

behozzuk az egészséget!”  

majd elégettük a kisze bábokat. Az ebédhez 
ezen a napon a hagyománynak megfelelően fánkot kaptunk, ami igazán 
finom volt. Köszönet érte a konyha dolgozóinak! 

Kiszebáb égetés 
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Két tehetségműhely munkáját szeretném bemutatni.  

Az első műhelyt a „Sakk-matt a barátom” tehetségműhelyt Keserű Veronika 
szervezi és vezeti, jelenleg 13 gyermekkel. Elvégezte a sakkjátszótér komplex  ké-
pességfejlesztő program képzését, ezzel megkaptuk a Sakkjátszótér eszközcsomagot, 
a gyerekek komplex képességfejlesztésére.  

Sakk az óvodában? Miér t és mit keres az óvodában a sakk? A kételkedők szá-
mára szeretném bemutatni, hogy milyen játékos módszerrel ismerkednek meg a sakk 
bábuival a gyerekek. A bábuk megismertetéséhez egy-egy mondókát, sakkrímet tanulnak meg a 
gyerekek. Például a gyaloggal ás lépésével így ismerkednek meg: „Kicsi vagyok én, majd 
megnövök én, egyesével, egyenesen lépegetek én.” vagy a bástya sakkríme:„Jobbra, balra, 
föl, le, bumm bástya városunk őre”. 

Milyen is a sakk az óvodában? Minden alkalommal egy-egy rövid mesével indul a foglalkozás, majd mind-
egyikhez tartozik egy színező, rajzoltató feladat. Játékosan tanulva keresik a két kép közötti különbséget, azono-
sakat karikáznak be, összeillő párokat keresnek, kiegészítenek és az ellentétpárok találása mellett, folyamatosan 
számlálnak. A sakkszőnyegen a jelek segítik a betűjelek megismerését, például az „A mint alma”, a „B mint 
banán”, a „C mint cica”… és az utolsó a táblán a „H mint ház”. Ezzel az akusztikus észlelésüket is fejlődik. 
De ez csak egy kis ízelítő! Láttam a foglalkozásokat, a gyerekek minden alkalommal örömmel mennek és moso-
lyogva jönnek ki a foglalkozásról . Ez az, ami számít!   

 

A másik tehetségműhely az „Icinke-picinke gyermektánc műhely”, amelyet Szita-Gelencsér Dóra vezet már 
második éve. Szakemberek szer int, a tánctanulás az egyik legjobb készségfejlesztő mozgás. Maximálisan 
egyet értek ezzel! Emlékezzünk csak a saját gyermekeink első lépéseire és mozdulataira! A zenére már egészen pici 
korban ösztönösen rázni, rugózni kezdik magukat a pöttömök. Ez folytatódik tudatosan a táncolás tanulása közben. 
Dórival a Rezidance-asnál töltött hosszú évek alatt a mozgás, a zenére mozgás, a tánc szeretete eggyé vált és nagy 
örömömre ezt a szeretetet továbbadja óvodásainak. Dóri foglalkozásain  az „Így tedd rá!”képzésen megismert céllal 
azonosulva, játékos formában a hagyományos népi játékok segítségével fejleszti a gyerekek mozgáskészségét, mi-
közben észrevétlenül elsajátítják a magyar néptánc alapjait. Közben fejlődik a mozgáskoordinációjuk, a játék-
készségük, ritmusérzékük, zenei hallásuk, a együttjátszás során pedig egy fontos készségük, a szociális készség.  

A leírtakból látszik, hogy ez újra egy komplex képességfejlesztés, de 
egy más gyermekcsoport érdeklődésének megfelelően. 

A változatos egyéni, páros és csoportban végzett mozgások után kipi-
rult, boldog arccal jönnek ki minden foglalkozásról a gyerekek. Ilyen 
eszközök segítik a játékos tanulást:  

 

Keserű Veronika 

sakkeszközei 

Szita-Gelencsér Dóra  

eszközei 
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Ízelítő a játékeszkö-

zökből Mesemondó délelőtt az óvodában 

Elektronikai hulladékgyűjtés  

Ovis labda program  

Az óvodás gyerekek egészséges életmódra és a mozgás szeretetére történő nevelése érdekében Magyaror-

szág Kormánya létrehozta az Ovis labda programot, melynek célja, hogy az óvodákban hozzáférhetővé 

váljanak a gyerekek számára olyan sporteszközök, melyek használatával emelkedik a sportoló gyerekek 

száma, amellyel kialakul az igényük a rendszeres testmozgásra, a mozgás-gazdag életmódra. Örömmel 

kaptuk az értesítést, hogy óvodán is a támogatott intézmények között szerepel. 

Nagyon fontos feladatnak tartom a labdával való játék megszerettetését, mert az egyik 

leghatékonyabb módja a gyerekek mozgáskoordinációjának játékos fejlesztésére. 

Már meg is kaptuk a csomagokat, sok-sok labdával, többféle kapuval, játékos me-

zekkel, bólyákkal és a labdajátékok megtanítását segítő eszközökkel, kiegészítők-

kel, közel 500 ezer Ft értékben. 

Köszönjük és bízom benne, hogy minél hamarabb egészségesen élvezhetjük a velük 

való játékot! 

Kedves Rezi lakosok! 

A Rezi Óvoda ismét elektronikai hulladékgyűjtést szervez. 

Nagy szeretettel kérünk Mindenkit, hogy az elromlott, feleslegessé vált 
elektromos árammal működő gépeit gyűjtse össze és juttassa el az óvodá-

ba  

2021. április 08. (csütörtök estig).  

ÁPRILIS 09-én (pénteken) reggel 8 órakor szállítják el. 

Az óvoda udvara előtti bekötő sávban jelöljük ki a gyűjtés helyét. A gyerekek 
biztonsága érdekében, kérjük, oda rakják le a fölöslegessé vált gépeket! 

A gyűjtésből befolyt összeggel az óvoda és az iskola gyermekeit támogat-
ják! 

Előre is köszönjük a segítségüket!  

Évek óta van egy nap tavasszal, amikor óvodánk gyermekei mondanak mesét az óvoda dolgozói, egy-

más és szüleik örömére. A rendkívüli szünet ideje alatt jelenleg 12 gyermek készül anyukája vagy 

nagymamája segítségével egy-egy mesével. Ez egy ünnep számunkra és meg is adjuk az ünnepnek 

kijáró tiszteletet. Nagyon várjuk a gyerekek mesemondását. Megtapasztalhatjuk, hogy már  ebben a 

korban látszanak az egyéniségek és minden gyermek saját egyéniségének megfelelően fogja előadni a 

mesét. Örömmel hallgatjuk az óvodai foglalkozásokról már ismert meséket is, de még nagyobb öröm-

mel töltött el bennünket a számunkra is ismeretlen mesék hallgatása. Az idén is több, nem mindenki 

által ismert mesét fogunk hallani. Ezen a napon mindenki nyertes! A gyerekek azzal, hogy megtanul-

ják a mesét, mert fejlődik memóriájuk, a mese elmondásával nyelvi kifejezőkészségük, lehetőséget 

adunk szereplési vágyuk kielégítésére. Számunkra pedig a mesélésük jutalom! 

 

 

Elektronikai hulladék gyűjtés! 
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Beiratkozás az Óvodába 
A 2021/2022-es nevelési évre az óvodai  

beiratkozás időpontja  

2021. április 26. hétfő  7 órától 16 óráig és  

április 27. kedd 8 órától 17 óráig. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 
kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi 
négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, 
hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kez-
dődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a 
majdani iskolakezdésre. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesí-
tett, és még van üres óvodai férőhely. 

Ezért várjuk azoknak a szülőknek a jelzését is, akiknek 2022. február 28-ig tölti be gyermeke a 3. évet és 
szeretnének óvodánkba járni, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni szándékukat az óvodában. 

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III.10.) EMMI határozata a 2021/2022. nevelési évre történő be-
iratkozásról  hozott határozatában az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a következő nevelési évre. 
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 

Ezek a következők: 

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési 
anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), 

a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), 

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcím-
kártyát) 

 a gyermek TAJ kártyáját.  

Az elektronikus úton történő beiratkozás az alábbi email címen lehetséges: reziovoda@gmail.com 

A beiratkozás óvodai szándéknyilatkozat /felvételi kérelem nyomtatványon lehetséges, melyet a megadott 
email címen továbbítok. 

Érdeklődni lehet Trezsenyik Zsuzsánna óvodavezetőnél a 06301949055 telefonszámon. 

 

Szeretettel várunk minden kisgyermeket óvodánkba!  

Óvodánk nevelőtestülete hisz abban, hogy „ Minden ember egy megismételhetetlen csoda, és a hozzávezető 
útnak is csodának kell lennie.”  (Erich Fromm, a Szeretet művészete könyv írójától) 

 

Az óvoda nevelőtestülete nevében 

Trezsenyik Zsuzsánna 

óvodavezető 
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Illés Fanni paralimpikon 
Kedves reziek!  

Nemrég megkértek arra, hogy meséljek Nektek a jelenlegi helyzetemről, hogy áll a felkészü-

lésem, mi van velem mostanában. Nagy örömmel teszek eleget ennek a kérésnek, hiszen 

Rezi mindig is fontos szerepet tölt be az életemben, sosem fogom elfelejteni honnan indul-

tam. Mint azt sokan tudjátok, jelenleg a negyedik Paralimpiámra készülök, ami Tokióban 

lesz. Tavaly a Covid helyzet miatt ez a megmérettetés elmaradt, idénre tolódott. Ahogy min-

den kudarcban és nehéz időszakban, én ebben is a lehetőséget láttam. Úgy érzem, kaptam 

még egy évet arra, hogy jobb és erősebb legyek. Kihasználva a plusz egy évet, megműtettem 

a vállam, ami régóta okozott problémákat a felkészülésemben. Édesanyám rengeteget segí-

tett abban, hogy ilyen hamar felépüljek, amit szeretnék itt is megköszönni Neki. Tudjátok, 

egy sportoló legnagyobb ellensége az, ha valamilyen sérülés miatt több hetet ki kell hagynia, 

hiszen ilyenkor kezdhet mindent elölről. Ez nálam is így zajlott, és bevallom nekem, aki 

minden edzésen a maximumra törekszik, meg kellett tanulnom türelmesnek lennem saját 

magamhoz. Ez nehezen ment, de úgy érzem végre túl vagyok a nehezén. Jelenleg gondtala-

nul és fájdalom mentesen telnek a mindennapjaim. Újra ugyanúgy tudok edzeni, mint a mű-

tétem előtt. Nagyon sokat, ez napi 6-7 órát jelent, ebben van 10-11 km úszás és emellett erős 

konditermi edzések is. Ez a járvány időszak engem is megviselt, hiszen 14 hónapja nem vet-

tem részt versenyen, fogalmam sincs mire lehetek képes, de ennek ellenére bizakodó vagyok 

a jövőt illetően, és hiszek abban, hogy a rengeteg munka, amit elvégzek, az egyszer kifizető-

dik. Szerencsés vagyok, hogy olyan családom van, akik az elejétől kezdve hittek bennem, 

akkor is, mikor mindenki más már lemondott rólam vagy leírt... Nekem Ők adják a legtöbb 

erőt. Legyetek Ti is hálásak a szeretteitekért, hiszen a család nem pusztán egy fontos dolog, 

hanem a MINDEN! Tudomásom szerint idén meg lesz tartva az Európa-bajnokság és Para-

limpia is, és minden erőmmel azon leszek, hogy a legtöbbet kihozzam magamból ezeken a 

megmérettetéseken.  

Kiderül mire lesz elég... Azt tudnotok kell, hogy bármerre is 

járok a világban, én mindig büszke leszek arra, hogy rezi lány 

vagyok. A hazám iránti szeretetem örök és megkérdőjelezhetet-

len. Bízom abban, hogy minden jól alakul a jövőben és egyszer 

túl leszünk ezen a nehéz időszakon.  

Addig is kitartást és sok türelmet kívánok Mindenkinek! Vigyáz-

zatok Magatokra és egymásra!  

Áldott Húsvétot és minden jót! Szeretettel, Fanni  
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Húsvéti menü az egyszerűség jegyében... 
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A húst feldaraboljuk, lesózzuk, az edény aljára füstölt szalon-

nát teszünk, rárakjuk a húst úgy, hogy közé félbe vágott burgo-

nyát, sárgarépát, almát, fokhagymát teszünk és fedő alatt puhá-

ra sütjük.  

Hozzávalók: 1 kg liszt, pici só, 1 marék porcukor, 2 tojássárgája, 1 élesztő, fél liter langyos 

tej, 1 db olvasztott vaj.  

Töltelék: 75 dkg túró, ízlés szerint porcukor, vaniliás cukor, 2 tojássárgája, 1 citrom reszelt 

héja. 

Az élesztőt langyos tejbe felfuttatjuk, és a hozzávalókkal összeállítjuk. Kelesztés után 8 cipó-

ra osztjuk és téglalap formára sodorjuk. Az alsó részére egy csíkba ízesített túrót rakunk, amit 

magozott meggyel megszórunk. A tésztát feltekerjük, majd csiga formára csavarjuk. A tetejét 

tojássárgájával megkenjük és megsütjük.  

  

Sűlt nyúl, zöldségágyon  

Asszonykonty 

A  tél folyamán felhívást tettünk közzé a Facebook Rezi 
Kör Kép  oldalán  „Reziek a konyhában és kreatívan 
otthonukban” címmel, melyre nagyon sok szép ételfotót 
és az otthonokban készített kreatív alkotást küldtek be 
lakóink és tölthettünk fel az oldalra. Volt olyan is, aki 
mesét költött az almáspiétével, Pite kalandjai címmel.  

A játék tovább folytatódik, mindig az aktuális ünnephez 
kötődően, jelenleg a Húsvét a téma.  Kérjük, hogy to-

vábbra is küldjenek nekünk  fényképeket e-mailben a 
cserepg@gmail.com, vagy  Messengeren Tafota István-
né  címére! Szeretnénk, olyan hagyományos, egyszerű 
ételekről fotókat, recepteket,  amiket  manapság nem-
igen készítenek. Aki nem rendelkezik internettel, az 
írjon vagy üzenjen a 30/648-8764-es telefonszámon!  

Az alábbi recepteket Szalai Antalné  küldte be, amit 
nagyon köszönünk!  

Leves: zsírban vöröshagy-

mát pirítunk, megszórjuk 

liszttel, pirospaprikával és 

vízzel felengedjük. Sóz-

zuk, borsozzuk, jól összefor-

raljuk.  

Tészta: lisztet tojással, sóval, 

vízzel összegyúrjuk, leves-

tészta vastagságúra kinyújt-

juk. Zsírban Vöröshagymát 

pirítunk és megkenjük a 

kinyújtott tészta tetejét., 

majd csíkokra vágjuk, mas-

nira kötjük és a forró leves-

ben kifőzzük  

 Masnileves 

…. És egy kicsit játékosan, 
amikor a tojás a főszereplő.  

Főtt tojás díszítése snidlinggel 
és sárgarépával valamint olí-
vabogyóval.  

Tojáskosárkák sonkás-
snidlinges tojáskrémmel, pet-
rezselyemzölddel, pritamin-
paprikával, lilahagymával 
díszítve.  
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Gyerekeknek 

Húsvéti 

kifestő 
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Adó 1 % 

S e kicsinyes civódásokon felül 
mindig hódítók nyertek csak so-
kat, jöhettek bármikor, bármilyen 
irányból, e haza népe összefogni 
képtelen… 

Vagy lenne még remény? Mikor 
égetett a reménytelenség, 56 feke-
te telén, egy maroknyi ember[3], 
vesztett harc után nem adja fel, s 
új csatára, új halálra fegyvert fog-
ni kész. 

Bár romosak a falak, nincs sehol 
király és nemesúr, e csapatnyi 
fiatal szebb jövőt ígért… 

Ki tudja számbavenni, hányszor 
cserélt gazdát e kicsiny vár a 
Keszthelyi-fennsík felett. 

Nehéz lenne felsorolni, e hegy-
csúcsnak hány gazdája volt, ki 
épített hozzá és ki rombolta le, 
história lapján tarkállanak nevek: 

lázadó Lackfiak és kucsmás Zsig-
mond király[1], öreg Kinizsi s a 
fekete sereg e falaknál utoljára 
győzedelmeskedett[2]. 

Hét évszázada volt a zsarnokok-
nak, s a lázadónak, kik zsarnokká 
válni vágytak, a hatalmi gőg és 
botor nagyzolás rombolta le, mit 
építettek szorgos kezek. 

Kérjük, adója 1%-val támogassa szervezeteink működését!  

Rozványi Dávid írói oldaláról  
Lullázás 55.: Rezi vára (vers) 

https://rozvanyi.wixsite.com/rozvanyi/post/60379abff6c7c10015b34699/edit#_ftn3
https://rozvanyi.wixsite.com/rozvanyi/post/60379abff6c7c10015b34699/edit#_ftn1
https://rozvanyi.wixsite.com/rozvanyi/post/60379abff6c7c10015b34699/edit#_ftn2
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Ahogyan Tatjana Goricseva orosz filozófusnő 

egyik könyvének címe is mondja: Istenről beszélni 

veszélyes. Szinte minden történelmi korszakunkban 

veszélyes volt róla beszélni, ma is az. Egyháztörté-

nelmünket szemlélve számtalan vitát, ellenkezést és 

széthúzást eredményezett Isten személyének, mi-

lyenségének és tulajdonságainak boncolgatása. Pró-

bálkoztunk emberi oldalról megközelíteni Istent 

vagy szimplán önmagából kiindulva, de mindhiába. 

Nem tudtuk őt kifürkészni, megfigyelni s lehallgat-

ni, bármennyi emlékünk is maradt az évezredek 

folyamán. S mi ennek az oka? A Goricseva önmaga 

ad rá választ könyvében Gorkijt idézve: „Ember!- 

ez egy büszke szó.”  Az emberi büszkeség látszóla-

gos alapja határtalan. Egy évszázad alatt 500 évet 

ugrottunk legalább a tudományos fejlődési skálán. 

Verne Gyula regényeinek víziói is mind beteljesül-

tek, ezért jogosan mondhatnánk: Büszkék vagyunk 

eredményeinkre. Ám mit von maga után az emberi 

büszkeség, amiről a Szentírás is tudósít, s amin vi-

lágirodalmunk számtalan írója s költője rágta át ma-

gát? Egy semleges szót, melyet kevélységünk szült: 

Felületesség.  Sokan gondolják, hogy az istenhit 

kimerül abban, hogy erkölcsi kategóriákat állítunk 

magunk elé, törvényeket és parancsokat támasztunk 

magunk és mások felé, s akik ezeket megtartják, 

azok a feddhetetlen, aranyemberek. Ám vitathatat-

lan, a mai ember nem bűnösebb a réginél, hanem 

krónikusan betegebb. Nem pszichológiailag, hanem 

filozófiailag: felületes. Felületességünk alapjai ön-

ismeretünk és érzelmi intelligenciánk elcsökevé-

nyesedése. A személy fogalmának elvesztése és 

értésének feloldódása emberi kapcsolatainkat felü-

letessé tette, szinte már kiüresítette, ezért látjuk 

meg a másik szemében a szálkát, önmagunkéban 

pedig nem látjuk a gerendát. Kiút szerencsére van. 

Maga Krisztus. Egy éve nagyböjtünket töltjük, így 

elgondolkodhatunk rajta, hogy mit kellene még ad-

nia Istennek önmagán kívül, amivel közelebb csalo-

gathat bennünket magához? „Jó volna jegyet sze-

rezni és elutazni Önmagunkhoz,” - fogalmaz József 

Attila, de milyen jó lenne Istenhez közelebb kerül-

nünk. Ehhez most időt ad! S ha nem elég egy év, 

adhat többet újra és újra. A világ ismét rá fog éb-

redni, hiszen több ízben tették ezt elődeink is. De az 

önmagunkhoz való elutazás, a felületességünk le-

vetkőzéséhez, lelkünk megtöltéséhez szükségünk 

van arra, hogy eszközt kapjunk a kezünkbe. Ez az 

eszköz a kereszt. Minden Húsvétkor Jézus kereszt-

áldozatát tesszük jelenvalóvá, mivel a kereszt misz-

tériuma nagyon is élő. Krisztus szenvedése által a 

mi szenvedéseink, rossz döntéseink és hibáink fel-

oldozást kapnak. Minden emberi szenvedést felvitt 

a keresztre, csak hogy észrevegyük végre, a Szent-

háromságos Egyisten az aki, szeret.  Nem volt a 

mítoszok világában egyetlen olyan isten sem, aki 

szerette volna az embert. Csak is Jahve, aki kinyi-

latkoztatta magát nekünk és feltárta, hogy nincs 

egyedül, mert Atya és Fiú és Szentlélek. Húsvét 

közeleg, készítsük fel szívünket, hogy testünkben 

haldokló lélek feltámadhasson Krisztussal együtt 

harmadnapra, „et resurrexit tertia die.” 

Tóth Tamás káplán gondolatai 
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Rezi Kikiáltó 

Kiadja:  
Rezi Község Önkormányzata  

8373 Rezi, Kossuth u. 35. 
Felelős kiadó:  

Cserép Gábor polgármester 
Felelős szerkesztő:  

Tafota Istvánné művelődésszervező 

A készítésben közreműködtek a Hivatal munkatársai és a helyi szervezetek, intézmények 
képviselői, vezetői. 

Bakos Family Winery  

Rezi, Nagycomai út  

Tel: 06 30 534 7814  

https://www.google.hu/search?q=bakos+family+winery&source=lmns&bih=568&biw=1366&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwiL2oyo7dfvAhUNChQKHZblD18Q_AUoAHoECAEQAA#

