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2017. NOVEMBER

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017. AUGUSZTUS 19-től
Született gyermekek:
Név

Születés dátuma

Freizinger Vencel Péter
Hámor Zita Bianka
Jókai Zalán Arnold

2017. 09. 14.
2017. 09. 14
2017. 08. 19.

Címlapsztori főcíme

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

Házasságkötések:
Név

Házasságkötés dátuma

Ragoncsa Bálint– Vinkovics Nikolett

2017. 05. 20. (Előző számból kimaradt)

Elhunytak:
Név (kor)

Elhalálozás dátuma

Varga Gyula (81)
Patkó István (85)
Riba Ferenc (70)
Zsigmond Lászlóné (73)

2017. 08. 24.
2017. 09. 01.
2017. 09. 05.
2017. 10. 26.

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

Közelgő események:
2017. december 2. 09:00
2017. december 21. 17:00
2017. december 24.

Betlehem felállítása
Karácsonyi Koncert a Templomban
Karácsonyi Forraltborozás a Betlehemnél a szentesti mise után

SÍRHELYMEGVÁLTÁS
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Hozzátartozók!

Szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT telefonszáma megváltozott.

Kérjük, hogy a lejárt sírhely megújítása, valamit a sírhely megváltásával kapcsolatos adatok és az elhunytak adatainak egyeztetése céljából szíveskedjenek felkeresni Hanákné Rácz Rita temetőgondnokot
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A 112-es segélyhívó számon hívható.
A 104-es szám nem érvényes!

Tel: 20/539-4566
Regöly, Rákóczi u. 2. vagy Petőfi u. 4.
Hanákné Rácz Rita
Regöly Község Önkormányzata

BETLEHEM ÁLLÍTÁS
Első adventet megelőző szombaton, azaz december 2-án
ismét felállítjuk a Betlehemet, és elkészítjük az adventi
koszorút a faluközpontban. A munkálatok 9 órától kezdődnek. December 3-i szentmise után Mátyás Imre plébános
megáldja az elkészült betlehemet.

KÖZMEGHALLGATÁS

Várunk mindenkit, aki ötletével, munkájával szeretne hozzájárulni a faluközpont ünnepi díszbe öltöztetéséhez!
Pál-Kulman Rita
Regölyért Egyesület

Értesítjük a lakosságot, hogy Regöly Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2017. december 4. napján (hétfőn) 17.30 órai kezdettel
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja Önt!
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház (7193 Regöly, Hunyadi u. 13.)

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETÉS
CÉKLA kapható: 80Ft/kg

Kelemen Csaba
polgármester
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ISKOLAI HÍREK

IDŐSEK NAPJA

2017. augusztus 30-án a Regölyi Általános Iskola udvarán megrendezésre került a Regölyi Önkormányzat támogatásával az „Egy vidám délelőtt” elnevezésű gyermekprogram. A szabadidő hasznos
eltöltése miatt szervezett programon kb. 20 gyermek vett részt. Kézműves foglalkozásokkal (pl.: gipszfigurafestés, színezők, bűnügyi rejtvény, társasjáték) és bűnmegelőzési feladatokkal várta a gyermekeket: Szalai Ágnes bűnmegelőzési főelőadó és Szijjártó Renáta családsegítő. A délelőtt folyamán hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátták az iskolakezdés előtt álló gyermekeket. A jó hangulat és a
délelőtt zárásaként: zsíros kenyérrel és üdítővel látták vendégül a gyermekeket. A jutalmazás sem maradt el minden résztvevő csokoládét kapott ajándékba.
A nyár folyamán a SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY több támogató segítségével az iskola és az
óvoda udvarára kültéri játékot vásárolt. Nagyon
izgatottan vártuk már, hogy felépüljön a mászóka
csúszdával és hintával.
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2017. szeptember 1-én átadásra kerültek a
Köszönjük, SIÓ! iskolatáska programban nyert
iskolatáskák és kiegészítők. A szülők és a gyerekek nagyon örültek a támogatásnak.

Október 19-én az idősek világnapja alkalmából falunk 65 év feletti lakóinak vidám műsorral és finom vacsorával kedveskedtünk.
A Polgármester köszöntője után felléptek az
általános iskolások (Szabó Kinga, Hangay
Dzsesszika, Kleiber Boldizsár, Antal Péter,
Szőke Heléna és Fojtyik Margit), a Regölyi
Népdalkórus, a Regölyi Napsugár Nyugdíjas
Klub, a Regölyi Citerások, Szeledeli Margit
Nótaénekes, valamint a Regölyi Nyugdíjas
Klub vendégeként Boris Sándor Nótaénekes
és a Bogyiszlóért, Kultúráért Egyesület. Élőzenei kíséretről a Bátai tamburás cigányzenekar gondoskodott, akik a vacsora alatt és után is játszottak. Olyan jó hangulatot csináltak, hogy még
táncra is perdítették dalos kedvű nyugdíjasainkat és vidéki vendégeinket.
Az idősek napi műsort megelőzően 1956-os megemlékezést tartottunk az általános iskolás gyerekek
előadásában. A harmadik, negyedik osztályos diákok zenés verses összeállítással készültek október 23.
tiszteletére.
Regöly Község Önkormányzata

Megalakult a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület!
2017. szeptember 29-én az Európai Diáksport
Napján a regölyi iskola diákjai és tanulói is részt
vettek.

Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékeztünk iskolánk 3-4. osztályos tanulóinak műsorával. Felkészítőjük Pintérné Kusmiczki Anna.

Balogh Mihályné
Dékány Ferencné
Dunai Jánosné
Hajnal Gyula
Kádár József
Kádár Józsefné
Kolb Zoltán
Kvell Jánosné

Várható események:
2017. december 6. Mikulásnap és disco
2017. december 15. 13.30-tól karácsonyi vásár
2017. december 21. 17.00 Karácsonyi ünnep a templomban
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig

2017. október 6-án megalakult a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület. A magánszervezésben lévő rendezvények megszervezése évről évre nehezebb volt, így olyan körülményeket igyekeztünk teremteni, ami megkönnyíti a munkánkat. A 15 alapító-tag közösen döntött úgy, hogy ahelyett,
hogy már egy meglévő egyesülethez társul, inkább saját egyesületet alapít. Ugyan ez több adminisztrációs munkával jár, de a hosszú távú terveink megvalósításához szükséges vállalni ezt is.
Az egyesület berkein belül szeretnénk a lakosság számára több családi, illetve baráti programot
szervezni, valamint azokat a hagyományteremtő kezdeményezéseket támogatni, amik a község érdekét szolgálják. Mindezek mellett fontosnak tartjuk a már meglévő és működő regölyi egyesületekkel
való együtt működést.
Az egyesület alapító-tagjai:
Lécser Jánosné
Mikó Józsefné
Mózes Istvánné
Pál-Kulman Rita
Tislér Zoltán
Ürögi Kitti
Varga Gyuláné

Köszönjük, hogy elolvasták!
Lukács Zsuzsanna
pedagógus

A Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület tagjai
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CITERA TANFOLYAM - HAGYOMÁNYÁPOLÁS FELSŐFOKON
A Regölyi Népdalkórus Alapítvány (községünk legrégibb civil szervezete) 2018-ban ünnepli húszéves jubileumát. Ebből az alkalomból sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a
jubileum méltó megünneplésének támogatására. Az elnyert támogatás keretében tudtuk megszervezni a
citera tanfolyamot nemcsak kórustagok részére. Az volt az alapgondolatunk, hogy fel kellene éleszteni
községünk korábbi hagyományos együttesét, a citerazenekart. Ezzel egyben megoldódna a Népdalkórus népi hangszeres kísérete is. Jóleső érzés volt, hogy a tanfolyam iránt nagy volt az érdeklődés községünkben, főleg a fiatalabb és a közép korosztályt tudtuk megszólítani. A kezdeti létszámingadozás után
nyolcan tanulnak aktívan és szorgalmasan a hetente hétfőn este 17-19 óráig megtartott oktatáson. A
tanítást Kiss Alfréd zenetanár, citera oktató végzi. Az alkalmak vidáman, de mégis aktív figyelemmel
és szorgalmas gyakorlással telnek. A résztvevők jól érzik magukat a tanfolyamon, amely 2017. július
közepén indult és 2018. március 31-ig tart. Mára már kialakult egy összetartó közösség ezeken az estéken a jó légkör következtében.
A tanfolyam résztvevői szépen haladnak a tanulásban, a gyakorlásban, ezt már nyilvánosan is bemutatták először a szüreti felvonuláskor, majd az Idősek Nemzetközi napján a helyi kultúrotthonban történt fellépésükön, ahol népdalokat játszottak és énekeltek a Népdalkórussal közösen. A produkciót
nagy taps fogadta a szép korúak részéről. Már elkezdődött a karácsonyi ünnepre való készülődésük is.
Néhány karácsonyi népdalt fognak előadni az iskolások karácsonyi műsorán a helyi templomban. Ez
újabb izgalmas kihívás lesz számukra. Kíváncsian várjuk a fellépést.
Reméljük, hogy az egész tanfolyam eredményes lesz, és utána megalakul az új regölyi citerazenekar!
Nagyon drukkolunk a népzenét, népdalt kedvelő, vállalkozó szellemű csapatnak!
Csak így tovább szorgalmas munkával, kitartással a nemes cél eléréséig!

ÓVODAI HÍREK
Október 6-án a regölyi könyvtár szervezésében
a Ribizli Bohóc műsorán kacaghattak a gyermekek és felnőttek. A program ingyenes volt.
A szülők és az óvodások vonattal utaztak
Dombóvárra, ahol megtekinthették a kiállított
gőzmozdonyt. Az idei évben a programok között
kiemelt szerepe van a család és óvoda közös rendezvényeinek.
Udvari játékokat vásároltunk az Önkormányzat
és a Skola Regum Alapítvány pénzéből.
Elektromos hulladékot 2018-ban gyűjt az óvoda.
2017. november 1-től Kovács Szilvia a regölyi
óvoda dajkája.

Hetesi Gézáné Margit néni a Regölyi Óvoda dajkája november 1-től nyugdíjba vonult.
Gyermekszeretete, munkához, közösséghez való viszonya példa értékű.
Sok erőt, egészséget kívánunk nyugdíjas éveihez. Unokáiban leljen örömet, boldogságot.
A munkás évek után jó pihenést kívánunk!
Véghné Erdélyi Valéria
Tagintézmény vezető

V I S S ZAT E K I N T Ő
REGÖLYI SIKER SZOLNOKON
Schellné Antal Ágnes
kórusvezető

Felnőtt néptánccsoport alakult
2017. szeptember 20-án megalakult a Regölyi Röpike Néptánccsoport, mely jelenleg 23 fővel működik. A csoport a Regölyért Egyesület keretein belül tevékenykedik az Önkormányzat támogatásával.
Csoportunk próbáit csütörtökönként 18.15 órától 20.00 óráig tartja a Kultúrházban. A csapat művészeti vezetője Kissné Kecskeméti Eszter, aki fáradhatatlanul és nagy-nagy lendülettel igazgatja a táncosokat. Elsőként somogyi táncokkal, ezen belül berzencei lépésekkel ismerkedhetnek a táncosok.
Elsődleges célunk nem a színpad, hanem az, hogy tanuljon meg mindenki annyit őseink kultúrájából
amennyire képes, és pusztán maga szórakoztatására tudja használni, esetleges helyi fellépés, továbbá
egy olyan közösség megteremtése, ahol mindenki jól érzi magát.
Aki kedvet érez a néptáncoláshoz, ne tétovázzon, csatlakozzon csoportunkhoz!
Pál-Kulman Rita, Horgosné Freizinger Tímea

A Margaréta Otthon lakói 2017.09.30.-10.01.
között Szolnokon, a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség által szervezett Országos Asztalitenisz
Versenyen – MOHOS KUPÁN – vettek részt.
Partnerjátékosaik: Kajtár Eszter és Kajtár József
(Pincehely).
Felkészítő: Vinkovicsné Dudás Csilla.
Az összesített pontszámok alapján a regölyi csapat
nyerte a vándorserleget, I. helyezést értek el.
Ezúton is gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk!
Jékel Krisztina
otthonvezető
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SZÜRETI FELVONULÁS
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Kirándulás a „ Csonkatoronyhoz”

A hagyományokhoz híven, idén is szeptember második hétvégéjén került megrendezésre a regölyi
szüreti felvonulás. A szervezés most is nehézkesen indult a kezdeti csekély érdeklődés miatt, de a végére sikerült mégis szép számmal összegyűlnünk. Összesen 13 fogatos és 9 lóhátas vett részt a felvonuláson.
Tisztségviselők:
Bíró-Bíróné: Gábor Ferenc és Beke Bettina
Jegyző-Jegyzőné: Heidt János és Nuszbaum Adél
Kisbíró: Horgos Zsolt
A napot a fogatok díszítésével kezdtük az óvoda előtt. Délben vendégül láttuk a lovasokat egy finom
ebédre a diófák árnyékában, majd 13 órakor elindult a menet a bírónéért. Minden Fogatosnak és lóhátasnak palackozott regölyi borral kedveskedett a bíró családja. A kikérés után elindulhatott a felvonulás Regöly utcáin. A megállóknál süteménnyel, üdítővel és borral kínáltuk a nézelődőket. Műsor a falu
központjában és a Művelődési Ház előtt volt látható a Regölyi Népdalkórus, a Regölyi Citerások, a
Napsugár Nyugdíjas Klub és a Tamási Pántlika Néptánccsoport közreműködésével. A napot a hagyományos szüreti bállal zártuk, a talpalávalót a Sprint Zenekar szolgáltatta.
Borfelajánlások: Dávid Antal, Dávid Ferenc, Fodor Gyula, Gábor Ferenc, Hanák Tibor, Horgos Ferenc, Kalota Dániel, Kádár József, Kelemen Ákos, Lakos Péter, Pájer Gyula, Schmidt György

A Regölyi Lovassport Egyesület és lovas barátaink segítségével október 15.-én megrendezésre
került egy lovas kocsikázás. A kirándulás célja elsősorban, hogy a regölyi gyerekek eljussanak lakóhelyük környezetében levő olyan helyekre, melyeket még talán soha nem volt alkalmuk megismerni, megnézni. Az első ilyen utunk a „Csonkatorony” másik nevén Somolyi Templomhoz vezetett.
Szerencsére nagyon szép időnk volt aznap délután. Kis csapatunk nagyon jól érezte magát és nem
csak a gyerekek, hanem bátran mondhatjuk, hogy szüleik is ki tudtak kapcsolódni ezen a napon.
Nagyon sok fotó készült, melyek arról tanúskodnak, hogy jó napot tudhatunk magunk mögött. A
fotók felkerültek Regöly facebook oldalára, de párat közülük tettem ide is.
Terveink vannak a jövőt illetően és akik valamilyen oknál fogva nem tudtak csatlakozni, azok se
keseredjenek el, mert ígérjük lesz még kirándulás, lesz folytatás.
Itt szeretném megköszönni a szülőknek, hogy gyermekeiket támogatják, segítik, hogy részt vehessenek ilyen programokon, mely a lóval való kapcsolatot, barátságot is erősíti, valamint megismerik Regöly csodálatos természeti adottságait is.

Sütemény felajánlások: Antal Csabáné, Barnáné Zsigmond Ágota, Bíró Diána, Cziráki Józsefné,
Czuppon Lajosné, Dávid Ferencné, Dékány Viktória, Fazekas Zoltánné, Fodorné Keppel Krisztina,
Gergely Józsefné, Hanákné Rácz Rita, Hegedüs Tiborné, Horgosné Freizinger Tímea, Horváth Gergelyné, Huth Bernadett, Iván Pálné, Kalota Gyuláné, Kazi Györgyné, Kádár Józsefné, Kleiber Antalné, Kovács Szilvia, Kocsis Józsefné, Lukácsné Koncz Bernadett, Máté Alexandra, Németh Istvánné,
Pappert Lajosné, Pál-Kulman Rita, Puskás Józsefné, Riba Győzőné, Soósné Dávid Eszter, Szabó Melinda, Szabó Tünde, Szőkéné Gábor Mária, Tislér Zoltánné, Varga Gyuláné, Vas Istvánné
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal és munkájukkal segítették az idei szüreti felvonulás megvalósítását. Külön köszönet a felülőknek, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény és a GÁBOR CSALÁDNAK, akik vállalták a bírói feladattal járó
készülődést!
KÖSZÖNJÜK!

Lukácsné Koncz Bernadett
Regölyi Lovassport Egyesület
Regöly Község Önkormányzata

