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REZSITÁMOGATÁS
Tisztelt Regölyi lakosok!
A képviselőtestület tapasztalva és érzékelve a rezsiválságot a „A szociális igazgatás és szociális ellátás
helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet” módosítása mellett döntött, új támogatási
formát fogadott el a korábban létező támogatási formákon felül.
A „Rezsitámogatás” a Kisbíró újság mellékletében található csatolt kérelem kitöltésével igényelhető az
abban szereplő jövedelemhatárig. A képviselőtestület figyelembe vette a lehetőségeinket és annak mértékéig próbál segítséget nyújtani.
Ennek a döntésnek a következtében az idei évben várhatóan nem tudunk karácsonyi csomagot biztosítani,
mivel az erre szánt forrást inkább a rezsitámogatásra fordítjuk. A szándékunk szerint ezzel azoknak tudunk
segítséget nyújtani, akik jobban rászorulnak a támogatásra a rezsidíjak emelkedése miatt.
Kérem nyújtsák be a kérelmüket amennyiben a kérelemben szereplő összegeknél nem magasabb a jövedelmük, hogy segíteni tudjunk!
Kelemen Csaba
polgármester

ÓVODAI HÍREK
Szeptember első napján kezdődött meg 22 regölyi gyermek számára az óvoda, immáron a felújított óvoda
épületében. Nagy öröm volt kicsiknek és nagyoknak a korszerűsített, tágas, világos óvoda épületének és
teljesen új, modern játszó udvarának birtokba vétele. Igyekszünk az épület nyújtotta lehetőségeket kihasználni: a már korábban is meglévő csoport szoba, öltöző és mosdó helyiségek mellett kialakításra került egy
átjáró, egy fejlesztő szoba és egy iroda helyiség. A jövőben egy tornaszobát szeretnénk kialakítani, mellyel
a gyerekek nagy mozgásigényét könnyebben ki tudjuk elégíteni.
Az energetikai és belső felújításért végzett erőfeszítésekért köszönetet mondunk a Regölyi Önkormányzatnak, a munkában résztvevő minden dolgozójának!
Külön köszönet a szülői közösség jelentős csoportjának, a költöztetés során nyújtott és tapasztalt önzetlen
munkáért, összefogásért!
Köszönet Dékány Szabolcsnak a költöztetés során nyújtott önzetlen, lelkes segítségért!
A Skola Regum Alapítvány jóvoltából új játszó szőnyegek kerültek beszerzésre, és még két tornaszőnyeg
érkezése várható szintén az Alapítvány pályázatának köszönhetően. Köszönjük az Alapítvány támogatását!

Kissné Lőrincz Mária
tagóvoda vezető

V I S S ZAT E K I NT Ő
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NYERTES PÁLYÁZATOK

REGÖLYÉRT EGYESÜLET
A Regölyért Egyesület a Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap keretében “civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása
2021.” című pályázati kiírás keretében 1.836.405
Ft támogatásban r észesült.
A pályázat azonosítószáma:
FCA-KP-1-2021/3-000391

A pályázat címe: azonosítószámon a „Regölyért
Egyesület eszközbeszerzési támogatása”.
A pályázat keretében az alábbi eszközöket
sikerült beszereznünk:












1 db projekttábla
30 db rakásolható szék, tárgyalószék
4 db összecsukható asztal
1 db számítógép asztal
1 db keretes üvegvitrin
1 db notebook számítógép
1 db multifunkciós lézer nyomtató
1 db projektor
1 db projektor vetítővászon
1 db gáztűzhely
1 db hűtőszerény
Köszönjük a Magyar Állam támogatását!
Regölyért Egyesület

SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY
A Skola Regum Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap a „Helyi és területi hatókörű
civil szervezetek egyszerűsített támogatása
2021.” pályázati konstrukció keretében 350.000
Ft támogatásban r észesült.
A pályázat azonosítószáma:
NEAG-KP-1-2022/5-000523
A pályázat címe: azonosítószámon a „A Skola
Regum Alapítvány egyszerűsített támogatása
2022. évben”.
A pályázat keretében az alábbi eszközöket szerezzük be:

óvodai szekrények

tornapadok

FALUNAP ÉS VETERÁN GÉPJÁRMŰ
TALÁLKOZÓ 2022. JÚNIUS 11.
Az idei év változásokat hozott a Regölyi Veterán-motoros találkozó megrendezésében is. Két
év kihagyás után új lendülettel fogott bele a tagság a szervezésbe. A csapat fiatalodott, pöttyös
lányaink is többen lettek, ajándékkal kedveskedtek a regisztrált megjelenőknek.
Az érdeklődés most
Fotó: Gulyás Tibor
is nagy volt, sok szép
régi autó, motor, traktor jelent meg a rendezvényen. A nap
fénypontja a Mázai
Bányászzenekar és a
Laguna
Mazsorett
csoport előadása volt. A találkozó a hagyományos
felvonulással ért véget.
Ezúton mondunk köszönetet a támogatóinknak a megrendezésben nyújtott segítségért.
Regölyi Veterán Egyesület
Ezen a napon került megrendezésre a Regölyi
Falunap is, immár 24. alkalommal. A délelőtti
veterán találkozó után egy igazán változatos színpadi programban lehetett részünk.
Kelemen Csaba polgármester ünnepi nyitóbeszéde után a regölyi általános iskolások előadásával indult a délutáni program, őket Ribizli bohóc,
az Attalai Pávakör, a Regölyi Népdalkórus, a Pincehelyi Rozmaring Néptánccsoport, a Színborák
Zenekar, Dékány Ferencné, a Reinas del Ritmo
táncosai, Szeledeli Margit nótaénekes és vendégénekesei, valamint a Bihari Band követte. Sztárvendégünk a DELTA zenekar volt, amely hatalmas sikert aratott a nézők körében. A napot utcabállal zártuk, a talpalávalóról a Kor-Show Music
Band gondoskodott.
Természetesen a névadó regölyi pereckalács
sem maradhatott el, amit napközben mindenki
megkóstolhatott a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület jóvoltából. Reméljük minden
kedves vendégünk jól érezte magát ezen a szép
napon.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek a falunap szervezésében, lebonyolításában, a pereckalácsok
elkészítésében vagy anyagi, tárgybeli, illetve
egyéb támogatást nyújtottak!
Külön köszönet a
helyi tehetségeknek, akik fellépésükkel megtiszteltek bennünket és
emelték a rendezvény színvonalát!

Köszönjük a Magyar Állam támogatását!
Skola Regum Alapítvány kuratóriuma

Regöly Község Önkormányzata
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CSALÁDI NAP
Ebben az évben július 2-án rendeztük meg a családi napot. A hagyományokhoz híven igyekeztünk színes,
változatos programot összeállítani a gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Nagy sikere volt a habpartynak, a buborékfocinak és a távirányítású kisautók versenyének. Az idén is volt légvár, homokkép készítés, arcfestés, tetko készítés és óriásbuborékshow. Az ebédről Lécser Robi gondoskodott. A Tolna táj
Tv is tudósított a rendezvényről. Délután 10 csapat részvételével rendeztük meg a családi vetélkedőt sok
játékkal, ötletes feladatokkal. A csapatok hangulatos versekkel méltatták a családi vetélkedőt. A
"költeményeket "itt közöljük. Nem feledkezhetünk el a rengeteg ízletes palacsintáról, amiből mindenki degeszre ehette magát.
Köszönet a segítőknek, támogatóknak, szervezőknek és résztvevőknek. Remek napot töltöttünk
együtt. Reméljük jövőre is sikerül megrendezni, terveink már vannak!
És most jöjjenek a a versek a "szerzők" nevével:

1. Nyár derekán egy szép júliusi napon
összejött sok család,
hogy versenyezzen nagyon.
Sütött a nap, kék volt az ég,
a Regölyért Egyesület kitett magáért.
/Okoskák /

7. Jaj, de jó, itt a nyár, a családi nap vár.
Szuperek a versenyek,
köszönjük Regölyért Egyesület.
Jót izzadtunk veletek,
mi a nagy veszedelmesek!
/Nagy veszedelem csapat /

2. Újra itt a nyár, az olasz csapat erre várt.
Győzni jöttünk a Regölyért Egyesület versenyén.
Hajrá Olaszok! /Csipi csapat /

8. Mi vagyunk a Künciszta család,
megcsípett minket már sok csalán.
Rendeztünk nyáron cukkini evő versenyt,
ha megfulladsz a 112 ment meg.
Szponzorunk a Regölyért Egyesület.
/ Künciszták /

3. Nyáron Regölyben, szuper jó program
a családi nap.
A verseny és vetélkedő a legizgalmasabb része
a Regölyért Egyesület szervezésében.
Köszönjük szépen! /Csipet csapat /
4. A nyár egyik szakában eljő az az idő,
mikor a családok összegyűlnek
egy kis versengésre a Regölyért Egyesület javára.
/Hetényi klán /
5. Újra itt a nyár, együtt a család, versenyezni kész
a Regölyért Egyesületért.. / Vargáék /
6. Újra itt a nyár, pihenés, vakáció.
Családi verseny vár,
Covid után szenzáció.
Regölyért Egyesület színesíti, családokat egyesíti.
/ Pulyák és Nyanyusok /

9. Úristen
Nyár van, unatkozom az ágyban.
Csörren a telefonom, üzenetem jött - azt gondolom!
Megnézem!
Verseny a héten? Mikor apám arat a réten?
Anyám az iskolában. Az egész család frászban.
Ez alól egy Antal sem mentesülhet.
Hisz harcba hív a Regölyért Egyesület.
/ 4 szelektív + 2 /
10. Családi napra hívott a Regölyért Egyesület.
Habpartyban fürdőzött a gyereksereg.
Nyár van, minden gyerek fürdőruhában.
Nyár van, a buborékfocitól vizes a hátam.
Nyár van, a családi vetélkedőn is jártam.
Élvezzük ezt a napot!/ Veca csapat /

Stallenberger Zoltánné
Regölyért Egyesület
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XX. REGÖLYI LOVASNAPOK
A 20. regölyi lovasnapok 2022. július 30-31-én
került megrendezésre. Az idei évben hosszú évek
után újra két napos versenyt szerveztünk a regölyi
sportpályán.
Első napon Kettesfogathajtásban C, D illetve
Vadászhajtás
kategóriában
indulhattak
a
versenyzők. Reggelire a szokásos friss lángos
várta őket, valamint virsli mustárral. Ebédre a
versenyzők és a vendégek megkóstolhatták
vadpörköltünket, hozzá hideg frissítővel. Az
időjárás igen változatos volt, de az eső nem szegte
kedvét sem a versenyzőknek, sem a
nézelődőknek. A gyerekeknek idei évben ugrálóvárral kedveskedtünk, volt arcfestés is.
Ebédidőben a Rády József Huszárbandérium
huszárjai tartottak egy kis ízelítőt a vendégeknek.
A bemutató előtt ünnepélyes megnyitóval Kelemen Csaba polgármester megtartotta ünnepi
beszédét. A programot színesítette egy igen fiatal
versenyző, aki még csak hat éves, de a pályán
igazán ügyesen hajtotta a fogatát. Vasárnap
Kombinált Akadályhajtást szerveztünk a fogatosoknak, nem kis meglepetésünkre igen sok
érdeklődőt vonzott ez a fajta fogathajtás. A
versenyzőket birkapörkölttel vendégeltük meg,
ezután kezdődött az izgalmas verseny.

Nagyszerű két napot tudhatunk magunk mögött
újra. Külön öröm volt látni, mennyi érdeklődőt,
nézelődőt vonzott rendezvényünk.
Külön köszönettel tartozunk támogatóinknak,
akik segítségével megvalósult ez a két napos
program.

Dj Jámbor egy fergeteges hangulatú bulival örvendeztetett meg mindannyiunkat. Ígérjük, ezt a
szokásunkat jövőre is megtartjuk.
Augusztus 13-án, szombaton Kelemen Csaba
polgármester úr és Kádár József a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület elnöke köszöntötték
az egybegyűlt vendégeket, versenyző csapatokat.
A megjelent és nevezett 39 csapat, összesen 43
féle ételt jutatott a zsűri elé, így nekik az idei évben sem volt könnyű dolga. A levesektől a sültekig mindenféle étel megfordult a zsűri asztalán,
amit bográcsban, tárcsán, vagy grillen el lehetett
készíteni. A finom ebédet a gyerekek a habpartyn
le is mozoghatták, a felnőtteket a Magyarkeszi
Hagyományőrző Népdalkör fogadta a színpadon.
Ezt követően a hőgyészi Free Dance táncegyüttes
szórakoztatta a közönséget, velük még a felnőttek
is megmozgathatták ebéd után elgémberedett izmaikat. Természetesen a hagyományokhoz híven
a Regölyi Népdalkórus is fellépett nálunk. Az
eredményhirdetés után Kis Míra orientális táncát
láthattuk, aki teljesen elvarázsolta a vendégeket,
és a szervezőket is. Népzenében sem volt hiány, a
Pántlika zenekarnak köszönhetően. Sztárvendégünk az idei évben Bodony Bea volt, aki tökéletesen megalapozta a hangulatot az estét lezáró utcabálhoz, ahol a Kor-Show Music Band szolgáltatta
a talpalávalót.
A Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület
ezúton is köszöni mindenkinek a rengeteg támogatást, amit kapott. Önök nélkül ez a rendezvény, ilyen színvonalon biztosan nem jöhetne létre. Köszönjük szépen megtisztelő bizalmukat!
Jövőre is találkozzunk, folytassuk együtt a hagyományt!

Lukácsné Koncz Bernadett
Regölyi Lovassport Egyesület
XIII. HAGYOMÁNYŐRZŐ FŐZŐVERSENY
2022. augusztus 12-13-án került megrendezésre a
hagyományőrző regölyi főzőverseny, immár XIII.
alkalommal. Szinte a kezdetek óta a versenyt megelőző estén retro discot tartunk, ez az idei évben
sem volt másképp.

Kádár József
RKSZE elnök
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KENYÉRSZENTELÉS ÉS KISPOLGÁR
KÖSZÖNTŐ
Államalapításunk ünnepén szentmise keretében
kértük falunk legifjabb kispolgáraira és családjaikra a jó Isten áldását. Csodálatos élmény volt a
sok aprósággal együtt ünnepelni.
Köszönjük a kedves szülőknek, hogy elhozták
gyermekeiket.
A mise végén Csibi Imre plébános által megszentelt kenyér szétosztásra került.

A kikérés után elindult a felvonulás Regöly utcáin. A megállóknál süteménnyel, üdítővel és borral kínálták a nézelődőket. Műsor a falu központjában volt először. Ott a Regölyi Népdalkórus
adott egy kis ízelítőt a Művelődési ház előtt lévő
műsorból. Ezután a még hátralévő utcákat is végigjárták az ünneplők egy-egy megállóval, ahol a
Kisbíró kikiabálta az előző évben történt eseményeket. Az utolsó állomás a Művelődési ház előtt
volt, ahol gyönyörűen feldíszített színpad várta a
fellépőket. Itt a Varsádi Remény Tánccsoport, a
szekszárdi Muslinca férfikórus a Regölyi Népdalkórus és a regölyi nyugdíjas asszonyok előadását
láthattuk.
A napot egy jó hangulatú utcabállal zártuk, a
talpalávalót a Sprint Zenekar szolgáltatta.

Regöly Község Önkormányzata
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

Hagyományainkhoz hűen, idén is szeptember
első szombatján került megrendezésre a regölyi
szüreti felvonulás és utcabál. Az időjárás igen kegyes volt hozzánk, csodálatosan szép idő volt aznap. Összesen 14 fogat, 1 traktor és 15 lóhátas
emelte a felvonulás színvonalát.
A napot a fogatok fogadásával, díszítésével
kezdtük az óvodánál. Délben a lovasokat és a fellépőket vendégül láttuk egy finom ebéddel, melyet az idei évben a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület készített. Nekik ezúton is köszönjük a lelkes közreműködést. 13 órakor elindult a
menet a bírónéért. Kikérés közben a felvonulókat
és nézelődőket süteményekkel, frissítőkkel kínálta
a bíró és bíróné családja és barátaik. Hagyományok szerint minden fogatos és lóhátas egy palack
bort kapott regölyi pereckalács ölelésében.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik felajánlásaikkal, süteményekkel, borral és díszítő, kínáló munkájukkal
segítették az idei szüreti felvonulás megvalósítását.
Külön köszönet Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesületnek a finom ebédért, az Antal
és Létai családnak, akik vállalták a bírói feladattal járó készülődést, valamint a felülőknek, akik idejüket nem sajnálva díszítették a
hintóikat, öltöztek a hagyományaink viseletébe.
Tisztségviselők:
Bíró-Bíróné: Antal Zoltán - Létai Klaudia
Jegyző-Jegyzőné: Tislér Zoltán - Blaj Klaudia
Kisbíró: Antal Péter
Regöly Község Önkormányzata
IDŐSEK NAPJA
Szeptember 30-án az idősek világnapja alkalmából falunk 65 év feletti lakóinak vidám műsorral és finom vacsorával kedveskedtünk.
A Polgármester köszöntője után Pál Zsombor
zongoraelőadását hallhattuk, majd felléptek a regölyi általános iskolások, a Regölyi Népdalkórus,
valamint a budapesti Fedák Sári Színház Operett
énekesei
Mindenkinek köszönjük a részvételt, jövőre
ismét találkozunk!

Regöly Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született gyermekek:
Név

Születés dátuma

Heidt Kornél
Schőn Ádám
Varga András
Vida Lora Bettina
Szabó Anna
Fazekas Laura
Kövecses Noam
Vinkovics Letti
Nagy Noel

2022. május 5.
2022. május 5.
2022. május 5.
2022. július 9.
2022. július 14.
2022. szeptember 5.
2022. szeptember 13.
2022. szeptember 18.
2022. szeptember 25.

Házasságkötések:
Név

Házasságkötés dátuma

Fazekas Petra - Varga Péter
Máté Alexandra - Fazekas Gábor
György Edina - Vinkovics Márk
Sántha Timea - Gergely Gábor

2022. április 11.
2022. április 11.
2022. május 14.
2022. szeptember 17.

Elhunytak:
Név (kor)

Elhalálozás dátuma

Éder Jánosné /Varga Éva/ (79)
Vajk József (88)
Fazekas Ferencné /Kardos Anna/ (93)
Von Ehkenkrook Schneider Gertrud (81)
Tislér Zoltán József (62)
Dömötör Jánosné /Szuhai Rózsa/ (92)
Horváth János (72)
Kvell Jánosné /Kleiber Erzsébet/ (85)
Béres József (90)
Béres Józsefné /Rigóczki Mária/ (87)
Szőkéné Gábor Mária Irén (71)
Schmidt Sándor (61)
Périné Tóth Erzsébet Gizella (72)
Keller Herman (62)

2022. március 17.
2022. április 1.
2022. április 18.
2022. június 1.
2022. július 12.
2022. július 31.
2022. augusztus 14.
2022. augusztus 15.
2022. szeptember 3.
2022. szeptember 8.
2022. szeptember 10.
2022. szeptember 18.
2022. szeptember 22.
2022. október 7.
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