KISBÍRÓ
A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
2008. március 13. XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A FALU EGYETLEN MŐEMLÉKE
A falu egyetlen mőemléke és legszebb épülete a templom.
Mőemlékvédelmi és építészeti szempontból is remekmő. Templomunk
egy kis dombocskán áll és a vonatból, a bekötıútról is már
kilométerekrıl látszik. Az egyházközségi Képviselıtestület úgy
határozott, hogy megoldja a templom éjszakai, külsı díszkivilágítását. A
templom fekvése, helyzete, környezete, éjszakai feketeségbe
burkoltsága szinte kiált a fényért, ragyogásért.
Ha templomunkat éjszakára (sötétedéstıl éjfélig, hétvégén és
ünnepnapokon) körbe tudnánk világítani, egy csodálatos éjszakai
látványossággá változna Regöly központja! A gépkocsiban, vonaton utazók, kirándulók
számára pedig vonzó turisztikai célponttá válhatna!
Szeretnénk a tisztelt regölyi polgárok anyagi segítségét kérni!
Kérjük, adakozzanak a templom külsı kivilágítására! Az idáig érkezett árajánlatok fél- és egy
millió forint között mozognak, tehát szükségünk van a kedves lakosok anyagi segítségére.
Amennyiben egyetértenek tervünkkel, kérjük, adományaikat a Takarékszövetkezetbe
fizessék be!
Köszönettel: Egyházközségi Képviselıtestület

TEMETİNKRİL
Kedves Hozzátartozók! Településünkön –
mint máshol is – a bolt után a
leglátogatottabb hely a temetı. Bizonnyal
figyelemmel kísérik azokat a munkákat,
melyeket a tavalyi év folyamán kezdtünk
és idén folytatunk: a veszélyes fák
eltávolítása, a temetı körbekerítése,
parkosítás.
Idén nagyon korán kezdhettük a munkát. Az
idıjárás kedvezett a tereprendezésnek és
a kerítés felállításának. Az egyházközség
megvásárolta a szükséges anyagot, a
községi Önkormányzat dolgozói pedig a
kétkezi segítséget adták. A sírok, vázák,
virágok
védelmében
kerítéssel
leválasztottuk a temetı legrégebbi részét
és egy gyönyörő, új kapuval láttuk el a
temetıt. Ezentúl az új szárnyas kaput csak
külön kérésre és a temetések alkalmával
nyitjuk ki, a kiskapu a gyalogos látogatók
számára nyitva lesz a nap folyamán.

Kérjük, autós parkolásra a parkolót vegyék
igénybe.
Ugyancsak leválasztottuk a szántóföldek felé
nézı oldalt. A kerítés nyomvonalát
földmérık tőzték ki. Hogy a további
estleges vitát elkerüljük, az egyházközség
két méterrel beljebb állíttatta fel a kerítést,
mint ahogy azt a földmérık a szántóföld
felöli oldalon kijelölték. Egy reklamáció
érkezett, az illetınek hiteles másolatot
adtunk a kitőzési vázrajzból. A kerítésen
kívül egy 6 méteres földút szerepel a
térképmásolaton.
Ezt az utat rendszerint elszántották a
földhasználók. Az út az Önkormányzaté,
kipucolásra került és mezıgazdasági
közlekedésre újra alkalmas.
A kápolnától balra esı oldalon két gyepes
ösvényt szeretnénk kijelölni. Táblával
megjelöltem. Ezen a két földcsíkon már
csak halmocskák vannak, újraváltott sírok
nincsenek.
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Akinek bármi gondja, észrevétele van evvel
kapcsolatban, kérem keressen meg, hogy
megbeszélhessük!
Néhány hónapon belül a parkolót is
megszépítjük. Új kapu kerül oda is,
drótháló a hiányzó részekre. És éjszakára
mindent zárni fogunk.
Kérésem van Önök felé: minél elıbb pótolni
fogjuk a kiszáradt, hiányzó fákat. Aki arra
jár, kérem, borítson 1-2 flakon vizet az új
növények tövébe!
Az Önkormányzat emberei locsolni fognak, de
addig, amíg biztosan meg nem ered
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minden, intenzíven kell locsolnunk. Kérem
kedves hozzátartozókat, hogy segítsenek!
Köszönöm az Önkormányzati dolgozók
önzetlen segítségét! Köszönöm, hogy a
szemétgyőjtı
dróthálókat
mindenki
észrevette és oda hordja a sírokról lekerült
hulladékot!
Kedves elhunyt rokonaink kertje a temetı.
Egyre szebb lesz. Rengeteg munka, pénz,
és önzetlenség árán szépül. Vigyázzunk
rá!
Debora nıvér

ISKOLAI HÍREK:
•
Február 22-én Zrínyi matematika verseny megyei fordulóján vett részt Kelemen András
3. osztályos tanuló.
•
Mátyás hetében, február 27-én az alsó tagozatosok Mátyás királyról
szóló mesékkel mesemondó versenyt tartottak. A Tamási forduló
április 1-én lesz.
•
Február 28-án a Szegedi Miniszínház elıadását nézték meg az alsó
tagozatosok Tamásiban.
•
Február 29-én Cziráki Viktor, rendhagyó történelem óra keretében ismertette meg a
tanulókat ıseink életmódjával.

Külön köszönet Cziráki Viktornak az önzetlen segítségért, aki már több alkalommal mutatta
be régész-telepét a falu vendégeinek.
Porga Ferenc, polgármester

A könyvtár helyiségében fénymásolási, szkenelési és nyomtatási lehetıség is rendelkezésre áll,
ára:15 Ft/db.
A teleház és a könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfı, kedd, szerda, péntek: 13.00 – 18.00
csütörtök:
szünnap
szombat:
10.00 – 14.00
Ürögi Kitti, könyvtáros
LIM-LOM AKCIÓ! Tisztelt Lakosság!
Az idei LIM-LOM akcióra (lomtalanításra)
Április 18-án (pénteken)kerül sor

Kérjük, hogy legkésıbb reggel 6 órára pakolják ki házuk elé az
elszállításra szánt tárgyakat!
Építési

törmeléket,

zöldhulladékot

és

veszélyes

hulladékot

(akkumulátort, autógumit, festékes és vegyszeres dobozokat) NE tegyenek ki,
mert ezek NEM kerülnek elszállításra!
Községi Önkormányzat
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X. „Téli Kupa” Labdarúgó
Labdarúgó torna
Február 23.-án került megrendezésre, az idén jubiláló futball „Téli Kupa” a
tornateremben. A reggel 9 órakor kezdődő eseményre 9 csapat jelentkezett,
összesen 50 nevezett játékossal.
A
sorsolások után, csoportokon belüli körmérkőzésekkel kezdődött a játék, és a
következők
szerint
alakult:
- Az „A” csoport körmérkőzéseinek helyezettjei:
Tamási szittyák (1); MZ/X – Regöly(2); Stadler f.c. – Szakály(3); Szekszárdi bevándorlók(4); Benn-Fica –
Regöly(5)
- A „B” csoport körmérkőzéseinek helyezettjei:
Regölyi rettenet(1); Regölyi ifi(2); Fekete tüdő team – Regöly(3); Szakályi ifi(4)
A csoportokból az első és második helyezett csapatok jutottak tovább a döntőbe. A végeredmény:
1. helyezett Regölyi rettenet (Juhász Gábor, Gábor Péter, Bánki Zoltán, Szűcs Gábor, Czuppon Lajos)
2. helyezett Regölyi ifi (Antal Szabolcs, Bék Tibor, Tempfli Márk, Tóth Gergely, Végh Gábor, Vinkovics
Márk)
3. helyezett MZ/X – Regöly (Csapó János, Kulman Márk, Orsós János, Szíjártó László, Szentgyörgyi Dávid,
Vucseta Balázs)
A 2007-es kupagyőztes Stadler fc.-nek nem sikerült a címvédés, már a csoportmérkőzéseken erősebbnek
bizonyultak az ellenfelek.
A gólkirály Végh Gábor lett, a tehetséges játékosokat felvonultató Regölyi ifi csapatból, aki a tamási Aktív
Sportbolt különdíját kapta.
Figyelemre méltó azaz eredmény, hogy mind a három dobogós csapat főként regölyi fiatalokból, és a
labdarúgó csapat játékosaiból állt össze.
A mérkőzéseket Stállenberger Zoltán vezette, a csapatok vendéglátásában Kulman Rita és Rácz Noémi
segédkezett. Segítségüket ezúton is köszönjük!

Regölyi Sportegyesület

Tavaszi zsongás a könyvtárban
Március 15-én 15.00 órakor tartjuk elsı Kölyökklub foglalkozásunkat.
Program ajánlatunk: nyuszi
fészek, tojásfa díszek, húsvéti
ajtódíszek, cserépdíszek,
papírvirágok és még sokféle
ajándék készítése.
Amit magaddal kell hoznod:
papírragasztót, ollót, egy
bögrét a teának, a
jókedvedet, barátaidat.
Vendégünk vagy egy pohár
teára és vajas kenyérre. Ha
hozol lekvárt az is kerül a
kenyérre.
Egyéb információt Hanákné Rácz Ritától lehet kérni.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Kulman Rita
Falu TV
Falu tévénk stúdiója bıvült egy korszerő számítógéppel, melyet pályázaton nyert pénzbıl sikerült
megvásárolni. Így lehetıségünk van felvételeinket digitalizálni és igényszerint megrendelıinknek
másolni.Kérjük, ha olyan eseményrıl van tudomásuk, mely közérdeklıdésre tarthat számot,
lehetıség szerint értesítsenek bennünket elérhetıségeink valamelyikén.Továbbra is igyekszünk
színvonalas, rendszeres adást szolgáltatni, informális,hasznos tartalmú képújságot szerkeszteni.
Minden esetleges adományt, segítséget szívesen fogadunk,
eddigi támogatóinknak ezúton fejezzük ki köszönetünket.
Kulman Rita
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Az iskoláról még egyszer
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„Ne hagyjátok a templomot, A templomot s
az iskolát”! -írta kétségbeesetten
Reményik Sándor erdélyi költı a
mostaninál
sokkal
reménytelenebb
helyzetben, egy Trianon utáni Erdélyben.
Iskoláról lévén szó hadd kezdjem a
személyes vonatkozásokkal. A fıiskola
elvégzése után 1994-ben, 23 évesen
kerültem ebbe a faluba, mondhatom a
véletlen szerencse folytán. Az egyetlen
iskola a regölyi volt a környéken, ahol
történelem – földrajz szakos tanárt
kerestek. Gondoltam, egy évig jó lesz,
ameddig valami nagyobb helyen nem
találok állást. Aztán teltek a hetek, múltak
a hónapok, és elragadott a falusi kisiskola
semmihez nem hasonlítható hangulata, a
gyerekek és a pedagógusok kicsi, de
annál lelkesebb közössége. Tanár bácsi
lettem, a gyerekek szerettek és én
imádtam tanítani. Megszerettem nemcsak
az iskolát, hanem a falut is. Pedig
kezdetben az ismerıseim nagyon óvtak
Regölytıl: az idegeneket itt kiközösítik,
legfeljebb megtőrt „gyüttmentek” lehetek
- mondták. Nem hittem el, mert én az itt
lakókat, igaz kicsit konok, de szorgalmas,
becsületes embereknek ismertem meg.
Regöly nemcsak befogadott, de el is
fogadott, munkát adott, emberré tett.
Miután
1997-ben
kineveztek
iskolaigazgatónak, elhatároztam, hogy
ide költözöm, itt fogok élni és dolgozni.
A tanári karral együtt elkezdtünk egy
közös munkát, hogy egy nagyon jó
kisiskolát
csináljunk.
Diáknapot,
kirándulásokat,
túrákat,
táborokat,
szakköröket, szerveztünk, beindítottuk a
foci
utánpótlást,
számítástechnika
szaktantermet
alakítottunk
ki,
megkezdtük egy minıségalapú oktatás
megteremtését.
Tanulóink
szép
eredményeket értek el a tanulmányi és
sportversenyeken, többségükben nem
vallottak szégyent nyolcadik után a
középiskolában sem. Ebben a tanévben a
tanulólétszám 128 fı volt.
Biztos
elfogult
vagyok,
de
iskola
történetének egyik legszebb idıszakát
éltük.
Pedagógus kollégáimmal sokat és szívesen
dolgoztunk, mert láttuk mindennek a
gyümölcsét.
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A sötét felhık azonban fokozatosan kezdtek
megjelenni fejünk felett. Az iskola
tanulóinak létszáma 2002-re 100 fı alá
csökkent, az állami támogatás pedig nem
növekedett olyan arányban, ahogy a
gyerekek száma csökkent. A szocialistaszabaddemokrata vezetéső kormányzat
részérıl pedig elindult egy vidékellenes
politika,
amelynek
levét
az
önkormányzatok ma is isszák. Ennek a
politikának
az
egyik
sarkalatos,
ugyanakkor tudatos része a falusi
kisiskolák ellehetetlenítése, felszámolása
volt. A mai világban - a Kádár-korszak
körzetesítésével ellentétben - nem a
minisztérium mondja ki, hogy egy-egy
iskolának, vagy felsı tagozatnak meg kell
szőnnie, hanem a kormány. Azzal, hogy
nem biztosít elegendı pénzt a helyi
önkormányzatoknak, rákényszeríti iskolái
bezárására. A Kisbíró egyik elmúlt évi
számában már megírtam, hogy a magyar
vidék helyzetét és a falvak iskoláit érintı
folyamatokat nem lehet kiragadni a
háború utáni rendszer a községeket
jobbára negatívan érintı folyamataiból.
A gyermeklétszám közben tovább csökkent.
2007-re már a nyolc osztályban csak 59
gyerek maradt. Ez a létszám csak néhány
fıvel lenne nagyobb, ha beleszámítjuk a
tamási gimnáziumba járó felsısöket. Az
állami finanszírozás ettıl az évtıl még
kedvezıtlenebbül alakult, mert a törvény
által
meghatározott
áltagos
osztálylétszámtól
(16
fı)
messze
elmaradnak a regölyi létszámok. A
támogatás pedig ennek arányában tovább
csökkent.
2008. szeptembertıl az osztálylétszámok a
következıképpen alakulnak:
5. osztály: 5 fı
6. osztály: 5 fı
7. osztály: 6 fı
8. osztály: 11 fı (ebbıl kettı keszıhidegkúti
tanuló)
Ha költségvetési oldalról nézzük a dolgot,
azzal mindenki tisztában van, hogy az
önkormányzatok
döntı
többsége
eladósodott,
kénytelen
finanszírozni
hitelbıl
mőködésének egy részét. A község idei
költségvetésében a tervezett hiány 21
millió Ft, amely az összes költség 13%-a.
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A
környékbeli
településekkel
összehasonlítva ezzel az aránnyal a
középmezınyben vagyunk, ami persze
nem vigasztal minket. Az állami
támogatáson felül az idei évben 18,5
millió Ft-tal kellene kipótolni az iskola
költségvetését, ami a jelen helyzetben
lehetetlen, mert csıd közeli helyzet állna
elı.
Ráadásul ez a hitelösszeg a
következı években tovább halmozódna.
Szomorú tény, hogy az alsó tagozaton és az
óvodai évfolyamokon is mindenütt 10 fı
alatt van a gyermeklétszám. Lehet és kell
is beszélni a pénzrıl, de az az igazság,
hogy Regölyben elfogytak a gyerekek. Öt
és hat fıs osztály fenntartását felsı
tagozaton pedig a legfejlettebb országok
sem engedhetik meg maguknak.
Felvetıdik a kérdés, hogy milyen lehetıség
kínálkozna a gyereklétszám növelésére?
Ezeket is számba vettük:
Nagycsaládosok betelepítése. Ezeket a
családokat házzal és munkahellyel
kellene ellátni, ami megint több millió
forintba kerülne.
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Magánintézménnyé átalakítani az iskolát.
Ebben az esetben a szülıknek kellene
kipótolnia a mőködési kiadásokat.
Plébános úr kapcsolatait felhasználva jártunk
a katolikus iskolában. Azt a választ
kaptuk, az egyház mőködésre az állami
normatíván felül támogatást nem ad.
Magyarul csak nagy iskolákat támogat.
A kör bezárult, a felelıs döntést a Képviselıtestületnek meg kellett hoznia. A felsı
tagozat egésze szeptemberben Tamásiban
kezdi a tanévet. Higgyék el nem volt
könnyő dönteni! Sajnos ez a mai világ
már rég nem gyerekek, a szülık vagy a
falvakban lakók igazi érdekeirıl szól.
Igazi megoldás az ország és a kistérség
gazdasági helyzetének javulása lehetne,
amely magasabb életszínvonalat, élhetı
falvakat, a szakképzett munkaerı kisebb
elvándorlását és minden bizonnyal
nagyobb gyermekvállalási kedvet hozna.
Porga Ferenc, polgármester

Felhívás:
A Tolna Megyei MGSZH Növény –és Talajvédelmi igazgatósága a II. forgalmi kategóriájú növényvédı szerek
vásárlására jogosító engedélyek („zöldkönyvek”) meghosszabbítását legközelebb Tamásiban a Zeneiskola
épületében tartja március 28-án pénteken 14 órától.
Az engedély meghosszabbításának díja 6.000.- Ft.
A lejárt zöldkönyvet és személyigazolványt vinni kell.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Kapos és Koppány folyók töltéseinek
főkaszálására vonatkozó szerzıdéseket 2008. március 20-án de 8. 30-tól tartja a Polgármesteri Hivatalban
MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Kaczián János
elıadására a Könyvtárba
2008. március 19-én 18 órai
kezdettel.
Az elıadás
a Helytörténet és honismeret
címet viseli.

Örményi János
elıadására a Könyvtárba,
2008. március 26-án 18 órai
kezdettel.
Az elıadás
A lótenyésztés
címet viseli.

Minden érdeklıdıt sok szeretettel várunk!
Ürögi Kitti, könyvtáros
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