2015. NOVEMBER

A tartalomból: Önkormányzati hírek
Óvodai hírek
Iskolai hírek
Visszatekintő
Felhívások
Anyakönyvi hírek, hirdetés

1. oldal
2. oldal
2-3. oldal
4-7. oldal
8. oldal
8. oldal

Közelgő események:
November 28.
December 04.
December 07.
December 10.
December 11.
December 18.
December 24.

Betlehem felállítása a falu központjában
Mikulásnap és Diszkó az iskolában
Közmeghallgatás a Művelődési Házban
Kiskoncert az iskola zsibongójában
Karácsonyi vásár az iskolában
Karácsonyi műsor a templomban
Szentesti forraltborozás a Betlehemnél az éjféli mise után

KÖZMEGHALLGATÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy Regöly Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. december 7 napján (hétfőn) 19.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja Önt!
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház (7193 Regöly, Hunyadi u. 13.)

Közterületek virágoskertjei
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik virághagymákat
adományoztak községünk szebbé tételéhez. Ezek elültetésre kerültek, tavasszal
már gyönyörködhetünk bennük.
A félezer elültetett árvácska is az itt élők köztereinek esztétikusabb megjelenését szolgálja. Szomorú és
minősíthetetlen , hogy egyesek ezt nem tisztelik és önös érdekből eltávolítják közös tulajdonunkat.
Amellett, hogy büntetendő, gyarló emberre utal e cselekedet.
Virághagyma felajánlások amit szeretnénk megköszönni a felajánlóknak:
Pénzes Ferenc, Molnárné Rácz Lídia, Némethné Éva, Szarka Lajosné, Kelemen Csabáné
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Óvodai hírek
Októberben fogorvosi szűrővizsgálatra vittük az óvodásokat. Ismerkedtek a gyerekek a fogászati rendelővel, a doktorral és az asszisztens nénivel. Minden kisgyerek fogat mosott, megmutatták a helyes fogmosás technikáját.
Elektromos hulladékot gyűjtöttünk a szülők és a falu lakóinak segítségével. A szállítást az önkormányzat segítette.
Az iskolával közösen szervezett mese műsort is megnéztük. A belépőt a Skola Regnum alapítvány pénzéből fizettük.
Minden dolgozó elsősegély előadáson vett részt Diósberényben. Pályázati pénzből fizette minden társulási település közösen az előadó díját.
Az idősek napján a középső és a nagycsoport adott műsort, ezzel kedveskedve a faluban élő nyugdíjasoknak. Mindig mosolyt csal a nagymama-nagypapa és dédi korú idősek arcára, ha a gyerekek vidám
mosolyát látják.
Mindig egyik kedvenc program a vonatozás. Dombóvárra utaztunk és vissza.
A tamási színházi előadás sorozatát nézték meg a nagycsoportosok. (Vízipók-csodapók). Az utazást az
önkormányzat biztosította, a jegyeket a Skola Regnum alapítvány állta.
Mint minden évben, így idén is csoportos felméréssel mérték az iskolába készülő gyerekeket. Megadják egyénekre a fejlesztendő területeket, tavasszal visszatértünk, hogy kik menjenek iskolába!
Az óvodában hitoktató, logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
Az iskola tornatermébe rendszeresen visszük sportolni az óvodásokat.
Véghné Erdélyi Valéria
Tagintézmény vezető

Iskolai hírek
A 2015/2016. tanév is mozgalmasan kezdődött. Még csak két és fél hónap telt el a nyári szünidő óta,
mégis sok minden történt velünk. Gyűjtöttünk elektronikai hulladékot és papírt is. Az elektronikai hulladékért az óvoda és az iskola is 20.000-20.000 Ft-ot kapott. A papírgyűjtésen 1430 kg papírt gyűjtöttek a gyerekek, így 21.450 Ft-tal lettünk gazdagabbak. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak,
akik segítettek a gyűjtések során. A befolyt összeget színházlátogatásra és kirándulásra fordítjuk.
2015. október 13-án a Szegedi Látványszínház látogatott el iskolánkba. Varázslat című előadásukkal,
mely az állatok szeretetéről szólt, elvarázsolták az ovisokat, iskolásokat és a pedagógusokat is. Az előadás egy sorozat része, melynek folytatását 2015. december 2-án nézhetik meg a gyerekek.
Iskolánk rendőre is tartott a gyerekeknek baleset megelőzéssel kapcsolatos tanórát, mely igen nagy sikerű volt.
Már az év elején nyertes pályázattokkal büszkélkedhetünk.
Pályázat segítségével tudjuk az internetünk sávját szélesíteni, így 3 db Acess Point-ot nyertünk.
Lukács Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
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Rajz- és alkotópályázat
A Tudatosan a Környezetünkért Egyesület fennállásának 5. születésnapja alkalmából rajz- és alkotópályázatot hirdetett óvodás és általános iskolás gyermekek számára "Mit tehetek a környezetemért?" témában az alábbi kategóriákban:
1. Rajzpályázat szabadon választott technikával
2. Kreatív alkotó pályázat
A beadás határideje és helye: 2015. október 5. volt. A Regölyi Általános Iskola tanulói nagy sikerrel
vettek részt a pályázaton a 2015. évi kézműves táborban készített alkotásaikkal. A díjátadó ünnepségre
2015.október 10.-én került sor Pécsen.
Díjazásban részesültek:
Arend Jan van den Perk - "Életfa"- 1.helyezés
Lukács Bence -"Szélmalom" Rajzpályázat Különdíj
Horgos Eszter -" Tolltartó"- Kreatív alkotó pályázat 2. helyezés
Harisnyavirág kompozició - 2. helyezét ért el:
Guld Zsuzsanna Lara
Hegedüs Viktória
Horgos Eszter
Kratz Georgina
Kollár-Bozzay András
Lukács Bence
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Defibrillátor beszerzése
Lakossági kezdeményezésre az Önkormányzat elkülönített számlát nyitott egy
defibrillátor beszerzése céljából. Aki szívügyének tekinti, hogy ily módon is segíthessünk az életveszélybe került társainkon, kérjük a Hungária Takaréknál vagy az Önkormányzat hivatalos igazolásával rendelkező önkéntes adománygyűjtő személyeknél támogassa az eszköz beszerzését. Önkénteseink rövidesen felkeresik falunk minden lakóját. Kérjük, csak az igazolással rendelkező személyeknek adja adományát!

V I S S ZAT E K I NT Ő
Casting verseny Regölyben
2015.10.04-én került megrendezésre községünkben az Országos Casting horgász cél
és távdobó verseny. Regöly egykori orvosa Dr. Dienes Ferenc többszörös világbajnok,
sajnos már nem lehetett a versenyzők között, viszont a tizenháromszoros CASTING
(Horgász célba dobó) Világbajnok Varga György és még számos több éremmel rendelkező versenyző itt volt. A bajnokságot Dienes Csaba, falunk egykori lakója nyerte.

A REGÖLYI SE Futballcsapat 2015. évi eredményei
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Szüreti felvonulás
Az idei szüreti felvonulásra szeptember 12-én került sor. A kezdeti csekély érdeklődés ellenére mégis sikerült szép számmal összegyűlnünk.
A felvonulókat palackozott regölyi borral és házi pereckaláccsal köszöntöttük. A jó hangulatról a
szép idő is gondoskodott, ami az utóbbi években rendszeresen elkerült bennünket ezen a napon.
A mulatságon két helyszínen is fellépett a Regölyi Népdalkórus. A felvonulás után a felvonulókat és
a fellépőket vendégül láttuk egy finom vadpörköltre.
A napot bállal zártuk, a talpalávalóról a PEPE BAND zenekar gondoskodott.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és jövőre is szívesen részt vesz a rendezvényen!
Bíró-Bíróné: Kalota Dániel - Klemencz Zsuzsanna
Jegyző-Jegyzőné: Lukács Tamás - Bérdi Dorottya
Borfelajánlások: Söllei József, Kelemen Zsolt, Fodor Gyula, Gergely György, Pájer Gyula, Dávid
Ferenc, Lécser János, Riba Győző, Kelemen Ákos, Hanák Tibor
Sütemény felajánlások: Erdélyi Gabriella, Hetesi Gézáné, Dávid Ferencné, Riba Beáta, Kövérné
Balogh Angelika, Soósné Dávid Eszter, Horgos Ferencné, Dávid Krisztina, Kelemen Csabáné,
Pappné Szabó Gabriella, Kovács Józsefné, Puskás Józsefné, Bíró Diána, Hegedüs Krisztina, Pappert
Lajosné, Dunai Jánosné, Horváth Gergelyné, Cziráki Józsefné, Szőkéné Gábor Mária, Stallenberger
Zoltánné
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal és munkájukkal segítették az idei szüreti felvonulást. Külön köszönet a felülőknek, akik fontosnak tartják ennek a szép régi
hagyománynak az ápolását!

Idősek napja
Október 22-én ünnepeltük az idősek világnapját. A rendezvényre több mint 200 fő szépkorú volt hivatalos. A műsor előtt október 23-i megemlékezést tartottunk, amelyre az általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói készültek Pintérné Kusmiczki Anna segítségével.
Az idősek napi ünnepségen felléptek az iskolások, óvodások, Napsugár Nyugdíjas Klub, Regölyi
Népdalkórus, Margaréta Lakóotthon, valamint szólóban Kulman Istánné, Szekeres Jánosné, Dékány
Ferencné, Balogh Mihályné.
A Szivárvány tánccsoport műsorára a vacsora után került sor.
Magyar Anti bácsit, aki falunk legidősebb lakója, illetve Balogh Józsefnét, aki idén ünnepelte
90. életévét, otthonukban köszöntötte Kelemen Csaba polgármester. Ez úton is kívánunk nekik
jó egészséget!
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A TOLNA MEGYEI CINEGE MADÁR NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
GÁLAMŰSORA REGÖLYBEN
Regöly község újratelepítésének és újraalapításának tricentenáriumát ünnepeltük az idén, 2015-ben.
Az ünnep még emlékezetesebbé tétele érdekében meghívtuk a Cinege Madár népdaléneklési verseny
gálaműsorát Regölybe, melyet november 7-én, szombaton délután tartottunk meg. A gálaműsoron a
Tolna Megyei népdaléneklési verseny elődöntőiből továbbjutott népdalkórusok és szólóénekesek szerepeltek. 117 fő szereplő, 15 felkészítő pedagógus, a szereplők hozzátartozói és a regölyi érdeklődők tisztelték meg rendezvényünket. Összesen kb. 210 fő vett részt a nagy sikert aratott népdalos találkozón. A
szereplők valamennyien községük hagyományos népviseletében léptek színpadra. A gyönyörű dalok, a
szebbnél szebb viseletek elbűvölték a dalokat szerető közönséget. A hangulat kitűnő volt, a színvonal
pedig az egyik zsűritag szerint olyan volt, hogy a kórusok és az egyéni fellépők az országos versenyben
is megállnák a helyüket. A szereplők ajándékot is kaptak a Regölyi Népdalkórus pályázatából. A gálaműsort vezette a Tolna Megyei rendező irodától Komjáthy Tamásné és Czink Judit. A műsor után a
Regölyi Népdalkórus megvendégelte az összes résztvevőt. A szép és bensőséges találkozó a késő esti
órákban ért véget.
Községünk 300 éves fennállásának és a regölyi ősöknek tisztelegve Népdalkórusunk az utolsó négy
évben tanult hazafias dalokból és népdalokból 45 perces CD-felvételt és a falu mai képéről 15 perces
DVD-felvételt készíttetett, mind a magunk örömére, mind pedig Regöly jövő generációira gondolva. A
felvételek beszerezhetők a Népdalkórusnál.
Schellné Antal Ágnes
kórusvezető

Értéktár Kiállítás
A Cinege Gálával egy időben volt egy ” Gondolat Ébresztő Bemutató” régen használt tárgyakból, régi
fotókból, régi népviseletből.
A Tolna Megyei Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaiként, ahhoz, hogy ez a bemutató létrejöjjön,
jártuk a falut és gyűjtöttük a tárgyakat, fotókat, melyek kinagyítva, a képen szereplők felsorolásával
kerültek bemutatásra. Köszönjük a lakosság segítségét és szívesen fogadunk mindenkitől fotókat, tárgyakat.
A későbbiekben egy nagyobb kiállítást is szeretnénk rendezni, megismertetni a fiatalokkal és az ideérkezőkkel falunk hagyományait.
A bemutatott tárgyakat, ruhákat felajánlották:
Horgos Ferenc, Mihók Ildikó, Szabó Vilmos, Lakos Józsefné,
Szűcs Tamás, Kvell Jánosné, Lukács Zsuzsanna, Fodor Gyula,
Lukács Gyula, Erdélyi Ferenc, Nagy Péterné, Cziráki Judit,
Javós Imre, Tóth Ferencné Polácsi Erzsébet, Szabó Csilla,
Schell János
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Márton napi ludasságok
2015-ben is sort kerítettünk Regölyben a Márton napra. Idén színesítettük, bővítettük műsorainkat. A
templomban gyülekeztünk, ahol Hegedüs János plébános úr mondott köszöntőt boráldás és Márton nap
alkalmából. Ezt követően lámpás felvonulással, lóháton Pappert Péter felvezetésével vonult a menet élő
liba kíséretével. A Művelődési Ház előtt tábortüzet gyújtott Kelemen Csaba polgármester úr. A tűz körül az óvodások és az iskolások előadásit láthattuk. A Regölyi Népdalkórus énekével zárultak műsoraink. Lilahagymás zsíroskenyérrel, forró teával, borral és beszélgetéssel ért véget a mulatság.
A Márton nap összekapcsolódik a hazai borok áldásával, kóstoltatásával. Regölyi borászaink szerint a
korai fajtákból készült nedűk jól sikerültek, gyümölcsösek és frissek.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvényhez.
Külön köszönet Kotchy Attilának az élő liba felajánlásáért!
Dávidné Őszi Klára
szervező

Terepasztal avatás
Vadinszky Orsi vagyok, s alkotóként szeretnék néhány szót szólni arról a
tárgyról, amelyet átadtunk a regölyi gyerekeknek, hogy a tanulásukat szolgálja.
Hozzáfűznék nagyon röviden egy-két gondolatot, melyekből született.
Mintegy öt évvel ezelőtt pillantottam meg először a pacsmagi tavak partjáról Regöly templomának tornyát,
és elfogott annak az előérzete, hogy fontos hely lesz az életemben. Rokonszenv és bizalom ébredt bennem,
mikor később a gondosan kialakított portákat és a szépen művelt földeket megláttam. Megéreztem azt a
hajdan volt nagyságot, ami itt az emberek lelkében élt egy igen távoli múltban, s ami valamiképp beköltözött a tájba, a környezetbe is, és onnan sugárzott felém. Ám arról a pontról ahol álltam, sehogy sem juthattam közelebb a dologhoz. Így hát szerettem volna a magasba emelkedni, hogy ne csak egy-egy részletet,
hanem az egészet lássam - s még az idő kerekét is visszapörgetni, hogy megtaláljam Regöly sajátos atmoszférájának forrását.
Ezek az akkori gondolatok és érzések vezettek az újratelepítés évfordulóján a terepasztal ötletéhez és elkészítéséhez, mellyel a gyerekek számára szemléletessé tehető egyrészt a domborzat és a táj, másrészt a településszerkezet időbeni változása. A cserélhető elemek segítségével öt korszakot jeleníthetnek meg a kelta
időktől napjainkig. A makett épületekkel és egyéb kiegészítő elemekkel tettük gazdagabbá az élményt. Így
madártávlatból, egyéni nézőpontunkból felemelkedve, egy egészen más perspektívából láthatunk rá azokra
a dolgokra, amikről azt gondoltuk, hogy olyan jól ismerjük már, mint a tenyerünket.
A terepasztalt úgy alakítottuk ki, hogy ne csupán a lakóhely megismeréséhez nyújtson segítséget, hanem
használható legyen segédeszközként egyéb tantárgyaknál is. Ilyen lehet például a környezetismeret, melyhez indító lépésként természetkártyákat mellékeltünk.
Remélem, sikerül kissé hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulás a gyerekeknek olyan örömöt jelentsen, mely
öröm a valódi megismeréssel mindig együtt jár.
S bár a programban én szerepelek alkotóként, szeretnék ezúton is mindenkinek, aki láthatóan vagy nem
láthatóan a munka során segítségemre volt, hálásan köszönetet mondani!
Vadinszky Orsi
alkotó

Vadinszky Orsi munkáját a regölyi Egyházközség rendelte meg, melyhez a támogatást a Pécsi Egyházmegye pályázatán nyerte. Köszönet a Pécsi Egyházmegye támogatásáért és a regölyi Karitász
tagjainak, akik agapéval várták a terepasztal megáldására érkezőket.
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015 szeptember 1-TŐL:
Született gyermekek:
Név
Gábriel Csenge

Születés dátuma
2015. 09. 12.

Elhunytak:
Név (kor)
Balogh József (57)
Riba Pál (86)
Horváth Antal (92)

Elhalálozás dátuma
2015. 09. 20.
2015. 10. 22.
2015. 10. 23.

Kedves regölyi lakosok!

November 28-án (szombaton) délelőtt 9 órától állítjuk fel ismét a
falu Betlehemét és díszítjük fel a falu adventi koszorúját.
Kérjük a falu kézműveskedni szerető lakóit, iskolásokat, óvodásokat, készítsenek csillagokat erős
papírból, filcből, fából, vesszőből, szalmából, drótból 10-25 cm nagyságban, natúr színben.
Legyen rajtuk zsinór vagy drót, amivel rögzíteni tudjuk a díszt a koszorúra.
December 24-én, a szentmise után várunk mindenkit egy kis forraltborozásra!
Regölyért Egyesület

Ebrendészet (gyepmesteri szolgálat)
A Kisbíró augusztusi számában felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a kutyákat zárt
területen tartsák és az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek
eleget! Az Alpha-Vet Kft-vel a szerződés megkötésre került, így Regölyben is lesz
gyepmesteri szolgálat. A cég szakemberei rendszeresen megjelennek településünkön és a kóbor ebeket
befogják, az ezzel kapcsolatos költségeket pedig a tulajdonosnak kell viselnie!
Kelemen Csaba
polgármester

Önkormányzati hirdetés
Szántást vállalunk 4000 Ft/óra díjért
Ismét bérbe veszünk kerteket és elhanyagolt szőlőket is
További információért látogasson el a polgármesteri hivatalba, vagy hívja a 06 74 402 606-os telefonszámot!

