
 

 

Címlap sztori  főc íme 

2016. JANUÁR 

A tartalomból:  Önkormányzati hírek                           1-2. oldal 
                      Óvodai hírek                             2. oldal 
                            Iskolai hírek                            3. oldal 
                            Visszatekintő                  4-5. oldal 
      Felhívások               6. oldal 
     

Közelgő események: 
 

Iskolás farsang február 5. Művelődési ház 14:00-16:00 óráig 
Óvodás farsang február 6. Művelődési ház 14:00 órától 
 

Szociális tűzifa 
 

Az Önkormányzat a Szociális tűzifa pályázaton a maximálisan igényelhető mennyiségre 
nyújtotta be igényét. A  2015. november 16-i ülésén a képviselőtestület döntött az elbírálás 
szempontjairól, ami a jövedelem szerinti sorba állítás után azonos mennyiségű tűzifa jutta-
tását tette lehetővé. Az elnyert 55 m3-t a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfe-
lelően a beérkezett 44 kérelemből a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek tudtuk 

biztosítani. Így 22 háztartás jutott egyenként 2,5 m3 tűzifához.  
 Regöly Község Önkormányzata 

HIBABEJELENT Ő TELEFONSZÁMOK 
 

Az utóbbi időben több alkalommal volt a közszolgáltatásban fennakadás. Mindannyiunk 
közös érdeke, hogy a szolgáltatók mielőbb értesüljenek a problémákról. Az Önkormányzat 
természetesen továbbítja a megfelelő helyre a bejelentéseket, azonban célszerű közvetlenül 
az illetékes szolgáltatót értesíteni. Tájékoztatásul közöljük a hibabejelentők telefonszámait: 

 
 

         E.ON Áramszolgáltató (0-24) :  06-80/205-020 
         E.ON Gázszolgáltató (0-24) :     06-80/424-242  
         ERÖV Vízszolgáltató (0-24) :     06-30/997-4275 
 

Kérjük meghibásodás esetén a fenti telefonszámokat hívják! 
 

Regöly Község Önkormányzata 
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                       DEFIBRILLÁTOR  
 

Lakossági kezdeményezésre az Önkormányzat elkülönített számlát nyitott egy 
defibrillátor beszerzése céljából. Aki szívügyének tekinti, hogy ily módon is segíthessünk 
az életveszélybe került társainkon, kérjük a Hungária Takaréknál vagy az Önkormányzat hivatalos iga-
zolásával rendelkező önkéntes adománygyűjtő személyeknél támogassa az eszköz beszerzését. Önkénte-
seink rövidesen felkeresik falunk minden lakóját. Kérjük, csak az igazolással rendelkező személyeknek 
adja adományát! 

Regöly Község Önkormányzata 

Á L L Á S A J Á N L A T 
 

Regöly Község Önkormányzata pályázatot hirdet háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére 
 

A részletek és jelentkezési feltételek a  
http://kozigallas.gov.hu és  a www.regoly.hu oldalon megtekinthetők. 

Regöly Község Önkormányzata 

VASÚTI MEGÁLLÓ 
 

A vasúti megálló várótermében egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy többen szemetesként használják. Mivel a he-
lyiség értünk van, kérjük szemetüket NE ott tegyék ki. Vigyázzunk rá és tekintsük sajátunknak! 

 
Regöly Község Önkormányzata 

ÓVODAI HÍREK 
 
A mikulás várása az óvodai programok kiemelt eseménye. 
Az Önkormányzattal közösen szervezett Mikulás műsor és ajándékozás a falu központjában a Betle-
hemnél került megrendezésre. A gyerekekkel sétáltunk, nézelődtünk, egyszer csak jött a mikulás. Dal-
lal, verssel fogadták a gyerekek. Ajándékcsomagot az Önkormányzat adott a gyerekeknek, illetve a 
szülői szervezet pénzéből vásárolt az óvoda. Az arra járó emberek és az önkormányzat dolgozói oda-
jöttek és örvendeztek a gyerekeknek,ahogy a Mikulás előtt állva hallgatják a dicsérő és néha korholó 
szavakat. 
A karácsonyi óvodai műsorunkat az óvodában december 18-án tartottuk. Hagyomány már, hogy meg-
hívjuk a kórust és a gyerekekkel közösen énekelnek. A műsor után  megajándékoztuk egymást, egy kis 
süteményt és üdítőt fogyasztottunk. Természetesen a gyerekeknek a fa alatt rejtőző ajándékok tetszet-
tek a legjobban. 
A templomi karácsonyi koncerten felléptek az óvoda  középső és nagycsoportos gyerekek. 
 

Véghné Erdélyi Valéria 
Tagintézmény vezető 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS 
 

A családsegítői munkakörrel kapcsolatos teendőket 2016. január 1–től Lizák Zsuzsanna helyett          
Győri Tünde látja el  

Ügyfélfogadás: hétfő 08:30-12:00 óráig, szerda 08:30-14:00 óráig az Önkormányzat épületében  
Elérhetőség: 06-30/905-7616 
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ISKOLAI HÍREK 
 
2015. december 04-én érkezett hozzánk a Mikulás. Mindenki nagyon várta már. A gyerekek a Regölyi 
Önkormányzat, Gödön Mariska néni, Tislérné Mónika és a szülői munkaközösség segítségével sok-
sok ajándékot kaptak. Az ajándékok átadása után önfeledten szórakoztak, játszottak kicsik, nagyok, 
felnőttek. Előkerültek olyan retro játékok, mint a székfoglaló, seprűtánc. Köszönjük szépen a gyerekek 
nevében mindenkinek, aki segítséget nyújtott a délután megszervezésében. 
 
Immár sok-sok esztendeje kerül megrendezésre a karácsonyi kiskoncert az iskola zsibongójában. Az 
eseményt a Művészeti Iskola tanárai szervezik, bemutatva ezáltal a gyerekek eddig megszerzett tudá-
sát. Külön öröm számunkra, hogy ezen a kivételes alkalmon regölyi iskolások, regölyi gimisek és Re-
gölyből már másik iskolába járó tanulók is fellépnek együtt társaikkal. Lehetőséget biztosít továbbá 
arra, hogy a leendő első osztályosok szülei képet kapjanak az iskolában választható lehetőségek tárhá-
zából. A gyerekek előmenetelére jó hatással van a zene, sikerélményben van részük.  
 
A karácsonyi vásárt hosszas készülődés előzte meg. Felsorolni is nehéz lenne, hogy hányan segítettek 
a vásár sikeressé tételében. A szülők és gyerekek nagyon lelkesen vettek részt az adventi készülődé-
sen.  
 
Az év kiemelkedő eseménye a templomban megrendezésre kerülő karácsonyi műsor. A rengeteg pró-
ba, a fellépő felnőttek, a gyerekek és a pedagógusok lelkiismeretes felkészülése révén az idei évet is 
érzelmekben gazdagon zárta. A felnőtt kórusok fellépése rendkívül színvonalas volt. Az óvodások és 
az iskolások koruknak megfelelően összeállított versei és dalai szintén elnyerte a közönség tetszését. A 
Margaréta Otthon zenészei és az iskolás gyerekek közös előadása könnyet csalt sokunk szemébe.  
Köszönöm a fellépők és felkészítőik munkáját.  
Az iskolai karácsonyfa alatt az idén minden kisdiákunk megtalálta a személyes ajándékát, melyet a 
szülők és a pedagógusok jóvoltából tudtunk a fa alá helyezni.  
 
Az iskolai dolgozók és a gyerekek nevében mindenkinek kívánok eredményekben gazdag boldog új 
évet. 

Lukács Zsuzsanna 
Tagintézmény vezető 

 
"... És kívánunk, és óhajtunk 
Újnál újabb esztendőt, 
Szerencsével rakodottat, 
Nem is egyet, sem kettőt, 
Hanem igen, igen sokat, 
Annyit, mint a kis világ, 
Mennyi csillag van az égen, 
Régi fákon mennyi ág. ..." 
 
/Vörösmarty Mihály:  ÚJESZTENDEI SZÉP KÍVÁNSÁG/ 
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BETLEHEM 
 

Ádvent első vasárnapjára készült el a faluközpontban sok segítő összefogásával a Jézus születését fel-
idéző betlehemi életkép.  
A nem túl kellemes, szeles, esős időjárás ellenére is szép számmal gyűltünk össze a munkához. A csa-
pat egy része a falu határát járta, hogy a legszebb örökzöldek kerülhessenek fel az ádventi koszorúra. 
Ez idő alatt a dolgos férfikezek a betlehemi istálló felállításán dolgoztak, majd az asszonyok a felaján-
lott díszekkel ünnepélyessé varázsolták a koszorút. Végül a Szent család és három királyok is helyükre 
kerültek.  
Ezúton szeretném megköszönni a felajánlásokat és mindenkinek a munkáját.  

 
Pál-Kulman Rita  

V I S S Z A T E K I N T Ő 

SZENTESTI FORRALTBOROZÁS 
 

December 24-én este a szentmise után összejöttünk ismét a Betlehemnél egy kis forraltborozásra, be-
szélgetésre, barátaink, ismerőseink, szomszédaink, rokonaink és családtagjaink köszöntésére, jókí-
vánságaink kifejezésére.  
 
Dávid Anti vezetésével készítettük el a finom forralt bort és kínáltunk meg mindenkit, aki a jelenlété-
vel megtisztelt bennünket. 
 
Süteménnyel, borral, cukorral, fűszerekkel segítettek bennünket: 
 
Cs. Kovács Béla, Dávid Antal, Dávid Tibor (Árpád u.), Fülöp Gyula, Gábor Jánosné, Gergely József-
né, Horgos Ferenc, Huth Bernadett, Komjáti Sándorné Erzsi, Lakos János, Lakos Péter, ifj. Söllei Jó-
zsef, Stallenberger Zoltán, Szőkéné Gábor Mária, Tempfli Ferencné, Tislér Zoltán (Attila u.), Tislér 
Zoltán József 
 
Segítségüket ezúton is köszönjük! 
 

Stallenberger Zoltánné 
Regölyért Egyesület elnöke 
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PAJTASZÍNHÁZ 
 

A Nemzeti Színház, a Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti Művelődési Intézet országos mintaprogra-
mot indított „Pajtaszínház” néven, mely az ország húsz településének ad lehetőséget arra, hogy helyi szín-
játszó-csoport alakításával, működtetésével és fellépésével erősítse a települési közösséget. A program-
ban való részvétel a kiválasztott településeknek ingyenes, a program forrását, költségeit a Nemzeti Műve-
lődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság biztosítja. Az ország 5 megyéje vehet részt a programban, 
megyénként 4 település bevonásával. 
 
Regölyben hagyomány volt az amatőr színjátszás. Tolna megyéből az egyik választott település Regöly 
lett, Czink Juditnak, a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőjének ajánlásával. 
A Német Színház igazgatója, vezető színésznője Frank Ildikó Eszter, aki mentorként segíti, készíti fel 
csapatunkat. Lázár Ervin Csillagmajor novellából, a Grófnő című darab lett átdolgozva Regölyre. (1930-
as években játszódó történet.) 
 
Pajtaszínház programzáró rendezvénye Budapesten a Nemzeti Színházban kerül elsősorban bemutatásra 
2016. január 23-án. 
 
Társaságunk 25 fős taglétszámmal az ország legnagyobb csoportja. 4 éves kortól 74 éves korig bezárólag 
sikerült megmozgatni a lakosságot. Amikor a feladat megszervezésével megbízott Czink Judit, azt gon-
doltam nehéz feladat lesz kulturálisan megmozgatni az embereket. Büszkén mondhatom, hogy minden 
tag akiket felkértem örömmel és szívesen vállalta szerepét. Úgy érzik, hogy valamit tehetnek Regölyért. 
 
Köszönet nekik a pozitív hozzáállásért! 

Dávid Antalné 
szervező 
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Egy-két jó tanács a téli időszakra 
 
A téli időjárás néha szélsőséges és váratlan körülményeket tud teremteni, ezért fokozottabb 
odafigyelést kíván a gyalogosok és a járművezetőktől a havas, jeges utak miatt. 
Ha mindenképpen el kell indulnunk, akkor készüljünk fel kellőképpen a közlekedésünkre. 
 

Gyalogosként fontos a megfelelő, több rétegű ruházat, sapka, kesztyű, lábbeli viselése. (Ha a közeli 
boltba  megyünk, vagy  ügyeinket intézni is).Ha lakott területen kívül egyedül megyünk lehetőleg 
használható mobiltelefon legyen nálunk (baj esetén legyen lehetőségünk segítséget hívni), ha ez nem 
áll rendelkezésre akkor az elinduláskor távollétünkről értesítsük a hozzátartozónkat, ismerőst vagy 
szomszédot. Kisebb termoszban forró italt is vihetünk, több órás távollét során jól eshet. A téli hóna-
pokban korán sötétedik, fontos, hogy zseblámpa, szükség szerint láthatósági mellény is legyen nálunk 
(kis helyen elfér). Ha közutat veszünk igénybe, egyébként is kötelező annak használata. Ha lakott terü-
leten belül közlekedünk, körültekintően menjünk át az úttesten, hiszen havasak, csúszósak az utak, a 
járművek féktávolsága is hosszabb. Még akkor is figyeljünk jobban, ha a gyalogosként elsőbbségünk 
van. 
 
Járművezetőként fontos, hogy járművünk legyen felkészítve a téli időjárási viszonyokra. Jó ha van 
nálunk hólapát, hólánc, vontató kötél, jégoldó folyadék, meleg takaró. Ha gépkocsival megyünk, kabá-
tunkat, meleg ruhánkat akkor se hagyjuk otthon. A jármű üzemanyagtankja lehetőleg tele legyen. Elin-
dulás előtt a jármű ablakait, visszapillantó tükreit tisztítsuk meg. Még lakott területen belül is használ-
juk a tompított világítást. („Látni és látszani” elvet tartsuk be) A jármű -fék,-kormány,-világító beren-
dezéseinek állapotát szükség szerint többször is ellenőrizzük az utunk során. (befagyhat, koszolód-
hat,stb.) Ha ki kell szállni a gépkocsiból lakott területen kívül, láthatósági mellényt használnunk kell, 
ezért ajánlatos, hogy legyen nálunk. A passzív védőrendszerek használatát vegyük komolyan. 
(biztonsági öv, gyermekülés, bukósisak) 
 
Egyéb:  Minden járművezetőnek felhívom a figyelmét, hogy a Regöly-Tamási között lévő kerékpár-
útra járm űvel (kivéve: segédmotorkerékpár) ráhajtani TILOS! A szabálysértés észlelése esetén 
eljárás fog indulni az elkövetővel szemben. 
 
                                                                                            Vinkovics József c.r.ftzls körzeti megbízott 

Kedves Adózó Magánszemélyek! 

Közeleg ismét az adóbevallások határideje (február 25., május 20.). Szeretnénk felhívni az adózók  
figyelmét, hogy a 2015. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják regisztrált civil szerveze-
tek részére. Összegyűjtöttük a falunkban lévő és regisztrált civil szervezeteket.  

Kérjük, ha lehetősége van rá támogassa a helyi civil szervezetek valamelyikét: 

 
• 18867253-1-17 Regölyért Egyesület  
• 18862076-1-17 Regölyi Lovassport Egyesület 
• 18866908-1-17 Regölyi Sportegyesület  
• 18860438-1-17 Regölyi Népdalkórus Alapítvány  
• 18854378-1-17 Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület (Regöly-Majsapuszta)  
• 18858042-2-17 Regölyi "Kapos-Koppány" Vadásztársaság  
• 19954660-1-17 Kaposvölgye Horgászegyesület 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2015 december 1-TŐL: 
 
Született gyermekek: ———     Elhunytak:  ———— 


