2016. OKTÓBER

Címlap sztori főcíme

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

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

Közelgő események:
Október 23-i műsor

október 21. 15:00

Művelődési Ház

Idősek Napja

október 21. 16:00

Művelődési Ház

Betlehem állítás

november 27.

Központi tér

TÁRSADALMI

MUNKA

A

TEMETŐBEN

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is társadalmi munkát szervezünk a temetőben.
2016. október 8-án reggel 8 órától tervezzük bálványfák, puszpángmoly által elpusztított buxusok
kivágását, eltüzelését, továbbá illegális szemétlerakók felszámolását. Az önkormányzat traktorai segítenek a kivágott fák és az összegyűjtött szemetek elszállításában.
Kérjük, hogy a szükséges eszközöket (fűrész, vasvilla, ágvágó olló, talicska) mindenki hozza magával. A hozott fűrészekhez üzemanyagot és lánckenő olajat biztosítunk.
Eső esetén október 15-én kerül sor a munkálatokra.
Mindenkit hívunk és várunk!

Kelemen Csaba polgármester

2016-OS NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE REGÖLYBEN
A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 911
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 427
Érvénytelen szavazólapok száma: 10
Érvényes szavazólapok száma: 416
IGEN szavazatok száma: 6 (1,44%)
NEM szavazatok száma: 410 (98,56%)
Felhívás!
Kérem a község lakosságát, hogy a II. félévre kiküldött adó értesítések alapján ellenőrizzék,
hogy eleget tettek-e az adófizetési kötelezettségüknek!
Hátralék fennállása esetén kérem, hogy haladéktalanul gondoskodjanak a befizetésről!
Tisztelettel:
Kis-Fehér Katalin
jegyző
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I S K O LAI H Í R E K

Nyári kézműves tábor
A Tamási Általános Iskola és Gimnázium Regölyi Tagiskolájának épülete 6. éve ad otthont a kézműves tábornak. A tábor időpontja az idei évben 2016. július 18.-22. A kézműves tábor elsősorban természetes anyagokkal ismertette meg a tábor résztvevőit. 37 tanuló és 10 önkéntes segítő tölthetett el egy
élményekben gazdag hetet. 5 és 13 év közötti gyerekek vettek részt a foglalkozásokon. Leendő elsőseinknek lehetőségük nyílt arra,hogy megismerjék iskolájukat, és idősebb társaikat.
A gyerekek mindennap megismertek több kézműves technikát. A választott technikák a gyerekek
érdeklődésének megfelelő volt, a kiválasztott munkadarabok elkészítése odafigyelést, kreativitást igényelt. A nagyszámú fiú jelentkezőre tekintettel igyekeztünk számukra is fiús dolgokat bemutatni, mint
például repülő készítése spatulából és ruhacsipeszből. Megfelelő munkaeszközökkel minden gyerek
egyéni képességei szerint dolgozhatott és alkotott. Törekedtünk környezetbarát megoldások választására, így újrahasznosított anyagokat is alkalmaztunk, mint például: harisnyák, textil-maradék, használt
csomagoló papír.
A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a középpontba. Célunk volt továbbá a
szociális, személyes és kognitív kompetenciák alapképességeinek fejlesztése.
Igyekeztünk minden napra többféle technikát bemutatni és az életkori sajátosságoknak megfelelően
könnyebb és nehezebb praktikákat elsajátíttatni. A legnehezebbnek bizonyult a gyöngyhímzés, az
üvegfestés, kosárfonás és a szövés technikájának elsajátítása. A nagy létszámra való tekintettel a gyerekek több csoportban dolgoztak. Ha valakinek valamelyik technika nem volt szimpatikus, vagy nehéznek találta, a már előzőleg elkészített minták alapján készíthetett magának bármit a fellehető anyagok
felhasználásával.
Állandó foglalkozási lehetőségek voltak a hét folyamán:varrás, gyöngyfűzés, kosárfonás, rajzolás,
dombornyomás, szövés, hajtogatás, üveg- és fafestés.
Az elkészült művekből kiállítás készült, amely megtekinthető volt a Hivatalban.
A legnagyobb elismerés természetesen mindig a gyerekektől érkezik. Évről évre bíznak abban,
hogy a következő évben is lesz kedvünk tábor szervezésére és lebonyolítására.
Az pedig külön elégedettséggel tölt el, mikor az anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák büszkék unokájuk teljesítményére.
Akármennyire is azt gondoljuk, „csak egy hét”, de ezzel a héttel rengeteget teszünk a falunkért, a
közösségünkért, a gyökerek megtapadásáért, amely felejthetetlen és kitörölhetetlen ezek után a résztvevők emlékezetéből. Többek közt ez is a célunk a pillanatnyi együttlét mellett, melyet nem most, majd
később fognak érezni és megérteni az akkor „a falujukhoz ragaszkodó, már nem gyerekek”.

Támogatóink:
Antalné Palkó Mária (sütemény)
Bíró Diána (spatulák)
Gergely Péterné (sütemény, gyümölcs)
Horgos Ferenc (szövőkeretek)
Koppány Vendéglő Regöly/ Dávid Antal (üdítő, ásványvíz, fagylalt)
Pintérné Kusmiczki Anna (gyümölcs, pattogatott kukorica)
Regölyi Önkormányzat (étkezés)
Regölyért Egyesület (10.000,-Ft támogatás)
Tamási Ablakpont Kft (üveglapok)
Tislér Zoltánné Mónika
SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY (Lukács Zsuzsanna)
Tóth Tihamér Jenő
Pencs Jánosné (sütemény)
Kiss László (csiszológép, szövőkeret, gyöngyfűződrót)
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Munka közben a kézműves táborban:

További híreink:
•

Iskolánk neve 2016.09.01-től megváltozott.
Új nevünk: Würtz Ádám Általános Iskola Regölyi Tagiskolája

•

Az iskola és az óvoda folyamatosan gyűjti a papír és elektronikai hulladékot az idei tanév során is.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat!

•

Gergely Ibolyának köszönjük az általa felajánlott gyümölcsöket!
Októberi megemlékezéseink:

2016.10.06. (csütörtök) 8.00 Aradi Vértanúk Napja
2016.10.21. (péntek) 8.00

Forradalom Napja

2016.10.21. (péntek) 10.30 Koszorúzás
2016.10.21. (péntek) 15:00

Október 23-i műsor, utána Idősek napi műsor

Mindenkit szeretettel várunk!
Lukács Zsuzsanna
Tagintézmény vezető

ÓVODAI HÍREK
Az Óvodában 50 év alatt összegyűjtött dajkák és nagymamák által készített

kézimunkákból és babákból nyílik kiállítás.
Megtekinthető: október 17-től nyitvatartási időben 09:30-tól 16:00 óráig.
Véghné Erdélyi Valéria
Tagintézmény vezető
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VI S S ZATE K I NTŐ
SZÜRETI

FELVONULÁS

Szeptember 10-én tartottuk a szüreti felvonulást. Most is, mint minden évben, nehezen indult a szervezés a kezdeti csekély érdeklődés miatt. Szerencsére a végére mégis sikerült szép számmal összegyűlnünk. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen igazi nyárias napsütésben lehetett részünk.
A napot a fogatok díszítésével kezdtük az óvoda előtt. Délben vendégül láttuk a lovasokat egy finom
ebédre, majd elindulhatott a menet a bírónéért. A lovasoknak és fogatosoknak regölyi palackozott borral
és pereckaláccsal kedveskedett a bíró családja. A kikérés után a szokásos útvonalon haladt a felvonulás.
A végállomás a Művelési ház volt, ahol a felülő fiatalok táncukkal kedveskedtek a nézelődőknek.
A nézelődőket minden megállónál borral, üdítővel és finom regölyi süteménnyel kínáltunk.
A napot bállal zártuk, a talpalávalóról a SPRINT ZENEKAR gondoskodott.
Reméljük mindenki jól érezte magát, és jövőre is szívesen részt vesz az eseményen.
Tisztségviselők: Bíró - Bíróné: Tislér Krisztián - Alimov Zsófia
Jegyző - Jegyzőné: Kertész István - Selyem Andrea, Kisbíró: Makai Illés
Bor felajánlások:
Fodor Gyula, Hanák Tibor, Riba Győző, Dávid Ferenc, Kelemen Ákos, Lakos János, Tislér Zoltán,
Pájer Gyula
Sütemény felajánlások:
Riba Győzőné, Kertészné Riba Mónika, Hanákné Rácz Rita, Fodorné Keppel Krisztina, Kelemen Csabáné, Kazi Györgyné, Véghné Erdélyi Valéria, Lakos Jánosné, Huth Bernadett, Gergely Józsefné, Vas
Istvánné, Soósné Dávid Eszter, Hetesi Gézáné, Kovács Józsefné, Horgos Ferencné, Fazekas Zoltánné,
Sziveri Anita, Dávid Ferencné, Czuppon Lajosné, Pappert Lajosné, Cziráki Józsefné, Dunai Jánosné,
Schmidt Sándorné, Stallenberger Zoltánné, Horváth Gergelyné, Barnáné Zsigmond Ágota, Bíróné Varga Piroska, Iván Pálné, Kalota Gyuláné, Erdélyi Gabriella, Lukácsné Koncz Bernadett, Lakos Márta
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 és a Tislér Családnak, akik vállalták a bírói feladattal járó készülődést.

Regölyi Lovassport Egyesület
Regöly Község Önkormányzata

ORSZÁGOS CASTINGVERSENY REGÖLYBEN
Az idén második alkalommal került megrendezésre a régi hagyományokra építve az Országos Casting bajnokság
szeptember 18-án . A szép idő, a jó hangulat és a díjak megszerzésének öröme biztosította a felejthetetlen élményt a
résztvevőknek.

Föld Gábor, Dienes Csaba
szervezők
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X V. R E G Ö L Y I L O V A S N A P
Az idei évben már 15. alkalommal rendeztük meg az immár hagyománnyá vált fogathajtó versenyt.
2016.július 23.-án került sor a rendezvényre. A helyi fogatosokon kívül nagyon szép számban jöttek megyén belüli, illetve megyén kívüli hajtók is. Szebbnél szebb fogatok jelentek meg a versenypályán. Voltak
visszatérő vendégek és voltak újak is. A fogatosokat reggel zsíros deszkával kínáltuk meg, az ebéd pedig a
Regölyi Vadásztársaság felajánlásának köszönhetően vadpörkölt volt.
Ebédidőben Szalai Dániel és csapata lovas kaszkadőr bemutatóját láthattuk, a nap zárásaként pedig szintúgy Ők mutattak be egy lovas íjászatot.
Fogatosaink jól érezték magukat nálunk, kellemes szájízzel búcsúztak el a nap végén. A nézőközönség
pedig egy remek napot tudhatott maga mögött.
A versenyről pár szóban:
A hajtók 5 kategóriában mérettették meg tudásukat:
•
Akadályhajtás Kettesfogat CAN- C 2
•
Póni kettesfogat C kat CANP C 2
•
Akadályhajtás Kettesfogat SZLV 2
•
Póni kettesfogat SZLV
•
Vadászhajtás Kettesfogat illetve Pónifogat
A versenyeredmények megtekinthetők a fogatsport.hu internetes oldalon.
Végül szeretnénk megköszönni a falu lakosságának, valamint azoknak a vidéki embereknek is a támogatást, akik bármilyen formában, akár anyagilag, akár munkájával, vagy bármi más módon hozzájárult, hogy
ilyen színvonalas versenyt rendezhessünk meg.
TÁMOGATÓINK:
Vadásztársaság-Regöly
Regöly Község Önkormányzata
Recrea Kft.-Regöly
Margaréta Otthon-Regöly
Koch Torma-Regöly
Heidt János-Regöly
Móri István-Regöly
Katona Tibor és Keszler Erzsébet
-Regöly
Lukács Zsuzsanna-Regöly
Dávid Ferenc-Regöly
Gábriel Zita-Regöly
Schmidt György-Regöly
Antal Gyula-Regöly
Dávid György-Regöly
Sárvári Lajosné-Regöly
Antal Ernő és családja-Regöly
Nyisztor család-Regöly
Horgosné Freizinger TímeaRegöly
Hanákné Rácz Rita-Regöly
Csepreginé André ZsuzsannaRegöly

Koncz Sándor-Regöly
Koncz Sándorné-Regöly
Gál Géza-Regöly
Rab Csaba-Regöly
Tislér Zoltán-Regöly
Tislérné Mónika-Regöly
Varga Gyula-Regöly
Szarvas Lajos-Regöly
Riba Győző és családja-Regöly
Fodor Gyula és családja-Regöly
Kelemen Ákos-Regöly
Kelemen Tibor-Regöly
Freizinger István és családjaRegöly
Kádár József-Regöly
Kertész Istvánné Mónika-Regöly
Pincehelyi Lovassport Egyesület
Tolna Megyei Integrált Szociális
Intézmény-Szekszárd
Czigler Károly-KárolynéSzakály
Szloboda Gyula-Szakály

Pákolicz István-Zomba
ERÖV Viziközmű- Gyönk
OTP bank -Tamási
Pech Tibor-Tamási
Kónya Dekor és reklámstúdióTamási
Tápcentrum-Tamási
Édenkert-Tamási
Csepregi Tüzép-Tamási
Harmónia-Tamási
Stírcz Papírbolt-Tamási
Autócentrum-Tamási
Tamási Thermálfürdő
Formula Papírbolt-Tamási
BioSanitas üzlet-Tamási
Egészségcenter –Tamási ( központi buszmegálló, a Varga
gyógy gomba készítmények és
scitec nutrition étrend kiegészítő
hivatalos forgalmazója)
1 támogatószemély névtelenséget kért
Regölyi Lovassport Egyesület
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V I I. R E G Ö L Y I F Ő Z Ő V E R S E N Y
Augusztus 13.-án, immár hetedik alkalommal került megrendezésre a Regölyi Főzőverseny. A szervezők, mint minden évben most is próbálták kicsik, és nagyok, idősek és fiatalok igényeit kielégíteni.
Az ünnepélyes megnyitót Fazekas Zoltánné tartotta meg, ezt követően Varga Ferenc mesterszakács
ismertette a verseny szabályait. Délelőtt 11.00 órakor került sor a hivatalos tűzgyújtásra. Rengeteg
arccal lehet találkozni évről évre a versenyen, sokan közülük már állandó résztvevői a rendezvénynek. Vannak, akik baráti körrel, családdal érkeznek. Nem csak a község lakosságát, hanem vidéki
embereket is vonz a verseny, jönnek a környező településekről is, de többen vannak akik messzebbről
is érkeztek. Az ételeket 13.00 órától lehetett a zsűri elé küldeni, egészen 14.30 óráig várták az ételeket kóstolásra. Két kategóriában lehetett nevezni a pörköltek kategóriájában a legjobbnak Róka József (Tamási) bizonyult, aki marhalábszár pörköltet főzött és azt galuskával tálalta a zsűrinek. Második helyezett Kádár Roland (Regöly) lett, aki kakaspörköltet készített, a harmadik helyezett Aranyosi
Györgyi (Harc) lett, aki csülkösbabot küldött a zsűri elé. Az egyéb kategóriában Lakos Péter
(Regöly) vegatálja érte el az első helyezést. Különdíjat kapott Kertész Mónika (Regöly) csülök pörköltje, amit körömmel készített, valamint Barna Tibor (Regöly) és Léber Jánosné (Regöly) is. Egyikük szintén marhalábszár pörköltet, míg másikuk mediterrán pörköltet kínált a zsűrinek.
A gyerekek nagy örömére a Tamási tűzoltóság habpartit tartott a Kölcsey utca és a Hunyadi utca sarkánál. A kulturális műsort a Tolnai örökifjak nyitották meg. A Hőgyészi Székelykör Bokréta Néptánccsoportja, a Gyönki Retrodance Tánccsoport, a Majsai Hully-Gully Tánccsoport, a Regölyi Népdalkórus és Málinger Anita már állandó résztvevői a műsornak. Minden évben új műsorral lepik meg
a közönséget. Mint minden évben a rendezőség idén is készült sztárvendéggel, idén Magyar Rózsa
lépett fel mindenki nagy örömére. az előadás után Rózsával lehetett közös fotókat készíteni, illetve
Rózsa relikviákat vásárolni. Minden évben megrendezésre kerül a karaoke verseny is, aminek már
állandó nevezői is vannak, de évről-évre egyre több vendég próbálja ki magát ebben a műfajban. A
nap zárásaként Retrodisco vette kezdetét, minden résztvevő nagy örömére, mindenki hallhatta a szívéhez közel álló slágereket, bármely műfajból és bármely évtizedből.
A főzőverseny 2016. évi programja a korábbi évekhez hasonlóan mozgalmasra, és változatosra sikerült. Természetesen egy ilyen rendezvényt nem lehet megszervezni támogatók nélkül. Voltak akik
kisebb-nagyobb összeggel, voltak akik tombolatárggyal, de voltak olyanok is, akik a munkájukkal
támogatták a rendezvényt. A szervezőség itt szeretné megköszönni mindenkinek a támogatást. Nagyon jó érzés látni, hogy ilyen sok ember támogat egy magán kezdeményezést. Külön szeretnénk
megköszönni a Recrea Kft. és Csizmadia Géza támogatását!
A szervezők már most dolgoznak azon, hogy jövőre ugyanilyen színvonalas, és változatos műsort
tudjon összerakni a kedves Vendégeknek. Tehát találkozzunk 2017-ben, immár nyolcadik alkalommal!

Kádár József
Főszervező
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R E G Ö LYI É R TÉ KT Á R
Ezúton kérjük a lakosság segítségét!
A lent felsorolt témákkal illetve az értéktárba kerülő javaslatokkal kapcsolatban további ötleteket várunk. Ha bárkinek van információja, hozzáfűznivalója (régi történetek, személyes emlékek, tárgyak),
kérem jelezze az Önkormányzatnál hétköznaponként munkaidőben.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Újszkítia
Szemenyei Mihály élete
A regölyi vízmű
Regölyi tejcsarnok
Szüreti felvonulás
Római Katolikus Templom
Regölyi régészeti leletek
Regölyi népviselet
Regölyi Népdalkórus
Regölyi ételek, receptek
Regölyi Pille
Regölyi Pereckalács
Pacsmagi természetvédelmi terület
Plébánia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Májaleves
Majsapusztai Eszterházy Kastély
Dávid Gyula életpálya
Karácsonyhoz kötődő hagyományok, népszokások
Aranysír
Somolyi templomrom
Regölyi takácsok
Regölyi ló
Regölyi kenderáztató
Földvár (sánc)
Regölyi címer
Szakrális kisépítmények, keresztek
Regölyi Malom

Segítségüket előre is köszönjük!
Regölyi Értéktár Bizottság
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Az idén is segíti az Önkormányzat azoknak a regölyi állandó lakhellyel rendelkező diákoknak a szüleit, akik iskolai tanulmányaikat általános-, középiskolai, felsőfokú nappali tagozaton folytatják, és a
törvényben meghatározott egyéb jogcímen nem részesülnek ingyen tankönyv támogatásban.
A támogatás kifizetése érvényes iskolalátogatási igazolás ellenében 2016. október 31. napjáig van lehetőség az Önkormányzatnál.

Lakossági adakozásból beszerzésre került a defibrillátor
Megtörtént a beszerzése annak a defibrillátornak, amelyre az elmúlt hónapokban
széles összefogás útján gyűlt össze a pénz.
A berendezést – szükség esetén – gyakorlatilag bárki kezelni tudja, hiszen hangvezérléssel mondja a kezelőjének a teendőket. A gyűjtés az év elején indult el és
756.700 Ft gyűlt össze,melyből megvételre kerülhetett a 740.350 Ft-os készülék.
A megmaradó pénzből a készülék elhelyezését oldjuk meg.
Az akciót kezdeményezők abban bíznak, hogy soha nem kell majd használni, de ha mégis szükség
lenne rá, akkor kéznél lesz a készülék.
Ezúton is szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik adományukkal hozzájárultak a
készülék beszerzéséhez.
Regöly Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015. április 1-TŐL:
Született gyermekek:
Név
Freisinger Kimberli

Születés dátuma
2016. 09. 12.

Házasságkötések:
Név
Hetényi György - Závodi Lídia

Dátum
2016. 09. 07.

Elhunytak:
Név (kor)
Dávid Antal (24)
Szili Ferenc (92)

Elhalálozás dátuma
2016. 07. 31.
2016. 09. 13.

HÁZIORVOSI FELHÍVÁS
Tisztelt Betegek! A kedd délutáni rendelést ezentúl előjegyzésre és heveny betegségek
ellátására lehet csak igénybe venni! Előjegyzés: 30/353-40-99 telefonszámon
Dr. Martin Valéria háziorvos szabadság miatt NEM RENDEL 2016. október 03-15 között!
Orvosi helyettesítés: október 04. (kedd), október 06. (csütörtök), október 11. (kedd) és
október 13-án (csütörtök) 12 órától! Helyettes: Dr. Bakó Gábor Tel: 74/488-116
Asszisztencia reggel 8:00 órától hétfőn, kedden és csütörtökön.
November 4-én (pénteken) érszűkület szűrés lesz az orvosi rendelőben 8-12 óra között!

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETÉS

Újburgonya:
Vöröshagyma:
Lilahagyma:
Sárgarépa:
Sütőtök

100 Ft/kg
100 Ft/kg
200Ft/kg
100 Ft/kg
75 Ft/kg

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

