
 

 

Címlapsztori  főc íme  

2015. FEBRUÁR 

A tartalomból: 

                            Önkormányzati hírek    1.– 3. oldal 

                            Óvodai– Iskolai hírek    4. oldal 

    Közelgő események    5 .oldal 

                            Visszatekintő     6.– 7. oldal 

                            Anyakönyvi hírek    8. oldal 

    Kereskedelmi hírek    8. oldal 

                    Személyi Változás 
 

 

 

A meghirdetett jegyzői munkakörre 7 pályázat érkezett. A közös hivatal   

polgármestereinek döntése alapján Kis-Fehér Katalin került kinevezésre 

2015. február 1-től. 

Kisbíró e-mailben 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a jövőben a Kisbírót e-mailben is el tudjuk juttatni    

mindazoknak, akik nem papírformátumban szeretnék olvasni. 

Kérjük, aki ezentúl csak elektronikus úton kérik a kiadványt, jelezzék a  

regoly@regoly.hu címen. 

Újságunk megtekinthető lesz Regöly honlapján is : regoly.hu 



 

 

Magánfőzés bejelentése (saját célú házi párlatfőzés) 

 

2015. január 1-ei hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely 

alapján több tekintetben megváltozott a magánfőzés (saját fogyasztásra történő 

házi párlatfőzés saját tulajdonú  desztilláló-berendezésen) szabályozása. 

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló                               

desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés 

megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely                

szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött                          

gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és 

párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés 

időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, 

használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A bejelentőlap a www.regoly.hu honlapon 

a letöltések/nyomtatványok pont alatt letölthető. 

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől          

megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési 

kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési     

kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati             

adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő 

párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. 

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz 

és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. A bejelentőlap a   www-

www.regoly.hu honlapon a letöltések/nyomtatványok pont alatt letölthető. Az átalányadózás mellett 

előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy 

értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére             

értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről 

kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét. 

Kérem, hogy a bejelentési kötelezettségnek szíveskedjenek határidőben eleget tenni. 

 

 Kis-Fehér Katalin 

 jegyző 
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                      Eb nyilvántartás 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.   

törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének            

rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes          

önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, 

illetve a veszettség elleni  oltás járványvédelmi vonatkozásaira   

való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési 

önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott, a jogszabályban 

meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat        

tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és                

tulajdonának  védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony    

ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben   

előírt adatokat a    települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Regöly Község közigazgatási területén tartott, 

négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb bejelentő lapot„ kitölteni és 

legkésőbb 2015. február 28. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. 

Az eb bejelentő lapot ebenként kell kitölteni, amely letölthető a www.regoly.hu         

honlapon a letöltések/nyomtatványok pont alatt, illetve igényelhető az önkormányzati 

hivatalban. 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség            

elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az    

állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján   

30.000.-Ft. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb                

tulajdonos/tartó az eb összeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező            

változásokat írásban bejelenteni a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalnak! 

 

   Kis-Fehér Katalin 

    jegyző 

http://www.regoly.hu


 

 

Óvodai hírek 

Minden évben nagyon várt vendég az óvodában a Mikulás. Dallal, verssel köszöntötték. A gyerekek   

ajándékot kaptak. A leendő kis óvodásokat is meghívtuk december 6-án az óvodába. 

 

Az iskola szervezett bábműsort a gyerekeknek, az óvodásokat is meghívták erre a rendezvényre. Belépőt 

nem kellett fizetni. A műsor hanganyagát minden gyerek ajándékba kapta. 

 

Karácsonyi műsorunkat az óvodában a kórussal közösen tartottuk. Együtt énekeltek, játszottak gyerekek 

és felnőttek. Vendégeink voltak a konyhai- és egészségügyi dolgozók. 

 

Január 8,9,10-én továbbképzésen vett részt egy óvónő Szekszárdon, ennek folytatása egy 12 hetes       

távoktatású program. 

 

180.000 Ft-ot nyert pályázaton a Regölyi Óvoda. Ez az összeg és egy magánszemély anyagi támogatása 

lehetővé teszi játékok, székek, ugrószőnyeg, óvoda egyenpóló, steppelt lepedők és szakkönyvek           

vásárlását. Köszönjük szépen Andreas Winklernek és családjának az óvoda részére juttatott játékokat. 

 

Óvodai Farsang február 14-én 15 órakor lesz a Művelődési házban. Mindenkit szeretettel várunk.        

Farsangi műsorunkra szintén pályázati pénzből lufi hajtogató bohócot hívtunk. 

 

 
Véghné Erdélyi Valéria 

Tagintézmény vezető 

Iskolai hírek  
 

 Iskolai Farsang 2015.február 13. 14.00-17.00-ig 
Belépő: 300Ft 

Tombola: 100Ft 

Helyszín: Regölyi Tagiskola 

 

 2015. január 22-én iskolánkat Várdombon a Weöres Sándor szavalóversenyen képviselte              

Guld Zsuzsanna Lara. Hűvösvölgyi Ildikó dicséretét is hazahozhatta. Felkészítő tanára:       

Schellné Antal Ágnes 
 

 Lotz Károly helyesírási verseny megyei fordulójába bejutott Nagy Brigitta 4. osztályos tanulónk.     

Felkészítő tanára: Stallenberger Zoltánné. 

Gratulálunk nekik! 
 

 Továbbra is folytatódik iskolánkban a papírgyűjtés és az elektronikai hulladék gyűjtése.  

 

 Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat és segítségeket, amiket az iskoláért és a gyerekekért    

tesznek. 
Lukács Zsuzsanna 

Tagintézmény vezető 
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Közelgő események: 

 

Iskolai Farsang:  
Időpont: február 13. 14.00-17.00-ig 
Helyszín: Regölyi Tagiskola 
 

Óvodai Farsang:  
Időpont:február 14. 15:00-tól 
Helyszín: Művelődési ház 
 

Foci Téli kupa:  
Időpont: 2015. február 21. szombat, 08:00-tól 
Helyszín: Regölyi Tagiskola tornaterme 
5 fős csapatok jelentkezését várjuk, nevezés 08:00t-ól Gergely Józsefnél 
Tel: 0620/535 22 65 

   

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT   

REGÖLY ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK 300. ÉVFORDULÓJÁT 

ÉS  

NEMZETI ÜNNEPÜNKET! 
 

Szeretettel hívunk és várunk kicsit és nagyot, fiatalt és időset  

2015 március 13-án 16 órakor  

a Művelődési Házban tartandó ünnepünkre. 
         Fellépnek: 

 
            Óvoda és Iskola tanulói 

 

            Margaréta Otthon lakói 

   

           Napsugár Nyugdíjas Klub 

 

                  Dékány Ferencné 

 

                           Regölyi Népdalkórus 
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A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA: CZIRÁKI VIKTOR 

Decemberben engem ért az a megtiszteltetés, hogy Cziráki Viktorral közöljem a hírt: a Falvak 

Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet kívánja adományozni részére. Viktor 

meghívott vendégeként január 18-án én is részt vehettem ezen a jeles eseményen Budapesten. Na-

gyon felemelő érzés volt akkor és ott Regölyinek lenni! 

 SZÍVBŐL GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSHEZ! 

                                                                                  Kelemen Csaba polgármester  

Visszatekintő Adventre 

A Regölyért Egyesület gyűlésén fogant meg a gondolat, hogy Regöly központjába kellene egy          

Betlehem és ádventi koszorú. Az október óta tartó szervezőmunka meghozta gyümölcsét, advent első 

vasárnapjára felállítottuk. Sikertörténet ez a javából. Egy szép, közös cél érdekében sok ember fogott 

össze, tett hozzá egy kicsit vagy éppen nagyobb részt, s végül a terv megvalósult. Vigyáztunk rá,     

mindenki a sajátjának tekintette. Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen formában hozzájárultak az 

első Betlehem sikeréhez. 

Az idei évben került sor először iskolánkban  az ádventi készülődésre. A gyerekek nagyon várták      

külsős segítőinket Pál-Kulman  Ritát, Bárány Esztert, Hegedűs Valériát,  Horgosné Freizigerné Tímeát, 

Horváth Gergelynét.  A közösen készített mézeskalács, ajtódísz és karácsonyi díszek tették különlegessé 

a délutánt. Az elkészült munkadarabokat a karácsonyi vásáron értékesítettük. A vásárból befolyt       

összeget, ami 46 000.- Ft, kirándulásra fordítjuk. Köszönjük a gyerekek nevében támogatóink           

segítségét! 

Meghitt hangulatban készültünk a templomi karácsonyunkra, melyet minden évben megrendezünk. A 

műsort a regölyi iskolásokon kívül színesítették: Nyirati Károly, Dékány Ferencné, Regölyi             

Népdalkórus és a Margaréta Otthon lakói. Köszönjük a pedagógusok, szülők, nevelők áldozatos      

munkáját! 

Az éjféli miséről angyalkák égő gyertyákkal vezették az ünneplőket a falu Betleheméhez. Angyalkáink: 

Balassa Ramóna, Barkóczi Boglárka, Guld Zsuzsanna,Horváth Klára,Szabó Laura voltak. Finom forralt 

bor illata édesítette a levegőt .  Mindenkit magával ragadott a kivilágított Betlehem hangulata, a        

karácsonyfa díszei, ünnepélyessége. A karácsony hangulatához csak egy bögre forralt bor hiányzott. Ezt 

a szép gesztust Horgos családnak, Lakos Péternek, Tislér családnak, Fodor Gyulának, Stállenberger 

Zoltánnénak és Dávid Antalnak köszönhetjük. A bor mellé Tempfli Ferencné és Gábor Jánosné sütijeit 

fogyaszthattuk. 
Lukács Zsuzsanna, Pál-Kulman Rita 

KÖSZÖNET MINDAZOKNAK AKIK ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSSAL VAGY MUNKÁJUKKAL 

SEGÍTETTETTEK: 

Balogh Mihályné, Cseke László,Dávid Tibor,Dávidné Őszi Klára ,Freizinger István,Horgos család,            

Kelemen Csaba és családja, Kovács-Szabó Hajnalka,Lécser Jánosné ,Lécser Krisztián,Lukács Gyula és 

családja ,Nyisztor Jánosné, Pál Attilla és Rita,Pintér Szidónia, Szabó Csilla, Szőkéné Gábor Mária, 

Stallenberger  Zoltánné, Tisza Álmos, Tóth Tihamér Jenő .   Köszönjük a forralt bor felajánlásokat, 

azoknak is akik még szerettek volna adni, rájuk a jövőben számítunk!  A falu karácsonyfáját          

Tislér Zoltán és családja ajándékozta.  



 

 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar államiság millenniuma alkalmából alapított      

Kultúra Lovagja cím adományozására meghirdetett 2014. évi pályázatára a társadalmi        

szervezetektől és önkormányzatoktól érkezett jelölések, valamint a Tanácsadó Testület        

javaslata alapján a Magyar Kultúra Lovagjai címet adományozza:  

Cziráki Viktor (Regöly) hagyományőrzőnek 

Lovagias tettek:  

Cziráki Viktor valójában nem őrzi, hanem több mint két évtizede éli ezeréves elődeink hagyományos 

életformáját. Regölyben, Új-Szkítiának nevezett birtoka, a kísérleti régészeti telep az otthona.         

Gerendavázas, sárral tapasztott vesszőfonatos, patics falú háza vaskori minták alapján épült.             

Berendezése is a múltat idézi: se áram, se vízvezeték nincs benne, szobáját pannon minták díszítik, 

agyag kemencéje, a falakon lógó két és félezer éves fegyverek, eszközök másolatai idézik a múltat.    

A Kapos-Koppány összefolyásánál fekvő egykori homokbánya területe önmagában is világhírű      

helyszín: itt került elő a regölyi aranysír, egy alán hercegnő temetkezése. Küldetésének tartja, hogy 

életben tartson, és megtekinthetővé tegyen egy olyan világot, ami nélküle feledésbe merülne. Ő a múlt 

feltámasztója. Nem csak bemutatni akarta az egykori életformát, de megteremtette annak lehetőségét 

is, hogy azt meg is élhessük. Ezért társaival mintegy másféltucat korhű építményt rekonstruált az   

utolsó jégkorszaktól az államalapításig, a 15-20 ezer éves paleoszibériai jurtától, az Árpád-kori     

földházig. A környezet is ezt erősíti: körben félig-meddig vadon tartott lovak, racka juhok, kecskék 

legelésznek. A legjobb hely arra, hogy az iskolai csoportokkal, nyáron táborokban a gyerekek ne csak 

a múlt tárgyaival ismerkedjenek, hanem a nomád körülmények között az ősi tűzgyújtás fortélyától 

kezdve a kerámiakészítésen át az íjászatig meg is élhessék őseink életét. És nem csak a gyerekek,   

hiszen az első kísérleti régészeti táborok lakói közül már van, aki az unokájával tér vissza, hogy     

erősítse az anyaföldhöz      rögzítő gyökereit. Határon túlról is sokan érkeznek, de számos tudományos 

kutatási program is kötődik az itt folyó munkához.  

Elévülhetetlen érdemei vannak a falu pusztulófélben lévő kurgánja leleteinek megmentésében,       

összegyűjtésében. A szekszárdi múzeumnak adományozott gyűjteménye jelentősen segítette a       

pannonok régészeti hagyatékának elkülönítését, ami nem csak a magyar, hanem az egyetemes kultúr-

történet szempontjából is fontos lépés volt. Hagyományőrző kovácsként számos hazai és nemzetközi 

rendezvény résztvevője, a volini és a biskupini nemzetközi találkozón évek óta öregbíti a magyar   

kézművesek hírnevét. Teszi mindezt önzetlenül, több mint két évtizede. 

  

„Szülőföldünk több ezer éves hagyományainak megőrzésért, és népszerűsítésért”  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015 JANUÁR 1-TŐL: 
 

 

 

 

Született gyermekek: - 

 

Elhunytak:   

Név (kor)    Elhalálozás dátuma 

Lakos Ferencné (77)  2015.01.04. 

Molnár Józsefné (92)  2015.01.18. 

Járfás Lajos (70)   2015.01.23. 

 

Fizetett hirdetés 
 

Örömmel értesítjük a lakosságot,  

hogy gáz cseretelep nyílt a Szilvi zöldséges üzletben,  

kérésre házhoz szállítással, díjmentesen. 

 

Nyitva: Hétfő-Péntek: 05:00-11:30 és 14:00-18:00,  

szombat: 05:00-11:30, vasárnap: 07:00-10:00 

 

Tel: 0674/470-024, 0630/610 36 10 

 

Ár: 4099 Ft/db 
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