2017 ÁPRILIS

Címlap sztori főcíme

A tartalomból:
Iskolai hírek
Visszatekintő
Anyakönyvi hírek, hirdetés

2. oldal
3-5. oldal
6. oldal

Közelgő események:
2017. május 6.
2017. május 27.
2017. június 16-17.

Nótás-Népdalos Találkozó
Családi és Gyermeknap
Falunapok és Veterán Gépjármű Találkozó

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk gyermeknapi rendezvényünkre
Helyszín: Regölyi Általános Iskola
Időpont: 2017.május 27. 09.00-20.00
Programok:
Trambulin, lovas kocsikázás, népi játszópark,
lufi hajtogatás, bábszínház, táncház, sorversenyek, családi vetélkedő, csillámtetkó,
fagylalt, tábortűz

Regöly Község Önkormányzata

Skola Regum Alapítvány

Regölyért Egyesület
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A Würtz Ádám Általános Iskola Regölyi Tagiskolájának átszervezése
A Tamási Tankerületi Központ kezdeményezi az Emberi Erőforrások Miniszterénél a Regölyi Tagiskola
telephellyé alakítását 2017. szeptemberétől.
Minden év március-áprilisában a tankerületi központok átnézik az intézmények szakmai alapdokumentumát - amely a nevelés-oktatási intézmények működésének legfontosabb dokumentuma - és azt a valósághoz alakítják.
A Regölyi Tagiskola tanuló létszáma 2016. októberében 31 fő volt. A diákok 2 összevont osztályban tanulnak az idei tanévben. A tagiskolában 4 pedagógus, ebből két teljes munkaidős tanító egy tagintézményvezető és egy testnevelő szakos tanár tanítja a diákokat.

Az átszervezés a tanulók életében semmiféle változást nem fog jelenteni amennyiben a létszám
az első évfolyamra történő beiratkozást követően sem csökken jelentős mértékben.
A tagintézmény telephellyé alakítása azt jelenti, hogy nem lesz külön tagintézmény-vezetője a regölyi
tagiskolának, hanem az irányítási és adminisztrációs feladatokat 2017. szeptemberétől Tamásiból látják el az intézményvezető-helyettesek.
A Tamási Tankerületi Központ a fenntartásában lévő 18 köznevelési intézményben található valamennyi
kislétszámú tagiskola telephellyé alakítását kezdeményezi. Kislétszámú az a feladatellátási hely, ahol a tanulólétszám 50 fő alatti.
Csike Tamás
tankerületi igazgató

Polgármesteri kommentár iskola átszervezéshez
Az iskola átszervezése kapcsán, a képviselőtestület véleményezési jogával élve elutasította az átszervezést.
Ezt a Tamási Tankerület igazgatójával is közölte. Az iskola üzemeltetője és fenntartója nem az Önkormányzat, hanem a Tamási Tankerület, így a döntést a Tankerület hozza meg.

Fontos tudni, hogy az iskola addig nem szűnik meg - a jelenlegi jogszabályok szerint -, ameddig 8 szülő kéri az oktatás helyben történő megszervezését.
Kérek mindenkit arra, hogy az előbbiek függvényében az alábbiakat fontolja meg:
Minden olyan pletyka, szóbeszéd, ami a tényekkel ellentétes, biztosan nem használ az iskola helyben maradásának. A rosszindulatú megjegyzések helyett, a segítő szándék, a tenni akarás sokkal vonzóbbá teheti a
tanulók és leendő diákok helyben maradását. Örülnék neki, ha ezt a falu minden lakója –akár közvetlenül
érintett , akár nem – közös érdekének tekintené. Segítheti az iskola helyben megmaradását közös programok szervezése, szülői és egyéb összefogás. A célunk nem a bezárás, hanem a létszám növelése kell, hogy
legyen. Mindenkit kérek türelemre és a pozitív hozzáállásra az iskolával és a pedagógusokkal kapcsolatban.
Mindenkinek a figyelmébe ajánlom Reményik Sándor gondolatait:
„Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Kelemen Csaba
polgármester
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VI S S ZATE K I NTŐ
21. BORVERSENY ÉS BORBÁL
Idén 21. alkalommal került megrendezésre kis falunkban a hagyományőrző borverseny. Nagy örömünkre évről évre bővül helyi és vidéki nevezőkkel is a versenyre kelő borosgazdák köre. Idén például a helyi
gazdák mellett simontornyai, zombai, harci, szekszárdi, hőgyészi, tamási, valamint teveli gazdák is megmérettették boraikat. Díjaikat a zsűrizés után egy vacsora keretén belül vehették át.
Az ezévi eredmények a következőképpen alakultak:
•

A 34 nevezett vörösborból 5 arany, 20 ezüst, 6 bronz, 3 pedig okleveles minősítést kapott.

•

A fehérborokból 14 minta érkezett. Ezekből 5 kapott arany, 3 ezüst, 4 bronz és 2 pedig oklevél
minősítést.

A nevező borosgazdáknak ezúton mondunk köszönetet, hogy részvételükkel ismét hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, segítve ezzel őrizni e szép hagyományt.
A versenyt a másnap szombaton megrendezett szokásos borbál zárta, mely szintén remek hangulatban
telt. A jó hangulatról a Kor-Show zenekar gondoskodott.
Sajnos az elmúlt két évtizedes munkánk alatt szomorúan vettük tudomásul, hogy sok kedves
borosgazdánk eltávozott közülünk. Hiányuk pótolhatatlan, kedves emléküket őrizzük, de ezzel együtt
bíztatni is szeretnénk a falu fiataljait, hogy ne hagyják veszni apáik, nagyapáik értékeit. Találják meg
örömüket őseik elkezdett munkájában, mert mi szervezők nagyon szívesen látnánk őket a megmérettetésen.
Legvégül azoknak is köszönetünket szeretnénk kifejezni, akik akármilyen formában támogatták a
rendezvényt:
•
•
•
•
•
•
•

Regölyi Vadásztársaság
Pájer Gyula és családja
Regöly Község Önkormányzata
Kádár József
Gergely György
Horgosné Freizinger Tímea
Freizinger Istvánné, Pári

•
•
•
•
•
•

Kel-Ker Bt.- Kelemen Gyula, Tamási
Koppány Vendéglő - Dávid Antal és családja
Koch Torma Kft.
Ezermester Üzletház - Pech Tibor, Tamási
Szidónia Virágműhely - Freizingerné Pintér Szidónia
Tislér, Fodor és Pintér Család

Ha bárkit kifelejtettünk volna, kérjük jelezze felénk, hogy hibánkat korrigálhassuk!
Pintér Péter
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Aranyat érő szereplés a szolnoki Pelikán Kupán!
Lukács Tamás, a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolájának pincér tanulója aranyérmet szerzett a nemrég Szolnokon megrendezett XII. Pelikán Kupán.
Az
országos
versenyen
tagintézményünk
tanulója
a
16
fős
mezőnyből
bizonyult
a
legjobbnak!
A versenyzőnek szívből gratulálunk, s persze felkészítő tanáraiknak is, Sáfrány
Szabolcs mesterpincérnek.
Gratulálunk Tamás!

Lakos Józsefné köszöntése
Ahogyan január 6-án Magyar Antal bácsit, majd 28-án Hanák Lajos bácsit is volt szerencsém otthonában
köszönteni, úgy e hónapban Lakos Józsefné Annus néni 90. születésnapján is személyesen adhattam át
jókívánságaimat és köszönthettem őt mindannyiunk nevében.
Annus néni 1927. április 22-én látta meg a napvilágot. Szellemi frissességét és derűjét mind a mai napig
megőrizte. Az ünnepre nagy izgatottsággal készült ő és családtagjai is. Menyei, unokái, rokonsága körében, sok szeretettel és vidámsággal körülvéve emlékezhetett vissza élete legszebb pillanataira. Kívánom,
hogy még sok-sok egészségben teljes évet tölthessen szerető családja körében!
ISTEN ÉLTESSE ANNUS NÉNI!

Kelemen Csaba
polgármester
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Kispolgár avató és gyermekek megáldása falunk búcsúnapján
Harmadik éve már, hogy az újszülött gyermekek és szüleik meghívást kapnak a búcsúi szentmisére, hogy ünnepélyesen a falu kispolgáraként köszönthessük őket.
A megjelent családok papi áldásban részesültek, valamint az Önkormányzat emléklapját vehették át e
szép ünnepen. Az áldást követően együtt imádkoztak a hívek, hogy e kicsinyek egészségben, szeretetben, tiszta szívvel élve elérhessék majd céljukat. Kérték Isten áldását a szüleikre is, hogy jó példával járjanak gyermekeik előtt, és sok örömük legyen legféltettebb kincseikben.

SOK BOLDOGSÁGOT,
SZÉP ÉLETET KÍVÁNUNK
KISPOLGÁRAINKNAK!
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017. MÁRCIUS 15-TÓL:
Született gyermekek:
Név
Hetényi Barbara Zsófia

Születés dátuma
2017. 04. 11

Elhunytak:
Név (kor)

Elhalálozás dátuma

Pintér Józsefné Lakos Mária (79)
Sárvári Lajos (84)

2017. 03. 30.
2017. 04. 23.

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETÉS
Vetőburgonya: 50 Ft/kg
Megkérjük kedves vásárlóinkat, hogy vetőburgonya vásárlási szándékukat előre jelezni szíveskedjenek az
esetleges várakozás elkerülése érdekében.

MEGHÍVÓ
Regölyi Napsugár Nyugdíjas Klub
Nótás-Népdalos Találkozójára szeretettel hívunk minden érdeklődőt!
2017. május 6-án 13:00 órai kezdettel
SZTÁRVENDÉGEK:
Botos Magdolna

Nádasdi László

TOVÁBBI FELLÉPŐK:

Regölyi Népdalkórus, Szakályi Nyugdíjas Klub, Bölcskei Múló Évek Nyugdíjas Klub,
Regölyi Napsugár Nyugdíjas Klub
Gyöngyösi Kiss Anna, Ódor Vera, Ince Zoltán, Antós István, Bakóczi Szücs Imre, Bánki Erzsébet,
Boris Sándor, Juhászné Órán Mária, Juhász József, Móricz-Pacsmag Erzsébet, Rácz Dóra, Nacsa
Andrásné, Nagyné Szabó Katalin, Szeledeli Margit
Zenei kíséret: Botos Lajos és zenekara
Belépődíj: 2000 Ft vacsorával együtt, vacsora után tánc!
Helyszín: Művelődési Ház, 7193 Regöly, Hunyadi u. 13.
Rendezők: Regölyi Napsugár Nyugdíjas Klub
Érdeklődni: Margit: 06-30-334-4621, Erzsi: 06-20– 260-9930, Marika: 06-20-260-6839

