KISBÍRÓ
A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Tamási és Környéke
Környéke
Oktatási és
Nevelési
Intézmény (TONI)
Az utóbbi években szinte megszokott módon
újabb szervezeti változások történtek a
mikrotérség
alapfokú
nevelési-oktatási
intézményeinél. 2008. július 1-tıl létrejött a
Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési
Intézmény (röviden TONI). Az új intézményt
nyolc település önkormányzatai (Tamási,
Regöly, Szakály, Nagykónyi, Pári, Fürged,
Koppányszántó
és
Értény)
társulásos
formában tartják fenn. A szervezeten belül öt
általános iskola: a két tamási, a nagykónyi, a
szakályi és a regölyi; öt óvoda: a tamási, a
regölyi, a szakályi, a nagykónyi és pári; a
tamási gimnázium, a tamási zeneiskola és a
pedagógiai szakszolgálat mőködik. Az így
létrejött mamut-intézménynek több mint 2000
tanulója és 250 pedagógusa van. A TONI
igazgatói
feladatainak
ellátására
a
2008/2009-es tanévre Pécsi Gábort bízta meg
a társulási tanács.
Mennyiben érintik a változások Regölyt?
Lényeges változás nem történt, mert a regölyi
iskola és az óvoda korábban is társulásban
mőködött. (Nem a TONI létrejötte miatt kellett
megszüntetni
a
felsı
tagozatot.)
A
gyakorlatban tehát a társult iskola, a társult
óvoda, a gimnázium és a zeneiskola egy
intézménnyé forrt össze. A regölyi óvoda és a

regölyi iskola a többi település nevelési-oktatási
intézményeihez
hasonlóan
helyben,
tagintézményként mőködik tovább a TONIban.
Miért volt szükség a szervezeti átalakításra? A
jelenlegi kormányzat évrıl évre csökkenti a
fenntartásához szükséges állami forrásokat, így
lehetetleníti el kistelepülések óvodáinak és
iskoláinak mőködését. Ahhoz, hogy az óvodát
és legalább az alsó tagozatos iskolát ezek a
falvak – köztük Regöly is – fenn tudja tartani
kiegészítı állami támogatásokra van szüksége.
Ezeket normatívákat csak akkor juttatja el az
állam az önkormányzatokhoz, ha azok más
településekkel közösen, társulásos formában
mőködtetik tovább intézményeiket. Az európai
uniós pályázati forrásokhoz pedig úgy lehet
hozzájutni, ha a TONI-hoz hasonló „óriás”
intézményeket, hoznak létre a fenntartók. Az
oktatás színvonala persze ettıl sem a regölyi,
sem a tamási, sem más iskolában nem lesz
magasabb, igaz alacsonyabb sem. Sajnos a
magyar oktatásügyben már rég nem a
gyerekekrıl és az oktatás szakmai kérdéseirıl
szól a történet…
A kényszerő helyzetben örömre adhat okot,
hogy a regölyi óvoda teljes körő felújítására
nyílnak meg ısszel pályázati források. A másik
jó hír, hogy Tamási városa 1,2 milliárd forint
pályázati támogatást nyert iskola-felújításra.
Ebbıl az összegbıl kerül sor a Würtz Ádám
tagiskola teljes felújítására. Ez azt jelenti, hogy
a két tamási iskolából egy korszerő, minden
igényt kielégítı XXI. századi iskola épül meg a
következı évben.
Porga Ferenc polgármester

Felhívás - Tankönyvtámogatás
5.000 Ft önkormányzati tankönyvtámogatásban részesülnek azok a regölyi lakóhellyel
rendelkezı tanulók, akik általános, középiskolai vagy felsıfokú tanulmányaikat nappali
tagozaton folytatják, és a törvényben meghatározott jogcímek mentén nem részesültek ingyentankönyv támogatásban.

A támogatás átvehetı a Polgármesteri Hivatalban, iskolalátogatási igazolás
bemutatásával, 2008. szeptember 30-ig.
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Szennyvízcsatorna-pályázat
Ismert, hogy Tamási városa, Regöly, Pári és Nagykónyi községek 2006-ban közös pályázatot
nyújtottak be európai uniós (KEOP) forrásokra, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére.
Községünk ezen társulás keretein belül nyolc éven belül harmadszor próbálkozott, sajnos
ismét sikertelenül. Pályázatunk elutasításra került. Az a pályázat, amelynek terveit minden
alkalommal át kellett dolgozni a döntéshozók aktuális szakmai (? politikai) elképzeléseinek
megfelelıen. A legutóbbi verzió lényege az volt, hogy akkor lehet sikeres egy kisebb
település pályázata, ha egy nagyobb település (jelen esetben Tamási) köré szervezıdı ún.
szennyvízkezelési agglomerációkhoz csatlakoznak. A tervek szerint az agglomeráción belül
az összes érintett település szennyvizét két szennyvíztisztító telep dolgozta volna fel. A
regölyi szennyvíz például különbözı átemelı rendszereken keresztül Tamásiba került volna.
Pénz és politikai akarat hiányában a döntéshozók a pályázatot elutasították. Indoklásként
javasolták a 2000 fı alatti községeknek, hogy egyedi (önálló) megoldásban gondolkodjanak,
és az ágazati források helyett régiónál próbálkozzanak. Tudni kell, hogy a Dél-dunántúli
régióban kétéves ciklusonként jó ha egy tucat nyertes pályázat várható.
Tisztelt Regölyiek! Hogy mikor lesz Regölyben (és a környék hasonló lélekszámú
községeiben) szennyvízcsatorna: Nem tudom! Továbbra sem rajtunk múlik!

Porga Ferenc polgármester
Tisztelt Lakosság!
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik igényt tartanának napi egyszeri meleg ételre.
Tájékoztatásul közöljük a jövedelemhez igazodó térítési
díjak összegét.
A szociális étkeztetés keretében fizetendı díjak:
0
- 28.500,- Ft jövedelem: 50,- Ft
28.501 – 44.100,- Ft jövedelem: 190,- Ft
44.101 – 59.000,- Ft jövedelem: 294,- Ft
59.001 – 73.500,- Ft jövedelem: 392,- Ft
73.501,- Ft jövedelem felett:
490,- Ft
Ebéd házhoz szállítása:
50,- Ft / nap
Továbbra is szeretettel várjuk az Idısek Klubjába az
érdeklıdıket, akik társaságra, közösségre vágynak!


Asszonyok az egészségükért
2 hónapja dolgozom a faluban védınıként. Hivatásomnak tartom,
hogy nemcsak a kismamák és gyermekek egészségéért
munkálkodjak, hanem a felnıtt- és idıs lakosságnak is segítsek
egészségük megırzésében. E célból mammográfiai vizsgálatot
szerveztem. Bevallom, féltem, hogy nem jön össze egy kisbusznyi nı,
akik Szekszárdra utazhatnak. Kellemesen csalódtam, hisz az elsı
csoport augusztus 14-én 15 fıvel, a második csoport pedig augusztus
22-én 14 fıvel megjelent a vizsgálaton. Sıt egy harmadik csoport is
kezd kialakulni, s reményeim szerint ıket is útnak indíthatom majd.
Dicséretes, hogy a regölyi asszonyok fontosnak tartják egészségük megırzését, s ennek
érdekében tesznek is valamit. Elismerés nekik! Bárány Eszter védını

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS:
Hétfı: 1300 - 18
1800
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 1300 - 18
1800

Csütörtök: 1300 - 18
1800
Péntek:
Péntek: 1300 - 1700
Szombat - Vasárnap: ZÁRVA
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Regölybe
a szüreti felvonulásra és bálba
Idıı pont: 2008. szeptember 13. ( szombat)
Fogatok díszítése délelıı tt az óvoda elıı tt!
Indulás: 13 00 - kor
Megállók:
 Petıfi u. ( Hanákék elıtt)
 Kölcsey- Mátyás u.
 Kenyérgyár
 Kereszt u. ( Fazekasék elıtt)
 Központ – Mősor
 Jókai u. ( buszmegálló)
 Arany J. u.
 Rákóczi u. ( Temetı feljáró)
 Mővelıdési ház – Mősor
Fellépnek:
 Regölyi gyermek néptánccsoport
 Regölyi népdalkórus
 Pincehelyi néptánccsoport
A mővelıdési házban 20 00 - tól bál kerül megrendezésre,
Zenél a pincehelyi AXEL zenekar. Belépı: 500,- Ft
Mindenkit szeretettel vár:
a Lovassport Egyesület és a Községi Önkormányzat
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VIII.

Regölyi

Lovasnapok
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támogatói 2008.

Aktív Sportbolt Tamási

Koppány Csemege - Regöly

Bajáti Kft.- Tamási

Kovács Zsuzsanna - Regöly

Balogh Józsefné - Regöly

Kurcz Tamás - Tamási

Botta György - Hıgyész

Lécser Krisztián- Regöly

Czigler Károlyné és Czigler Károly

Lenti Jenı - Tamási

Deodata Kft. – Regöly

Mérei László ürgevári sertéstelep

Dr.Birinyi Ferenc hatósági állatorvos

Németh Gábor – Regöly

Dr. Kiszler Gyula - Kölesd

Nyisztorné Bernáth Beáta

Dunai Attila

P - Autócity Kft. – Szekszárd

Dunai Kft. - Tamási

Pájer Gyula - Regöly

Élı Attila - Szárazd

Pákolitz István és Istvánné

Euronics Mőszaki Bolt - Tamási

Plastik Plus Kft.

Ezermester üzletház

Regöly Község Önkormányzata

Family Diszkont - Tamási

Regölyi Polgárır Egyesület

Gábor Éva- Regöly

Regölyi Vadásztársaság

Gál Géza - Regöly

Rév Áruház - Regöly

Gödön Ferencné - Regöly

Riba Beáta és a Kratz család

Gyönk Község Önkormányzata

Ribáné Hegedős Teréz - Szakály

Hajnal Erzsébet - Regöly

Ribányi Mérnökiroda

Harmónia Ajándékbolt - Tamási

Spar Áruház - Tamási

Horváth János - Regöly

Stihl Bolt – Tamási

Huth Bernadett - Tamási

Stircz PapírBolt - Tamási

ifj. Kövér István

Szakályi Lovassport Egyesület

Interplus Kft.

Szarvas Géza - Tamási

Kel-Ker Bt. - Kelemen Gyula

100 forintos bolt – Regöly

Keszthelyi József

Szıke József – Regöly

Kiss Csaba keramikus

Ta-Vill Bolt - Tamási

Zám János keramikus

Varga Gyuláné - Regöly

Kiss Istvánné - Tolnanémedi

Völgység Hegyhát Takarék

Klein András – Gyönk

Zöldségbolt - Regöly

Kop-Ka Áfész
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Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat meghirdetése
Ismét meghirdetésre kerül a Bursa Hungarica, a
felsıoktatásban tanulók ösztöndíjpályázata.
A pályázati kiírás megkülönböztet „A” és „B”
típusú pályázatokat.
„A” típusú pályázati kiírás:
A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakhellyel rendelkezı, hátrányos
szociális helyzető felsıoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidın belül, államilag támogatott, teljes idejő
(nappali tagozatos) felsıfokú - alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsıfokú
szakképzésben
folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009.
március.
„B” típusú pályázati kiírás:
A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakhellyel rendelkezı, hátrányos
szociális helyzető fiatalok jelentkezhetnek, akik
- a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi
elıtt álló középiskolások, vagy

-
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- felsıfokú diplomával nem rendelkezı,
felsıoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen felsıoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejő
(nappali
tagozatos)
felsıfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2009-ben elıször nyernek
felvételt
felsıoktatási
intézménybe
és
tanulmányaikat
a
2009/2010.
tanévben
ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009/2010es tanév elsı féléve.
A pályázatot a regölyi önkormányzat
Polgármesteri
Hivatalánál
írásban,
a
hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2008.
október 31.
A részletes pályázati kiírás megtalálható az
illetve
önkormányzat
hirdetıtábláján,
megtekinthetı a bursa.hu honlapon


RENDİRSÉGI FELHÍVÁS! Az elmúlt hetekben a regölyi szılıhegyben két pincébe tört(ek) be
ismeretlen tettes(ek), ahonnan különbözı fémtárgyakat tulajdonított(ak) el. További két pince elöl,
otthagyott, szintén fémbıl készült tárgyakat loptak el alkalmi lopás
módszerével.
Kérem a lakosságot, pincetulajdonosokat és minden olyan személyt aki
az ügyre vonatkozóan érdemleges információval tud szolgálni, (idegen
gyanús személyt, jármővet látott,) jelezze a körzeti megbízottnak a 06-30/
4771651-es telefonszámon, vagy személyesen.
Egyben felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy értékeiket ne hagyják
szabadon, bárki számára könnyedén hozzáférhetıen, mert a
bőncselekményre hajlamos személyek ezt kihasználják, és ezzel kárt, és
nem kevésbé bosszúságot okoznak nekünk. Segítségüket köszönöm.
Vinkovics József r.ftzls. Körzeti megbízott
Elkészült a játszótér!
Óvodások, iskolások és minden
gyerek nagy örömére augusztus
végére
elkészült
a
köztéri
játszótér. Közkívánatra a régi játszótér
helyén lettek felállítva a Makrai
Béla népi fafaragómővész és segítıi
által elkészült fa játékok. A
jövı évi fafaragó táborban a tervek
szerint tovább bıvül a
választék és a jövı év elején a
nebulók
nagyobb
biztonsága érdekében kerítés is
készül.

Közös felelısségünk, hogy az elkészült játékokat óvjuk, védjük és ne engedjünk
teret a rongálásnak!
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Személyi változások
•

Körjegyzıség:

Dr. Baranyai Eszter körjegyzı 2008. szeptember 1-tıl áthelyezését kérte a Kölesd-KistormásKajdacs körjegyzıségi hivatal élére. Regöly Község Önkormányzati Képviselı-testülete az
áthelyezéséhez hozzájárult. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, kezdjen tárgyalásokat az
új körjegyzı személyérıl. Az átmeneti idıszakban Dr. Baranyai Eszter megbízott
körjegyzıként helyettesít Regöly, Keszıhidegkút és Szárazd községekben.
Eszternek, aki hazatér szülıfalujába új munkahelyén sok sikert kívánunk!
Dr. Baranyai Eszter megbízott körjegyzı 2008. szeptember 1-tıl október 31-ig pénteki
napon, 12 órától 16.30 óráig tart ügyfélfogadást a regölyi polgármesteri hivatalban.
Kérjük, hogy hivatalos ügyben ebben az idıpontban keressék!
Megértésüket köszönjük!
Három álláshely is megüresedett a nyári idıszakban. A pályázati úton meghirdetett közalkalmazotti
álláshelyek betöltésérıl a Képviselı-testület 2008. augusztus 7-i ülésén döntött.
•

Konyha:

Szeptember 1-tıl a nyugdíjba vonuló Lakos Józsefné helyett Pál Attila lett a konyha szakácsa.
Lakos Józsefnének - Juci néninek, köszönjük a több évtizedes lelkiismeretes munkáját és fıleg a
finom fıztjeit. Nyugdíjas éveire jó pihenést és kitartó egészséget kívánunk!
•

Védını:

Július 1-tıl Bárány Eszter tölti be a védınıi munkakört. Nagy örömünkre szolgál, hogy nemcsak
munkahelynek, de lakóhelynek is községünket választotta.
•

Könyvtár - mővelıdési ház-vezetı:

A legtöbb pályázat a könyvtáros-mővelıdési ház-vezetı álláshelyre érkezett. A Képviselı-testület
Kéninger Dóra kinevezését támogatta.

Az új dolgozóknak gratulálunk, munkájukhoz erıt és kitartást kívánunk!


„Kollégium a Jövıért Alapítvány” Atilla Király Népfıiskolája képzési
tájékoztatója
Az Atilla Király Népfıiskola magyarságközpontú képzést indít.
Célja: A magyar kultúra megtartása, ápolása, védelme, a magyarságismeret bıvítése, a történelmi
szemlélet
fejlesztése,
öntudatos,
önbecsüléssel rendelkezı, magyarságára
büszke, és annak kultúráját védı
emberek nevelése.
A képzést két korcsoportban, az
adott
korosztály
sajátosságainak
figyelembevételével szervezzük.
Így lehetıség nyílik arra, hogy az
egész
család
egy
idıben,
ugyanabban a képzésben vegyen
részt. A képzés ideje alatt a
kisgyermekek
részére
gyermekfelügyelet mőködik.
Konzultációs idıpontok: havi 1
alkalommal Szekszárdon, a Belvárosi
Plébánián (Béla király tér 9.).
Az elsı szemeszter tantárgyai:
Magyar történelem, Magyar kultúra,
Keresztény erkölcstan, XXI. század
Teljesítményértékelés: szemeszterenkénti beszámoló
A képzettség igazolása: Tanúsítvány
Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklıdését, örömmel vesszük jelentkezését, amelyet a
beiratkozási lap kitöltésével, önéletrajzával és egy 4x4 fénykép beadásával tehet meg.
Ha további információra van szüksége az alábbi helyeken érdeklıdhet:
www.atillakiraly.hu
Molnár Fruzsina, megyei oktatási referens 06-20/250-9335; molnar.fruzsina@atillakiraly.hu
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