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Helyi önkormányzati választás
2019.
A Helyi Választási Iroda vezetőjeként az alábbiakban tájékoztatom a 2019. október 13-i helyi
önkormányzati választással kapcsolatos tudnivalókról.
A szavazás 2019. október 13-án, 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben (7193 Regöly,
Rákóczi utca 2. Önkormányzati Hivatal), vagy kérelem alapján mozgóurnával az otthonában az a
választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa
szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával
tudja igazolni:
 érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
 érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
 érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes
vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
 érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.
Tisztelettel kérem a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt
érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.
Regöly Községben a választópolgárok 3 szavazólapot fognak kapni:
 Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap,
 Helyi önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló szavazólap,
 A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó
szavazólap
Polgármester választás:
Regöly Községben az 5 polgármesterjelölt a Helyi Választási Bizottság által elvégzett sorsolás szerint az
alábbi sorrendben fog szerepelni a szavazólapon:


Jókai Jánosné



Dékány Szabolcs



Véghné Erdélyi Valéria



Kelemen Csaba



Tóth Tihamér Jenő

Érvényesen szavazni legfeljebb egy jelölt neve mellett lévő körbe helyezett, két egymást metsző vonallal
lehet.
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Helyi önkormányzati képviselő választás:
Regöly Községben a képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében
– lakosságszám alapján – 6 tagú, tehát érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelölt neve melletti körbe
elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet.
A képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A 15 képviselőjelölt a Helyi Választási Bizottság által elvégzett sorsolás szerint az alábbi sorrendben fog
szerepelni a szavazólapon:


Kövér István



Gergely Gábor



Dávid Tibor



Kelemen Ákos



Tislér Zoltán



Jókai Jánosné



Kádár József



Vas Istvánné



Tóth Tihamér Jenő



Pintér Györgyi



Lukácsné Koncz Bernadett



Véghné Erdélyi Valéria



Dr. Tislér Krisztián



Varga András



Stallenberger Zoltán Ernőné

Megyei önkormányzati képviselő választás
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni
csak egy lista melletti körbe elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet.
A választással kapcsolatos kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez
kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda: 7193
Regöly, Rákóczi utca 2. Tel: 74/402-606, 20/242-5934
A választással kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztatást a www.valasztas.hu weboldalon talál!
Kis-Fehér Katalin sk.
jegyző/ HVI vezető
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ÓVODAI HÍREK

















A 2018/19-es nevelési év évzáró ünnepségét 2019.05.31-én rendeztük. Dalokkal, mesével, táncokkal
adtunk ízelítőt a tanultakból a megjelent szülők, hozzátartozók, ismerősök előtt. A rendezvény részeként
vettünk búcsút iskolába induló három óvodásunktól. Nekik és Szüleiknek ezúton is sikeres, felhőtlen
iskolás éveket kívánunk!
Az évzárót követő héten, 2019.06.07-én, pénteken szülőkkel szervezetünk kerti sütögetést, a gyermekek
nagy-nagy örömére. Sütöttünk szalonnát, virslit, mályva cukrot, előkerültek az otthonról hozott
rágcsálnivalók, üdítők. A jó hangulatú, baráti beszélgetésekkel gazdagított összejövetel estébe nyúlóan
tartott.
2019.06.12-én, szerdán délután közös biciklitúrára indultunk a csoportba járó gyermekek többségével,
akiket elkísértek szülők, nagyszülők, testvérek. A tamási bicikli utat vettük célba. A gyermekek
meglepő tempót diktálva, nem kis kitartásról és jó erőnlétről tettek tanúbizonyságot. Útközben
megcsodálhattuk Regöly természet adta szépségeit, rácsodálkozhattunk gazdag madárvilágára.
Kellemesen elfáradtunk, mire sötétedésre hazaért kis csapatunk.
A nyári időszakban került sor az óvoda elköltöztetésére, mivel nagy örömünkre az óvoda energetikai
felújításra kerül. A felújítás ideje alatt az óvoda az IK épületében várja az óvodás korosztály tagjait.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki az óvoda elköltöztetésében
segítségünkre voltak, és akik munkájukkal hozzájárultak, hogy esztétikus, biztonságos, jól
felszerelt óvodával, zavartalanul tudjuk megkezdeni az új nevelési évet!
2019.08.12-től a Vörösmarty utcai épületben várjuk a gyermekeket, akik jó kedvvel, lelkesen vették
birtokukba az „új” ovit.
Négy, az óvodát idén megkezdő lurkót köszönthetünk csoportunkban: Bója Fannit, Kasza Emese Violát,
Szabó Viktóriát és Selyem Ákos Ádámot látjuk szívesen a regölyi óvodások között. Az óvodai ellátást
igénybe vevők száma a 2019/2020 nevelési évben 22 fő.
A nevelési év első szülői értekezletét 2019.09.24-én, kedden délután tartottuk. Kissné Lőrincz Mária és
Lécser Józsefné óvónők számoltak be az elmúlt időszak történéseiről, az előttünk álló év feladatairól,
terveiről a szép számban megjelent szülőknek.
Az óvoda tárgyi ellátottsága javul: csoport szobai bútorokkal új játszóhelyek lettek kialakítva, az étkeztetés kulturáltságát tálaló edények teszik magasabb szintűvé. Ezen fejlesztések a Regölyi Önkormányzatnak köszönhetők.
A Skola Regum Alapítvány jóvoltából ábrázoláshoz szükséges eszközökkel- színes ceruzák,
vízfestékek, zsírkréták, gyermekollók és rajzgyűjtő mappák, nyomtató papírok- gazdagodott az óvoda.
Köszönünk minden, az óvodát támogató, fejlesztő, segítő szándékot és tevékenységet!
Kissné Lőrincz Mária
Tagintézmény vezető

ISKOLAI HÍREK
A Köszönjük, SIÓ! iskolatáska programban már 10 éve vesz rész iskolánk. Az idei tanévben minden
pályázó kisdiákunk ( 17 fő ) nyert iskolatáskát.
 Az idei tanévben is várjuk az elektronikai hulladékokat, melyből befolyt összeget az iskolába és
óvodába járó gyermekekre fordítjuk. A hulladékokat az iskolában gyűjtjük, elszállításuk időpontja,
2019. október 10 csütörtök.
 A SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY működési célú támogatásra
pályázott a NEA-UN-19-EG-0241 számú pályázat keretében 2019.
márciusában. Az elnyert összeg egy részét az óvoda és az iskola
eszközeinek bővítésére fordítottuk. Színes papírokat, mappákat, kreatív eszközöket, ollókat,
ragasztókat, festékeket, színeseket vásároltunk. A pályázat másik részéből egy színezőt terveztünk a
gyerekeknek, melyben Regöly nevezetességeit sorakoztatjuk fel 10 oldalban.
 Továbbra is jelentkezünk tanulmányi versenyekre, melyek nevezési díját a SKOLA REGUM
ALAPÍTVÁNY fizeti.
A cikk a következő oldalon folytatódik
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A Madárfütty tábor az idén is folytatódik, melynek keretében a minket körülvevő közvetlen
környezettel ismerkedünk. A foglalkozások kooperatív formában valósulnak meg, a gyerekek a
feladatokat csoportban oldják meg, melynek korosztály szempontjából vegyes az összetétele.
Mindenkinek külön feladata van a csoporton belül. Például írnok, időfigyelő, dicsérő, eszközfelelős,
szónok. Így mindenki azt csinálja a csoporton belül amit szeretne. A pedagógus részéről komoly
felkészülést igényel, de a gyerekek szempontjából tanulást könnyítő, hatékony módszer.
 Tanulóink a 2019/2020-as tanévben is a Bozsik Intézményi Program regisztrált játékosai.
 Iskolánkban citeraoktatás továbbra is folyik Regölyi Tücskök néven Schellné Antal Ágnes vezetésével.


Lukács Zsuzsanna
Pedagógus

V I S S ZAT E K I NT Ő
XXII. REGÖLYI FALUNAPOK
2019. június 14-15-én immár 22. alkalommal került megrendezésre a Regölyi Falunapok. Pénteken
szabadtéri rock esttel kezdődött a kétnapos rendezvény. A jó buliról, mint a tavalyi évben is a budapesti
Jump Rock Band gondoskodott. A zenekar a közismert hazai rock dalok mellett saját szerzeményeit is
előadta.
Szombaton sokrétű és minden korosztályt érintő szórakoztató műsor vette kezdetét. A legkisebbek
már visszatérő vendégként Magic Hajnalka bűvész műsorát láthatták. A Tamási Kötélugró csoport fiataljai
légies könnyedségükkel és dinamikájukkal nyűgöztek le bennünket. A Gabitrial kerékpáros trial tagjai is
megtiszteltek bennünket és látványos műsorukkal a gravitációt meghazudtolva mutatták be előadásukat.
Ismét örülhettünk a Regölyi Általános Iskola tanulóinak. Lécser István és Antal Péter meséje után a
„Tücskök” citerás kíséretével állatokról szóló gyermekdalokat hallhattuk. Színpadi szereplésükkel a jövő
generációját vonultatták fel előttünk.
A Mucsfai Népdalkör felvidéki és bordalokat adott elő, helyi rendszeres fellépőnk: a Regölyi Népdalkórus
pedig Tolna megyei népdalokkal örvendeztetett meg bennünket, amellyel ezüst minősítést szereztek a
Cinege madár népdaléneklési versenyen.
Szintén visszatérő vendégeink a Laguna Mazsorett Csoport fiataljai, akik szépségük mellett az előadásuk
könnyedségével bűvölték el a nézőközönséget, és dobogtatták meg a fiatalemberek szívét.
A Tamási Koncert Fúvószenekar előadását már több éve hiányolták lakosaink, így közkívánatra ismét
hallhattuk zenéjüket.
Első sztárvendégünk a Cozombolis együttes tagjai voltak, akik a fiatalokat is bevonták előadásukba.
Őket követte Szeledeli Margit nótaénekesünk a tőle megszokott csodás előadásával, aki után a szintén
közkedvelt Nádasdi Lászlót hallgathattuk. A fergeteges hangulatról és a rekeszizmok megmozgatásáról
egy könnyedebb előadás keretében a második sztárvendégünk - a Dumaszínházból ismert - Beliczai Balázs
humorista gondoskodott. A kacagás után egy - minden regölyi sportkedvelőt büszkeséggel eltöltő eredmény megünneplésére került sor: A Tolna Megyei III. osztály nyugati csoportjában szereplő Regölyi
SE focicsapata a színpadon vehette át a 2. helyezésért járó ezüstérmet és serleget. Az átadás végén
halhattuk játékosainktól a győztes mérkőzések után hallható „Regöly, Regöly, Regöly” csatakiáltást.
Büszkék vagyunk a fiúkra; köszönet mindenkinek, aki a sikerhez hozzájárult!
Az esti utcabálról már hagyományosan a Kor-Show Music Band zenekara gondoskodott. Jó hangulatban
telt a nap, és reményeink szerint mindenki megtalálta a neki tetsző programot.
Családjaink aprajának- nagyjának tudtunk egy tartalmas napot biztosítani. Jövőre ismét várunk mindenkit!
Vigyék a rendezvény jó hangulatát és jó hírét, hívjanak meg ismerősöket, barátokat, hogy ők is velünk
szórakozhassanak.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik részt vettek a falunapi rendezvényen! Külön
köszönet illeti meg fellépőink mellett azokat, akik a szervezésben, lebonyolításban bármilyen
segítséget nyújtottak! Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény!
Regöly Község Önkormányzata
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VETERÁN TALÁLKOZÓ
Az idei évben tizedik alkalommal került megrendezésre a Veterán - Motoros találkozó. A kerek jubileum
alkalmából a Pöttyös lányok ajándékdobozt, a résztvevők kulcstartót kaptak emlékül. A mostani évben is
különleges autók, régi traktorok és motorkerékpárok csalogatták a több száz látogatót és a helyi lakosokat.
A találkozó a hagyományos felvonulással zárult.

Regölyi Veterán Egyesület

ÍZŐRZŐK REGÖLYBEN
2019. június 24-25-én látogatott kis falunkba a Duna Tv Ízőrzők című műsora. A műsor előkészületei
rengeteg időt, egyeztetést, és utána járást igényeltek, míg végül közös nevezőre jutottunk a műsor
szerkesztőivel.
Nagy izgalommal vártuk ezt a két napot, a főzők és segítőik
legalább annyira, mint a műsorban résztvevő személyek és
csoportok.
Köztudott, hogy ebben a műsorban, hat helyi ételt és öt nevezetes
helyszínt vagy mesterséget szoktak bemutatni.
Ennek alapján a főzött ételek:
- Tejfölös csirkehúsleves (Puskás Józsefné)
- Pácolt, vegyes csülökpörkölt (Lakos Jánosné)
- Mája leves (Kádár Józsefné)
- Paradicsomos káposzta sertésoldalassal (Puskás Józsefné)
- Fujtott hús (Puskás Józsefné)
- Pereckalács (Dékány Ferencné)
A bemutatott helyszínek, illetve mesterségek:
- Új Szkítia (Cziráki Viktor)
- Cziráki Judit Nyerges – Szíjgyártó
- Szent György Katolikus templom ( Kelemen Csabáné)
- Pacsmagi tavak (Molnár Zoltán)
- Regölyi Népdalkórus (Schell János)
A műsor nagy sikert aratott itt, helyben is, valamint a Regölyből elszármazott személyek között, akik a
világ bármely pontján megtalálhatóak.
Sok visszajelzést kaptunk ma már külföldön élő regölyiektől, akik boldogan nézték szülőfalujukat, a
legnépszerűbb videó megosztó portálon, ahol már 8000 fölé ugrott a nézettségi mutató.
Nagy kihívás volt számunkra a műsor megszervezése, éppen ezért nagy sikernek tudjuk be.
Köszönettel tartozunk a szereplőknek, és azoknak, akik a háttérből segítették a műsor létrejöttét.
Külön köszönet a Likas Kalács Vendégház üzemeltetőjének, Antal Sándornak, aki a felvételek idejére
nekünk adta a konyhát, valamint Pájer Gyulának, aki segítette a csapatot és a stábot eljutni a
helyszínekre.
Bízunk benne, hogy községünket, Regölyt, ezzel a műsorral ismét bevonultattuk a történelembe, abban
reményben, hogy gyermekeink és unokáink visszanézhetik hagyományos ételeinket és helyszíneinket.
Kádár József
RKSZE elnök
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XVIII. regölyi lovasnap
Az idén 18. alkalommal tartottuk meg fogathajtó versenyünket.
2019. július 20.-án került sor a rendezvényre a regölyi sportpályán Egyesületünk szervezésében.
Versenyzőink kora reggeltől érkeztek folyamatosan. Regisztrációjukat követően az előző évekhez
hasonlóan friss lángossal vendégeltük meg őket.
Ebédre a Regölyi Vadásztársaságnak, az Önkormányzatnak illetve szakácsunknak és segítőjének
köszönhetően vaddisznó illetve dám pörköltet kínáltunk.
Ebédidőben a Sodrott Angyalok csapata (csajok nyeregben) tartottak nekünk csikós bemutatót.
A bemutató után ünnepélyes megnyitóval folytattuk a rendezvényt. A fogatosok bevonulása után Kelemen
Csaba polgármester tartotta megnyitó beszédét, illetve Lukács Gyula elnök is köszöntötte a vendégeket.
A rendezvényt a nap végén, mint minden évben tombolasorsolás zárta.
Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Pájer Gyulának és a Rec-Rea Kft.-nek, hogy idén új
melegítőpályát kaptunk, így a hajtók másik irányból tudták megközelíteni a sportpályát, ezzel is csökkentve
a balesetveszélyt a fogatosok és az érdeklődők között.
A versenyről pár szóban:
A hajtók 3 kategóriában, C és D valamint vadászhajtásban indulhattak.
Összesen 44 start volt az idei évben.
Messziről is érkeztek hozzánk fogatosok, kettes fogathajtók ilyen szép
számmal korábbi években még nem voltak.
A versenyeredmények megtekinthetők a fogatsport.hu internetes oldalon.
Nagyszerű versenyt tudhatunk magunk mögött újra. Egyesületünk aktív tagjainak szeretném megköszönni
kitartó munkájukat, hiszen összefogás nélkül ez nem valósulhatna meg.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a helyi Önkormányzatnak a helyi vállalkozóknak, a
falu lakosságának, valamint azoknak a vidéki vállalkozóknak, magánszemélyeknek is a támogatást, akik
bármilyen formában, akár anyagilag, akár munkájával, vagy bármi más módon hozzájárult, hogy ilyen
színvonalas versenyt rendezhessünk meg.
Támogatók listája:

Regöly Község Önkormányzata
Recrea Kft.-Regöly
Vadásztársaság-Regöly
Margaréta Otthon-Regöly
Katona Tibor és Keszler ErzsébetRegöly
Schmidt György-Regöly
Erdélyi Gabriella-Regöly
Dávid Ferenc-Regöly
Hanákné Rácz Rita-Regöly
Heidt János-Regöly
Fazekas Zoltánné-Regöly
Dávid György-Regöly
Soósné Dávid Eszter-Regöly
Sárvári Lajosné-Regöly
Csepreginé André ZsuzsannaRegöly
Délczeg család-Regöly
Antal Ernő és családja-Regöly
Puskás Józsefné-Regöly

Koncz Sándorné-Regöly
Koncz Sándor-Regöly
Szabó Barbi-Regöly
Móri Csaba-Regöly
Lakos Péter-Regöly
Riba László-Regöly
Hegedűs Tibor-Regöly
Cseke Áron-Regöly
Horváth Gyuri-Regöly
Horgos Józsefné-Regöly
Tislér Zoltán-Regöly
Bátor Mónika-Regöly
Pintér Péterné-Regöly
Freizingerné Pintér SzidóniaRegöly
Varga Péter-Regöly
Lukács Zsuzsanna-Tolna
Nyisztorné Bernáth Beáta-Regöly
Nyisztor János-Regöly
Sziveri Anita-Regöly

Horgosné Freizinger TímeaRegöly
Horgos Eszter-Regöly
Horgos Zsolt-Regöly
Szabó Fanni-Budapest
Pass Katalin-Inota
Sivák József-Gyulaj
Németh-Jankó Nóra-Gyönk
ERÖV viziközmű- Gyönk
Szakályi Lovassport Egyesület
Szloboda Gyula-Szakály
Pákolicz István-Zomba
Puchner Kastélyszálló és
Reneszánsz Élménybirtok Bikal
Tamási Termálfürdő
Kónya dekor és reklámstúdióTamási
Tápcentrum-Tamási
Pech Tibor-Tamási
Autócentrum-Tamási
Regölyi Lovassport Egyesület
Lukácsné Koncz Bernadett
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X. REGÖLY FŐZŐVERSENY
Idén immár 10. alkalommal került megrendezésre a Regölyi Főzőverseny, augusztus 16-17-én.
16-án, pénteken este 20.00 órától Herczeg Szilárdé volt a színpad, ahol egy fergeteges hangulatú retro
discóval várta, a mintegy 250 látogatót. Bár volt egy kis ijedtség az időjárás miatt, de ez sem szegte
kedvét a hozzánk látogató idősebb és fiatalabb korosztálynak, akik nagyon jól érezték magukat a
buliban. Célunk az, hogy ebből és az ehhez hasonló rendezvényekből hagyomány váljon, hiszen, mint
kiderült nagy az érdeklődés iránta.
Másnap, 17-én, szombaton 10.00 órakor kezdetét vette a főzőverseny, amire 36 csapat nevezett, plusz
több olyan csapat, akik csak családjukkal, barátaikkal csak szórakozni, és nevezés nélkül főzni, és
magukat jól érezni látogattak el hozzánk.
Egész nap színvonalas műsor vette kezdetét, és egészen estig a színpadon, minden órában volt fellépő.
Megmutatták magukat tánccsoportok, énekesek, nótások, hallhattunk népdalokat, retro slágereket,
majd a nap koronáját a két sztárvendég tette fel, mindketten hatalmas sikert arattak, itt is köszönjük
FOKY-nak és a BALANCE BAND-nek.
Az ételek elbíráslásában négy tagú zsűri vett részt, Puskásné Irénke (Regöly), Jakabné (Tamási),
Staudtné (Tamási) és végül, de nem utolsósorban Csike György (Tamási).
Külön díjazásban részesült a bogrács, illetve az egyéb kategória.
Nagy sikert aratott az esti órákban megrendezésre kerülő karaoke verseny.
A nap lezárásaként a Kor-Show Music Band szolgáltatta a talpalávalót az esti utcabálban, ahol hajnali
fél 3-ig táncolhatott mindenki kedvére.
Köszönet illeti a helyi önkormányzatot, a helyi és vidéki vállalkozókat, és magánszemélyeket, akik
támogatták a rendezvény létrejöttét, és sikerét.
Nem csak nálunk, hanem az ország bármely területén, egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen családias
rendezvények iránt, mint a főzőverseny. Az emberek vágynak a kikapcsolódásra, és ezekben a
rendezvényekben látják ezt.
Be kell látnunk, hogy folytatnunk kell a megkezdett hagyományt, és bíznunk kell benne, hogy jövőre
is legalább ilyen létszámmal, ilyen színvonalas műsorokkal tudjuk várni a rendezvényre látogató
vendégeinket!
A rendezvény szervezője a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület, melynek vezetője Kádár
József.
Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!

Kádár József
RKSZE elnök
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SZÜRETI FELVONULÁS 2019. szeptember 14.
A hagyományokhoz híven, idén is szeptember második hétvégéjén került megrendezésre a regölyi
szüreti felvonulás és bál. Összesen 9 fogat, 5 lóhátas és 2 traktor vett részt a felvonuláson.
Tisztségviselők:
Bíró-Bíróné: Gőgös Dániel és Szabó Fanni
Jegyző-Jegyzőné: Szentgyörgyi Dávid és Földesi Noémi
Kisbíró: Kelemen András
A napot a fogatok díszítésével kezdtük az óvoda előtt. Délben vendégül láttuk a lovasokat egy finom
ebédre a napközi előtt, majd 13 órakor elindult a menet a bírónéért. Minden Fogatosnak és lóhátasnak
palackozott regölyi borral és pereckaláccsal 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 Tücskök
gyermek citeracsoport, a pincehelyi Eszterlánc és Rozmarig tánccsoport közreműködésével. A napot a
hagyományos szüreti bállal zártuk, a talpalávalót a Sprint Zenekar szolgáltatta.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal, süteményekkel, borral és
munkájukkal segítették az idei szüreti felvonulás megvalósítását. Külön köszönet a felülőknek, akik
nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény és a Lukács Családnak, akik vállalták a bírói
feladattal járó készülődést!

Regöly Község Önkormányzata

IDŐSEK NAPJA
Október 1-én az idősek világnapja alkalmából falunk 65
év feletti lakóinak vidám műsorral és finom vacsorával
kedveskedtünk. A Polgármester köszöntője után
felléptek a Regölyi Óvodások, a Regölyi Általános
Iskolások, a Regölyi Tücskök Citeracsoport, a Regölyi
Népdalkórus, a Margaréta Otthon lakói, Szeledeli
Margit Nótaénekes, Incze Zoltán nótaénekes /Szekszárd/,
Boris Sándor nótaénekes /Zengővárkony/. A zenei
kíséretet Illés Antal zenész /Bonyhád/ szolgáltatta.
Jövőre ismét találkozunk!
Regöly Község Önkormányzata
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MECCSNAPTÁR

Oldal 10

REGÖLYÉRT EGYESÜLET SIKERES PÁLYÁZATAI
Egyesületünk a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által 2019. január
16-án megjelentetett NEA-KK-19-EG kódszámú, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-KK-19-EG-0244 pályázati
azonosítószámon nyilvántartásba vett, A Regölyért Egyesület működési célú támogatása című pályázata
alapján 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatás keretében irodai eszközök, egyenpólók vásárlása mellett tányérok, poharak,
evőeszközök beszerzésére kerül sor, melyek rendezvényeink megvalósításához nélkülözhetetlenek.
Horgosné Freizinger Tímea
Elnök
Regölyért Egyesület

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Tamási és Térsége LEADER Egyesület működési
területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-83-4-17 kódszámú, Tamási és Térsége LEADER Egyesület
–„Civil szervezetek eszközfejlesztése” című felhívás alapján Regölyért Egyesület 954 230 Ft forint
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt keretében komplett hangtechnikai eszközök
(keverő, hangfalak, rádiós mikrofonok) kerülnek beszerzésre a Regölyi Művelődési Házba.
A projekt azonosítószáma: 1925758371.
A projekt címe: Hangosítás beszerzése a Regölyi Művelődési Házba.
Horgosné Freizinger Tímea
Elnök
Regölyért Egyesület

ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. MÁJUSÁTÓL
Született gyermekek:
Név
Kasza Gergely Áron
Vida Hunor Attila

Születés dátuma
2019. július 8.
2019. augusztus 7.

Házasságkötések:
Név
Heidt János -Nuszbaum Adél
Dékány Szabolcs - Szabados Diána

Házasságkötés dátuma
2019. június 14.
2019. szeptember 28.

Elhunytak:
Név (kor)
Hideg Mártonné (92)
Baráth Gyuláné (69)
Horváth Pálné (87)
Dávid Györgyné (90)
Hetényi György (46)
Gábor Teréz (73)
Májer István (77)
Balogh Istvánné (89)
Kelemen Tibor (62)

Elhalálozás dátuma
2019. május 7.
2019. május 10.
2019. június 10.
2019. június 18.
2019. július 29.
2019. augusztus 8.
2019. augusztus 17.
2019. szeptember 4.
2019. szeptember 10.

