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- Szüreti felvonulás megbeszélése
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2015. szeptember 13 – Történelmi terepasztal avatása
2015. szeptember 18 – Falugyűlés

Parlagfű mentesítés
Tájékoztatom a regölyi lakosokat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a tulajdonos köteles az adott év június 30-ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a fenntartani.
E határidő letelte után a 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerint a védekezések ellenőrzését belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a Járási Hivatalok Földhivatali Osztálya végzi. A fenti
kötelezettség elmulasztása esetén elrendeli a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezés ellenőrzése folyamatban van!Akik nem
tettek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, 5 munkanapos határidő biztosítása mellett felszólításra kerültek, hogy a parlagfű és gyommentesítést végezzék el. Amennyiben a felszólítás ellenére sem végzik el a
gyommentesítést, úgy esetükben hatósági eljárás megindításáról és a közérdekű védekezés elrendelésétől
rendelkezem.
A közérdekű védekezés teljes költségét az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni. A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a
parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a gyommal fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000-Ft.A bírságot és késedelmi pótlékát adók módjára kell behajtani.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Kis-Fehér Katalin
jegyző
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Kerti hulladék égetése

A kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 18/2001. (X. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján Regöly Községben kerti hulladékot csak szeptember 1-től április 30-ig terjedő
időszakban lehet égetni hétfőn, szerdán és szombaton. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
Kérem, a fenti jogszabályok szíves tudomásul vételét!
Kis-Fehér Katalin
jegyző

Változások a konyha üzemeltetésében
Az Önkormányzat fenntartásában lévő konyha jelenleg igen veszteségesen működik.
A képviselőtestület tárgyalta a sorsát, és a konyha további üzemeltetése mellett döntött.
Természetesen változások szükségesek a működésében ahhoz, hogy hatékonyabban és gazdaságosabban működjön.
Ennek érdekében a következő lakosságot érintő változások lesznek szeptember 1-től:
-Ebéd rendelés és lemondás az étkezést megelőző nap 11-ig lehetséges.
-Az éthordós adagolás ettől az időponttól a konyhán történik.
-Zóna adag megszűnik
Dékány Viktória élelmezésvezetői jogviszonya lemondással 2015.07.15-én megszűnt,
2015.07.06-tól Czigler Nikoletta végzi ezen feladatokat.
Kelemen Csaba
polgármester

Ebrendészet (gyepmesteri szolgálat)
Az elmúlt időszakban több alkalommal voltak Regöly utcáin kóborló ebek, amelyek
gyakran félelmet keltettek a lakosokban, illetve a forgalmat is akadályozták. Mivel e
probléma nem egyedi és több önkormányzatnál is gondot okoznak hasonló esetek,
ennek megoldására a képviselőtestület a Dám Önkormányzati Társulás keretein belül
rövidesen megállapodást fog kötni az Alpha-Vet Kft-vel, így Regölyben is lesz gyepmesteri szolgálat. A cég szakemberei rendszeresen megjelennek településünkön és a kóbor ebeket befogják, az ezzel kapcsolatos költségeket pedig a tulajdonosra terhelik !
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a kutyákat zárt területen tartsák és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget!
Kelemen Csaba
polgármester
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ÓVODAI HÍREK
Óvodánk nyári működése az idén a korábbi évektől teljesen eltért. A Diósberényi Napraforgó Óvoda tagóvodájaként lehetőség volt arra, hogy a
gyerekek nyári felügyeletét a székhely óvoda segítségével oldják meg,
így a regölyi óvoda mindössze csak 2hétre „zárta be kapuit”.
Július 13.-tól július 24.-ig a diósberényi óvodába járó gyerekek és az ott
dolgozó óvónők jöttek nap, mint nap Regölybe. Július 27.-től augusztus
12-ig a regölyi gyerekek utaztak Diósberénybe. Az átlagos gyereklétszám 25-28fő volt.
Ez a néhány hét nagyon gyorsan eltelt. Rövid időn belül teljesen összeszokott csapattá vált a két óvodás csoport. A gyerekek rugalmasan fogadták az „új” felnőtteket, társakat és szabályokat.
A Regölyben való tartózkodásunk fénypontja a Pacsmagi kirándulás volt. Néhány regölyi volt olyan
kedves, hogy az óvodásokra szánta a délelőttjét, és fáradtságot és lovait nem kímélve lovas kocsin vitték a gyerekeket a kirándulás helyszínére, amit ezúton is hálásan megköszönünk!
A gyerekeknek lehetőségük volt különböző fajta madarakat megfigyelni, megérinteni és esetenként
szabadon engedni. Érdekes volt a madárgyűrűzést is látni!
A néhány esős napot mozgással, tornázással töltöttük. Sétáltunk mindkét településen, kipróbálhatták a
gyerekek a diósberényi játszóteret is. Nagy élmény volt a diósberényi határban való séta, a magaslesre
való felmászás és az onnan való körültekintés, és a vadon élő állatok nyomkeresése is. A nagy kánikulában többször éneklésre és barkácsolásra is volt lehetőség, és persze a mesehallgatás sem maradhatott
el. A nagy hőségben előkerült egy-egy vizipisztoly is!
A gyerekek több alkalommal is vendégeskedtek az óvoda szomszédságában lévő nagy medencében,
ahol mindenki pancsolhatott, úszhatott.
Igyekeztünk minden gyermek számára élményeket, emlékeket és kellemes meglepetéseket biztosítani.
Zei Ramóna Óvoda vezető
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik a gyermekeket lovas kocsin vitték:
Gábor Ferencnek, Kelemen Tibornak, Lukács Gyulának

Pacsmagi élményekért külön köszönet Molnár Zoltán tanár úrnak!

Kelemen Csaba polgármester
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Iskolai hírek
A 2014/2015. tanév összefoglalása (Beszámoló)
A tanévben ősszel és tavasszal szerveztünk papír és elektronikai hulladékgyűjtést. Nagyon köszönjük
Regöly lakosainak, hogy hozzájárulnak ezek gyűjtésével a gyerekek kirándulásához.
Az egészséges életmódra nevelés naponta egy pohár iskolatejjel, iskolagyümölccsel és zöldségfogyasztással valósult meg. A gyerekek minden nap friss almát, szilvát, körtét, zellert, paradicsomot, karalábét,
sárgarépát kaptak, melyekből kedvükre válogathattak, ízlelhettek.
A tanévben a következő versenyeken vettünk részt:
- Országos Szépíró Verseny Csoóri Sándor születésnapja alkalmából
- Megyei helyesírási verseny Tamási
- Versmondó verseny helyi fordulója
- Versmondó verseny Váralja
- Versmondó verseny Szekszárd
- Rajzversenyek
- Meseíró pályázat
- Tolnai Négykezes Találkozó
Cinege Népdaléneklő Verseny megyei fordulója
Nyertes pályázataink:
Közlekedési akcióprogram pályázat, mely segítségével a gyerekek közlekedéssel kapcsolatos játékokhoz, demonstrációs eszközökhöz jutottak. Ezeket egy projektnap keretében ki is próbálhatták.
Informatikai eszközeink is megújultak nyertes pályázat keretében.
Happy-hét, a Víz hete nyertes pályázat
Köszönjük Sió! iskolatáska program a tehetséges gyermekek támogatására
Előadások, eredmények:
- Csipike színházbérlet Tamási 4 alkalmas bérlet
- Madarak és fák napja
- Színházi előadás: Mandula a Manó a Szegedi Látványszínház bemutatásában a Regölyi Művelődési
Házban
- Együtt Szaval a Nemzet
- Regöly- Szakály barátságos labdarúgó mérkőzések a tél folyamán kéthetente kerültek megrendezésre,
hiszen a szakályi alsósoknak nincs tornatermük, így nagyon örültek, hogy ezen mérkőzések keretében
kimozdulhattak egy kicsit.
- A Szegedi Egyetem longitudinális méréssorozatában a regölyi iskolában tanuló gyerekek az országos
átlag felett teljesítettek
- A tanévben négy tanuló végzett kitűnő tanulmányi eredménnyel.
- A művészeti Iskola tanulói közül négy kisgyermek kapott jutalomtáborozást Sóstóra egy hétre
- Autisták Világnapjának megtartása
- Tanulmányi kirándulás Szekszárdra
- A gyerekekkel minden nemzeti ünnepen, regölyi rendezvényen részt vettünk rövidebb, hosszabb műsorral.
A Tamási Tankerület az éves munkánkkal nagyon elégedett, a pályázati lehetőségeket kihasználva,
mindent megtettünk a gyerekek képességeinek fejlesztése érdekében. Fontos az iskola szerepe egy kis
közösség életében, elengedhetetlen feltétele a generációk összhangjának.
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Kézműves tábor
A 2015. július 20-24-ig megrendezésre kerülő kézműves tábor nagy sikert aratott. 34 tanuló vett részt 5
és 13 év közöttiek. A Regöly Község Önkormányzata által kiírt 25/2015.(V.28.) számú pályázattal a
tábor megvalósításához 60.000Ft-ot nyertünk. Sok szülő kivette részét a tábor szervezésében, tervezésében, kivitelezésében. Az idén is sok technikával ismerkedhettek a diákok. Megtanulták az embossing
(dombornyomó) technikát, varrtak, kosarat fontak, fúrtak. Egy élmény volt gyermeknek és felnőttnek
egyaránt. Köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak a regölyi gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez. Kiállításunk megtekinthető az önkormányzat előterében.
Iskolai hírek:
A termek nyári festése befejeződött, ezúton is szeretném megköszönni Regöly Önkormányzatának a
munkálatokban nyújtott segítségét.
A 2015/2016-os tanév 2015. szeptember 1-ével indul. Reggel 8.00-kor tartjuk az évnyitót, ezen a napon
kapják meg a gyerekek a tankönyveket és a Köszönjük Sió! pályázaton nyert iskolatáskákat és tanszereket. Mindenkit szeretettel várunk.
Fecskék
Sajnos a nagy nyári hőségben sok kisfecske esett ki az otthont adó fészekből. Szerencsére voltak, akik
szívükön viselték sorsukat, így a gyerekek segítségével megmenekültek a fiókák. Öt kisfecske talált új
otthonra, mostanra már mindannyian szabadon élnek. A felnevelésük zökkenőmentesen zajlott, a kis
pihés tollú madárkákból, néhány hét alatt repülni tudó fecskékké váltak. Ezután is szeretettel fogadjuk
a kiesett fiókákat. Bárki talál, leadhatja Lukács Zsuzsannánál.
Lukács Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
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VISSZATEKINTŐ
TÁRSADALMI MUNKA A TEMETŐBEN
Az előző Kisbíróban meghirdetett társadalmi munka keretében igyekeztünk a
kápolna takarításán kívül a temetőben lévő elhanyagolt sírokról az ecetfák,
bokrok, rossz állapotban lévő fák kivágását elvégezni. A nagy hőség és bőséges tennivaló ellenére mindenki igyekezett erején felül helyt állni.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik erejüket– idejüket áldozva
fáradoztak, hogy szebbé tegyük elhunyt szeretteink nyughelyét. Külön köszönöm, hogy minden szükséges eszközt ( láncfűrésztől a talicskán át, a takarító
eszközökig ) magukkal hoztak!

Segítőink:
Antal Ernő, Balassa Ferenc, Cziráki Józsefné, Hanákné Rácz Rita, Kazi Györgyné,Kelemen Csabáné,
Kelemen Gyuláné, Kókány Zsuzsanna,Lakos Péter, Pappert Tibor , Pál-Kulman Rita, Söllei József,
Szőke József, Szőkéné Gábor Mária,Tislér Ferencné, Tempfli Ferenc, Tempfli Ferencné, Tempfli
Orsolya
Kelemen Csaba
polgármester

FALUNAPOK ÉS PERECKALÁCS FESZTIVÁL
Az idei falunapokat a 300 éves évforduló keretein belül rendeztük meg, ezért programjainkat is igyekeztek önkéntes segítőink ennek megfelelően összeállítani. A nagy sikert arató pénteki színjátszókör előadása is azt a célt szolgálta, hogy az operett világán keresztül visszatekinthessünk a múltba. Mivel falunk
újratelepítésekor szép számmal érkeztek őseink Igalból, így nagy örömünkre szolgált,hogy az Igali Hagyományőrzők is elfogadták meghívásunkat és fellépőink között őket is megtekinthettük. A templomban ezen a napon 300
mécsest gyújtottunk azoknak, akik már nem ünnepelhettek velünk. Minden gyertya egy-egy évet jelképezett. A díszpolgári
címek átadása szintén az évfordulóhoz kötődött. E kitüntetést Benke Jánosné vehette át, illetve Dávid Gyula és Császár István
hozzátartozói. A hagyományőrző csoportok mellett, hogy legifjabbjaink is jól érezzék magunkat gyermekszínház, ingyenes
ugrálóvár és jumping is gazdagította a napot. Aki pedig igazán extrém élményre vágyott, annak akígyó és hüllősimogatás
biztosította mindezt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Veterán Egyesület idén is csatlakozott a falunapokhoz, hiszen így vált
teljessé, mindenki számára magfelelő programokat biztosítva e nap. Éppen ezért az Önkormányzat anyagi hozzájárulással is
támogatta a Veterán Egyesület munkáját. Ez úton is köszönjük sok– sok fáradozásukat. A látványos programok mellett mindenki megkóstolhatta a regölyi pereckalácsot, amit folyamatosan és fáradhatatlanul sütöttek nekünk segítőink. Aki nem fáradt
el a késő estébe nyúló programok alatt, az a hajnalig tartó utcabálban mulathatott tovább.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak e nap szebbé tételéhez!
Aki pedig úgy gondolja, hogy ötleteivel, munkájával, kapcsolataival segíteni tudja a következő falunapokat, jövőre szeretettel
és örömmel látjuk az önkéntes szervezők között!
Kelemen Csaba
Polgármester
Támogatóink:

A műsorok koordinátora: Hegedüs Krisztián.
Műsorvezetőink: Szarvas Lajosné, Szentgyörgyi Gréta.
Adományokkal járultak hozzá a rendezvényhez: Cziráki Józsefné, Fazekas Attiláné, Fodorné Keppel
Krisztina, Gödön Béláné, Gödön Ferencné, Kelemen Ákos, Kelemen Gyuláné, Kleiber Antal, Kövér István,Móri István,Sági Ferenc, Stallenberger Zoltánné, Szőkéné Gábor Mária,Varga Gyuláné.
Pereckalács sütésében részt vettek: Balassa Ferencné, Fazekas Attiláné, Gödön Béláné, Hegyi Gabriella, Hössné Nagy Borbála, Kardos Edina, Kvell János, Kvell Jánosné, Némethné Balog Tímea, Pappné
Szabó Gabriella, Szeledeli Szilvia.
Pereckalács árusítók: Antal Zoltán, Dávid Krisztina, Fazekas Petra, Gergely Péter, Tislér Zoltánné.
Eszközökkel segítettek: Horgos Ferenc,Kövér István,Lécser Krisztián, Riba Lajos.
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VETERÁN GÉPJÁRMŰ TALÁLKOZÓ
2015. június 20-án hatodik alkalommal megrendezett veterán-motoros találkozón felsorakoztak a különböző korú autók, motorok és traktorok.
Az idei évben külföldi vendégeket is köszönthettünk a közel 150 regisztrált közt.
Nagy sikert aratott a LOW RIDER SHOW és a gépfelvonulás is.
Köszönetet mondunk támogatóinknak és a veterán Egyesület tagjainak.
Gábriel Zoltán
Főszervező

SZÉP SIKER A HARCI NÉPDALOS TALÁLKOZÓN
2015. július 11-én rendezték meg Harc községben Bíró Lőrinc fafaragó emlékére a III. Népdalos
Találkozót, melyre a Regölyi Népdalkórus is meghívást kapott a szervezőktől. Nagy örömmel készültünk
és vettünk részt az eseményen. Két népdalcsokrot vittünk az alkalomra. Mindkettőt az I. Világháborúban
elhunyt hőseink emlékére énekeltük. Mivel Harc községbe sok székely származású családot telepítettek a
II. Világháború után, a második dalcsokrunk székely népdalokból állt, mely nagy sikert aratott. Népdalkórusunk a két első helyezett egyike lett, a másik a Kétyi Népdalkör volt. Szóló kategóriában fellépett Regölyből Szekeres Jánosné, egy a szülőfalujából hozott dallal, melyet nagy áhítattal hallgatott a közönség.
Produkciójáért külön díjjal jutalmazták.
Az egész nap folyamán nagyon jól éreztük magunkat a régi ismerősök körében. Persze ehhez az is hozzájárult, hogy egymás után szólaltak meg a szebbnél szebb, gyönyörű népdal dallamok és délben szendvicsekkel, üdítővel kínálták a vendégeket.
Ezúton mondunk köszönetet a Népdalkórus nevében a Regölyi Önkormányzatnak az iskolabusz
ingyenes rendelkezésre bocsátásáért és egyben Havasi Györgynek is, aki költségtérítés nélkül vállalta a
szállítás lebonyolítását. A nyert díjakról mellékelek egy fotót.
Reméljük, hogy az idei évben további szép élményekben lesz részünk az ozorai és a pincehelyi
meghívások teljesítése közben is.
Schellné Antal Ágnes
kórusvezető
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Lengyel-Magyar barátság
Egy mikrobusznyi Lengyel barát felkerekedvén elindult Chludowo-ba, Regöly testvérfalujába.
2015 július 16-án este fél 7-re értünk oda. A polgármesterasszony köszöntött bennünket, a lengyel barátaink szokásos szeretettel fogadtak, aztán egy vidám hangulatú közös vacsorán vettünk részt. Utána elfoglaltuk a szállásunkat
a családoknál.
Másnap korán reggel indultunk a Balti tengerhez. Nagyon jól éreztük magunkat. A víz ugyan hideg volt, de a part
csodálatos volt. Este, visszaindulás előtt Monika Jabłuszewska családja fogadott a nyaralójánál egy kávéra. Késő
este értünk vissza.
Szombaton Poznanban voltunk egy interaktív történelmi múzeumban. Azt követően városnézés, fagyizás és finom
ebéd várt ránk egy Chludowohoz közeli kastélyban. Este Parafiade, (két héten át tartó játékos sportversenyek) keretében közös programokban vettünk részt, amit bál követett, ahol együtt énekeltünk és mulattunk hajnalig.
Vasárnap reggel a szentmise után a jövő évi regölyi viszontlátás reményében szomorú búcsút vettünk egymástól.
Kis csapatunk tagjai:
Tislér Zoltán és Zoltánné, Cseke László és Lászlóné, Cseke Áron,
Gödön Ferencné, Vas Istvánné, Végh József és Tóth Szilárd

"A ló szemei között nyugszik a világ minden gazdagsága."

XIV. regölyi lovas nap
Idén immár 14. alkalommal került megrendezésre a lovas nap a Regölyi Lovassport Egyesület szervezésében.
A nagy népszerűségnek örvendő versenyre július 18-án került sor a sportpályán. A rengeteg előkészülettel és munkával járó program meghozta gyümölcsét. Igen sok érdeklődő látogatott el a versenyre, mint regölyi, mint pedig vidéki. Ugyanezt el lehet mondani a fogathajtókról is ugyanis érkeztek a környékből lábon is, jöttek olyanok is, akik
messzebbről négylábú segítőiket szállítóval hozták, valamint érkeztek megyén kívülről is. Itt is szeretnénk megköszönni a falu lakóinak, valamint azon vidéki embereknek a segítségnyújtást, akik bármilyen formában, akár anyagilag, akár munkájával, vagy bármilyen más módon hozzájárultak a lovas nap sikeréhez.
Egy kicsit a versenyről:
A hajtók 5 kategóriában versenyeztek, a programot pedig Tóth Lajosék csikós bemutatója színesítette ebédidőben és
a nap zárásaként is.
A fogatosok igen szép számmal jelentek meg, az öt kategóriában összesen 45 induló volt. Az akadályhajtásban csakúgy, mint az időjárásban forró volt a hangulat, de ez nem befolyásolta a versenyt.
Az alábbi eredmények születtek:
CAN- 2 Kategória Akadályhajtás:
Kettes Fogat SZLV Kategória:
Fritz József
Nagy Péter
Nagy János
Hatala Roland
Oszkó János
Berecz Viktor
Póni SZLV:
Ifj Végi Tibor
Kiss Mónika
Scmidt Zoltán
Végi Boglárka
Takács Dávid
Czechmeister László

1. Somkert Ferenc
2. Cimmer János
3. Metzger Zsolt
4. Nemes György
5. Nagy István
6. Czigler Károly
Pontgyűjtő Kettesfogat:
1. Berecz Viktor
2. Farkas Géza
3. Oszkó Zsolt
4. Rodenbücher András
5. Varga Péter
6. Nesz Károly

Póni Pontgyűjtő:
Ifj Végi Tibor
Takács Dávid
A Póni SZLV vándorserleget így Ifj. Végi Tibor, a Kettes Fogat SZLV vándorserleget pedig Somkert Ferenc
vitte el.
Regölyi Lovassport Egyesület
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A XIV. Regölyi Lovasnap támogatói:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Re-Crea Kft.-Regöly
Regöly Község Önkormányzata
Regölyi Polgárőr Egyesület
Vadásztársaság -Regöly
Margaréta Otthon -Regöly
Koch Torma -Regöly
Heidt János -Regöly
Móri István -Regöly
Katona Tibor és Keszler Erzsébet -Regöly
Pappert Lajos- Regöly
Lukács Zsuzsanna- Regöly
Dávid Ferenc -Regöly
Dávid György -Regöly
Sárvári Lajosné -Regöly
Hajnal Erzsébet -Regöly
Nyisztor család - Regöly
Horgosné Freizinger Tímea Regöly
Hanákné Rácz Rita - Regöly
Szőke József - Regöly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Csepreginé André Zsuzsanna Regöly
Gábor Zsuzsa -Regöly
Koncz Sándor -Regöly
Koncz Sándorné -Regöly
Gál Géza -Regöly
Kádár József és családja-Regöly
Rab Csaba -Regöly
Pál Attila -Regöly
Fodor Gyula és családja-Regöly
Erdélyi Gabriella - Regöly
Véghné Erdélyi Valéria- Regöly
Tislér Zoltán és családja-Regöly
Pappert Tibor és Kókány Zsuzsanna - Regöly
Kelemen Ákos - Regöly
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény -Szekszárd
Babits Mihály kulturális központ -Szekszárd
Amaryllis étterem -Szekszárd
Czigler Károly-Károlyné Szakály
Dr. Kiszler Gyula - Kölesd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Birinyi Ferenc - Hőgyész
Szloboda Gyula -Szakály
Pákolicz István -Zomba
Topa és Tsa. Kft.-Tamási
Pech Tibor -Tamási
Kónya dekor és reklámstúdió
Tamási
Tápcentrum -Tamási
Édenkert -Tamási
Csepregi Tüzép -Tamási
Harmónia -Tamási
Vianni üzlet -Tamási
Stírcz Papírbolt -Tamási
Autócentrum -Tamási
Tamási Thermálfürdő
Díszállat kereskedés -Tamási
Formula Papírbolt -Tamási
Bio Sanitas üzlet -Tamási
Egészségcenter –Tamási
Mátyás Éva - Tamási

1 támogató személy névtelenséget kért
és végül, de nem utolsó sorban a Regölyi Lovassport Egyesület aktív tagjai
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Köszönjük a támogatást!
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Hagyományőrző Főzőverseny
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindeninek, aki anyagi vagy bármilyen támogatással hozzájárult a
rendezvényünkhöz. Külön köszönet a RECREA Kft.-nek és a Regölyi Önkormányzatnak.
A Hagyományőrző Főzőverseny műsora megtekinthető lesz a Regöly TV jövő heti műsorán.
•

Egyéni
I. hely: Lakos Péter Regöly (Vegatál)
I. hely: Mezei György Harc (Harcsa pörkölt, túrós csusza)
III. hely: Lakos János Regöly (Csülkös köröm)

•

Különdíj: Májer István-Puskás Szilárd Regöly (Csülkös babgulyás)

•

Zsűri különdíj: Róka József Tamási (Tyúkpörkölt kakas herével)

•

Egyéb kategória: Benke és barátai Szárazd (Káposztás, húsgombócos étel)
Találkozzunk 2016-ban!
Köszönettel a szervező:
Kádár József

A Falu ünnepi kenyere
Már régóta álmodoztam róla, hogy milyen szép lenne az új kenyér ünnepén"igazi" regölyi kenyeret enni, de sajnos ez nem
olyan könnyen kivitelezhető. Hosszas keresgélés után találtam rá Szigetszentmiklóson a Szabó Hengermalom Kft-re, akik vállalták, hogy ténylegesen a hozott búzát őrlik le, és azt adják vissza. Egyedül annyi kérése volt a malomnak, hogy legalább egy
tonna búzát vigyünk be feldolgozásra. Ezután egyeztettem a Polgármester Úrral, hogy milyen lehetőségeink lennének, és arra
jutottunk, hogy az ilyen mennyiségű búzából készült liszt nagyon jól jönne az önkormányzati konyhára, és megígérte, hogy a
feldolgozás költségeit átvállalják. A gazdákat felkeresve nagyon megörültem, mivel mindenki azonnal, lelkesen, meghatódva
állt be a regölyi liszt, a regölyi kenyér ügye mellé.
Az aratás megkezdésekor mindenki szorgalmasan zsákolta fel a kombájn mellől a búzáját, és szállította haza, várva a
feldolgozás időpontját. A malomba történő beszállítás után hamarosan mehettünk fel a saját lisztünkért, amely a laboratóriumi
vizsgálatok után a legkiválóbb minősítést kapta.
Pál Attila vállalta, hogy megsüti a kenyeret a falu kemencéjében.
Nagyon vártam az új kenyér megszentelését, amivel egy újabb álmom teljesült!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a regölyi gazdáknak, a Polgármester Úrnak, Pál Attilának, hogy segítettek az
álmom megvalósításában.
Köszönöm azoknak a gazdáknak is, akik jelezték, hogy szívesen részt vettek volna a regölyi liszt megvalósításában, de
sajnos nem volt búzájuk.
A támogató gazdák:
Dávid Ferenc , Gábriel Zoltán
Hanák Tibor ,Heidt János
Kelemen László, Lakos János
P ájer Gyula - RECREA Kft ,
Rácz László
Köszönettel:
Horgos Zsolt
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Köszönetemet fejezem ki a gazdák mellett Horgos Zsoltnak az ötletért , a kivitelezésben való fáradhatatlan munkájáért és a
szállításért.
Kelemen Csaba polgármester
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MEGHÍVÓK
A FALU TEREPASZTALÁNAK ÁTADÁSA
A regölyi Karitász Csoport szeretettel hívja és várja Regöly lakosságát a Pécsi Püspökség
általi támogatásból készülő terepasztal átadási ünnepségére. Az újratelepítés 300 éves évfordulója alkalmából faragott, Regöly 5 történelmi korát ábrázoló terepasztal a gyermekfoglalkozásokhoz lesz használható. Az Iskola zsibongójában kerül elhelyezésre.

Átadás időpontja: 2015. szeptember 13. vasárnap 8.45 perces kezdettel, a szentmisét
követően
Helyszín: Iskola zsibongója
Program:

- Terepasztal bemutatása az alkotó által: Vadinszky Jánosné
- Az alkotás megáldása – Hegedüs János plébános
- Gyermekek szavalata
Közreműködik: Regölyi Népdalkórus. A regölyi Karitász Csoport tagjai szeretetvendégségre hívnak minden jelenlévőt a program végén.
Pintér Györgyi

SZÜRETI FELVONULÁS SZERVEZÉSE
Minden évben lelkesen fogadja a falu apraja-nagyja az utcákon felvonuló díszes szüreti kocsikat. Ehhez azonban tenni is kell! Várunk olyan lelkes segítőket, lovas gazdákat és felvonulni vágyókat, akik szívesen segítenének abban, hogy mindez megvalósulhasson!
Az idei szüreti felvonulásra szeptember 12-én kerül sor.
Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk, amit előre is köszönünk. A rendezvény napján
a délelőtti órákban összegyűjtjük, úgy mint tavaly.

A következő megbeszélés időpontja:
augusztus 26. szerda,18:30, könyvtár.
Mindenkit szeretettel várunk!
A továbbiakról szórólapon, a Regöly TV-n és Facebookon értesítjük a lakosságot.
Regöly Község Önkormányzata

Az idei szüreti felvonuláson is részt vesznek az iskolások. Kérjük azokat, akiknek még
van otthon olyan népviseletük, ami az iskolából származik, szeptember első hetében
hozzák vissza az iskolába.
Köszönettel: Lukács Zsuzsanna

FALUGYŰLÉS
2015. szeptember 18-án 19.00 órakor falugyűlést tartunk, melynek témája a Bundás-tó ,
Regöly-üdülőfalu elképzelés
Meghívott előadó: H.Varga Antal
Helyszín: Művelődési Ház
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Regöly Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015 júniustól 1-TŐL:
Született gyermekek:
Név
Závoti Benett

Születés dátuma
2015. 07. 20.

Házasságkötések:
Nagy Borbála - Höss István

2015. 06. 13.

Elhunytak:
Név (kor)

Elhalálozás dátuma

Gábriel János ( 79)
Szili Jánosné (81)
Fazekas Lajos (67)
Mátraházi Zsuzsanna Katalin (65)
Makovics Lajosné (73)

2015. 06. 08.
2015. 06. 16.
2015. 06. 26.
2015. 08. 09.
2015. 08. 11.

Önkormányzati hirdetés

Eladó hagyma, paradicsom és burgonya az
önkormányzatnál
Hagyma 150 Ft/kg
Lilahagyma 200 Ft/kg
Paradicsom 200 Ft/kg
Újburgonya 80 Ft/kg

VIRÁGHAGYMÁK
Tavaszi felhívásunkra többen jelezték, hogy szívesen adnának ősszel, felesleges
virágaikból a közterületi virágoskertek szebbé tételéhez.
Kérjük, aki tudna felajánlani tulipán, nárcisz, jácint vagy egyéb virág
hagymáját, jelezze az Önkormányzatnál.

