
 

 

Címlap sztori  főc íme 

2017 JANUÁR 

A tartalomból: Önkormányzati hírek                                1-2. oldal 
                        Iskolai hírek                             3. oldal 
                           Óvodai hírek                         4. oldal 
                           Visszatekintő                  4-7. oldal 
     Köszöntés, felhívás       8-9. oldal 
                           Anyakönyvi hírek, hirdetés        10. oldal 

Közelgő események: 

2017. február 10. Farsangi bál az iskolában  

2017. február 18. Óvodás farsang a Művelődési Házban  

2017. március 10. Borbírálat az IK-ban 

2017. március 11. Borbál a Művelődési Házban 

NYERTES PÁLYÁZATOK 
 

Szociális tűzifa 
 
Az Önkormányzat 226 m3 fára nyújtott be pályázatot. A kormány ezzel szemben 101 m3 tűzifát hagyott jóvá. 
Ennek ára 1.795.780 Ft volt, amelyet az állam támogatásként biztosított. 101 m3 fára 56 kérelem érkezett, 
amelyből 32-t tudott támogatni az Önkormányzat.  

 
Fűtés korszerűsítés 

 
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására. A pozitív elbírálást követően 13.689.844 Ft támogatásban részesült az Önkormány-
zat, melyből 720.518 Ft önerőt kell biztosítania. Ennek következtében a 2017-es esztendőben az Önkormányzat 
épülete megújul, nyílászáró csere, hőszigetelés és fűtés korszerűsítés fog megvalósulni.  

 
Ajtócsere 

  
 Az óvoda bejárati ajtaja is megújult önkormányzati forrásból   
                                          482.600 Ft értékben.  
                                          Szintén saját erőből régi funkciójukat nem betöltő ajtók cseréje történt meg az  
                                          általános iskolában 782.955 Ft értékben. 

Kelemen Csaba  
polgármester 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H Í R E K 

Személyi változások 
 
2017. január 1-től Sántha Tímea látja el az igazgatás ügyintézői feladatokat. 
2017. január 1-től a védőnői feladatokat Károlyiné Pénzes Hajnalka helyett  Szabó Lilla Tünde látja el. 
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Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

7/2004. (V. 10.) számú 
önkormányzati rendelete 

A TELEPÜLÉSTISZTASÁGRÓL, A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETV ÉDELEMRŐL  
  

Az ingatlantulajdonos feladatai 
  

7. § 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos fe-
ladatai: 

a) az ingatlanok előtti növényzet ápolása, karbantartása, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő 
teljes területének, legfeljebb az úttest 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántar-
tása, szemét- és gyommentesítése; 
b) a járda folyamatos tisztántartása, portalanítása, a járdaszakasz előtti árok és ennek műtárgyai 
gyommentesítése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolítása, 
c) a hó eltakarítása, a síkos járdaszakasz felszórása. 

(2) Az ingatlan előtti járdaszakaszt reggel 7 óráig kell megtisztítani. 
(3) A hó eltakarítását, a síkosság megszüntetését szükség szerint kell elvégezni. A szükséges szóróa-
nyag biztosításáról a kötelezett gondoskodik. 
(4) Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. 
(5) Két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott, vagy anélküli – közforgalmi 
területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban osz-
lik meg. 
(6) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles 

gyűjtőedényzetben elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. 
(7) Szemetet, hulladékot közterületen csak az erre a célra kihelyezett szemétgyűjtő tartályban szabad 

elhelyezni. A szemétgyűjtő tartályok – a helyi hulladékszállítási rendelet[1] által meghatározott mó-
don történő elhelyezése a tulajdonos kötelessége. 
(8) A szemetes tartályok, illetve közvetlen környékük megfelelő tisztántartása a tulajdonos feladata. 

          Kis-Fehér Katalin jegyző 

                              KÖZMEGHALLGATÁS 
 

2016. december 5-én 18:00 órai kezdettel tartotta éves közmeghallgatását az             
Önkormányzat a Művelődési Házban.  
Kelemen Csaba polgármester előadta beszámolóját az Önkormányzat 2016. évi  tevékenységéről, majd 
a képviselők adtak tájékoztatást egész éves munkájukról. Ezután a polgármester átadta a szót a lakos-
ságnak. A 28 megjelentből 6 fő tette fel kérdéseit a testületnek.  

Kóbor ebek bejelentése 
 
Az utóbbi időben több esetben bejelentés érkezett az Önkormányzathoz a kóbor ebek miatt. Az ebrendész 
minden hónapban végigjárja a falut, begyűjti az utcán tartózkodó kutyákat. Figyelmeztettük a tulajdonoso-
kat, ám jogi lépéseket csak a kormányhivatal tehet. A közigazgatás átszervezése miatt ezzel kapcsolatos 
intézkedésre a járási kormányhivatal jogosult. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben kóborló ebet 
lát a bejelentését csütörtökönként helyben a járási hivatal ügysegédjénél, vagy minden nap 
Tamásiban a kormányhivatalnál tegye meg, ahol a további jogi lépéseket megteszik.  
 
          Kelemen Csaba polgármester 
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ISKOLAI HÍREK 
 
Az I. félévben részt vettünk a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett Országos 
Nemzetiségi Rajzpályázaton. Az eredményekről még nem tájékoztattak bennünket, de az emléklapokat 
már kiküldték a résztvevő tanulók számára. Gratulálunk!  

2016. szeptemberében az Európai Diáksport Napját mi is megtartottuk iskolánkban a Margaréta Ott-
hon és a Regölyi Óvoda részvételével.  

2016.november 29-én Kutyaterápiás órán vehettek részt a gyerekek 
a község könyvtárában. Óvodások, iskolások, pedagógusok sok-sok 
élménnyel gazdagodtak.  

2016.december 6-án Mikulásnapot tartottunk . A Télapóval ugyan 
az idei évben az iskola falai közt nem találkoztunk, de hozott min-
denkinek ajándékot. Köszönjük! 

2016.december 15-én a Zeneiskola növendékei és felkészítő 
tanáraik Karácsonyi kis koncertet adtak. A műsor végén 
mindenki együtt énekelt.  

2016.december 19-én a Regölyért Egyesületnek köszönhetően 
egy bábelőadást nézhettünk meg az iskola zsibongójában a 
Hangoló Zenés Gyermekszínház előadásában. A műsorra 

meghívást kaptak az ovisok, Regöly lakosai és a Margaréta Otthon lakói is..  

2016.december 20-án 17.00-kor került megrendezésre az iskolai karácsonyi műsor a Regölyi Katolikus 
Templomban.  

Karácsonyra a regölyi Karitász csoport tagjai meglepték iskolánk tanulóit 
egy nagyon szuper képességfejlesztő játékkal. Ezzel a kinetikus homokkal 
nagyon sok képességet lehet fejleszteni. Gyerekek, pedagógusok egyaránt 
örültek az ajándéknak. Köszönjük! 

Az idei tanévben a kaposvári Rock Színházba vittük a gyerekeket.  
Az első-második osztályosok a Túl A Maszat Hegyen című előadást nézték 
meg január 9-én, a harmadik-negyedik osztályosokkal a tavasz folyamán a Vukkot fogjuk megtekinteni.  
 
Köszönjük Horgos Zsoltnak és az Önkormányzatnak az utazás biztosítását, valamit Horgosné Freizinger 
Tímeának az előadások megszervezését. 

FELHÍVÁS 

• Az iskolában folyamatos a papír- és elektronikai hulladékok gyűjtése.  
Nagyon köszönjük az eddigi támogatásokat. 

• A SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY az óvoda és az iskola belső területére egyaránt szeretne egy a 
gyerekek számára az Uniós szabványoknak  megfelelő játszóteret telepíteni. A megvalósításhoz az 
összeg egy része rendelkezésre áll. Aki úgy érzi, szeretné támogatni az intézményeket ebben a 
projektben keresse Lukács Zsuzsanna elnököt 2017. március 1.-ig.. Tel.: 0670/4312374 

 
Lukács Zsuzsanna  

Tagintézmény vezető 



 

 

V I S S Z A T E K I N T Ő 

ÓVODAI HÍREK 

A Márton-napi  lampionos felvonulás idén a templom körül volt. Utána az óvoda udvarán zsíros     ke-
nyérrel, teával, sütőtökkel vártuk a vendégeket. Az iskolások, óvodások és a kórus műsora színesítette a 
rendezvényt.  
 
A Csiga-Biga Alapítvány kutyaterápiás foglalkozásán vettek részt a gyerekek a könyvtárban. Aktív 
résztvevői voltak az óvodások a bemutatónak.  
A rendezvény a Szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásával jött létre. 
 
A Mikulás  várása kiemelt helyen szerepel a gyermekek életében. A folyosóra kitett csizmákba kaptak 
ajándékot az óvodások. 
 
A Regölyért Egyesület támogatásával jöhetett létre december 15-én az iskola zsibongójában rendezett 
meseműsor. A gyerekek nagyon jól szórakoztak. Ajándék CD-t kaptunk, amit már sokszor meghallgat-
tunk az Óvodában. 
 
Ajándék kártyákat ajándékoztunk az utcán karácsonyi jókívánsággal. Örömmel fogadták a kezdemé-
nyezést az emberek.  
 
A Karitász csoport megajándékozta a gyerekeket karácsonyra. Köszönetképpen a gyerekek énekeltek. 
 
Karácsonyi műsorunkat az óvodában idén is  közösen a kórussal tartottuk, közösen énekeltünk, ját-
szottunk. Egymást megajándékoztuk, süteményt ettünk, zenét hallgattunk.  A fa alatt meglepetés várta a 
gyerekeket.  

Lécser Józsefné nyugdíjazása után a Regölyi Óvoda óvónője Baka Barbara lett. 

Az óvodás farsang február 18-án kerül megrendezésre. Aki tombolatárgyakkal  szeretné támogatni a 
rendezvényt, az nyitvatartási időben behozhatja a felajánlani kívánt tárgyakat az óvodába.  
KÖSZÖNJÜK! 

Véghné Erdélyi Valéria 
Tagintézmény vezető 

 
                     DEFIBRILLÁTOROS TANFOLYAM 

 
A meghirdetett tanfolyam a defibrillátor használatáról és az újraélesztésről az 
iskola épületében 2016. november 18-án zajlott le.  
A résztvevők  Tóth Balázs, a szekszárdi mentőszolgálat mentőtisztjének irányí-
tása mellett sajátíthatták el a megfelelő technikát. 

Kelemen Csaba  
polgármester 
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KUTYATERÁPIA A KÖNYVTÁRBAN  

2016. november 29-én a  Szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár jóvoltából Kutyaterápiás foglal-
kozást tartottunk a könyvtárban az általános iskolás és óvódás gyerekek részére. 

Lizi, a terápiás kutyus és gazdája Durcziné Balogh Renáta gyógypedagógus Tamásiból érkezett a    
Csiga-Biga Mozgás és Készségfejlesztő Alapítványtól és sok érdekes és izgalmas feladattal készültek 
nekünk. Voltak köztük igazi kihívások és bátorságpróbák is. A legviccesebb feladatot a végére tarto-
gatták, amikor a gyerekeken (homlok, hát, kéz) elhelyeztek 1-1 jutalomfalatot és Lizinek meg kellett 
keresnie. 

Mindenki nagyon jól érezte magát, még Vali Óvó néni és Ági tanár néni is bekapcsolódott a játékos 
feladatokba.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Csiga-Biga 
Alapítványnak, Durcziné Balogh Renátának, ku-
tyájának Lizinek és az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtárnak, hogy ez a szuper program megvaló-
sulhatott! 

 

Dávid Edit  
művelődésszervező 

BETLEHEM  
 
Az idei évben is felállításra került a falu központjában ádvent első vasárnapját megelőző szombaton 
a Betlehem és ádventi koszorú.  
Mindezt megelőzte a figurák ruhájának mosása, vasalása, az ádventi koszorú díszeinek készítése és 
vásárlása. Lelkesen készítettünk egy báránykát, ami sajnos a kóbor kutyák áldozata lett.  
 
Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani azoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak, hogy fa-
lunk központját a karácsonyi ünnepkörhöz méltóan díszbe öltöztessük.  
 
 

Pál-Kulman Rita 
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MIKULÁS 

Ebben az évben a Regölyért Egyesület a Lovas Egyesülettel közösen megszervezte, hogy a Mikulás  a 
kisgyermekeket otthonában felkeresse. Két hintóra, két Mikulásra, négy krampuszra volt szükségünk a 
nagy érdeklődésre való tekintettel. Mindannyian nagyon örültünk, hogy a kisgyermekeket sikerült meg-
örvendeztetnünk még akkor is, ha nem szánkóval érkezett a Mikulás hozzájuk. A Télapó szerepében 
remekelt Tóth Tihamér Jenő és Kelemen Ákos, a krampuszok Selyem Andrea, Tatai Mónika, Lu-
kácsné Koncz Bernadett és Stallenberger Zoltánné voltak. A hintókról Kertész Isti és Lukács Gyu-
la gondoskodott. A gyermekek nagyon megilletődötten hallgatták a Mikulás intő szavait és tettek ígére-
tet tartós javulásukra :) Mivel a rendezvény nagyon jól sikerült és igazán semmi anyagi vonzata nem 
volt, szeretnénk ebből is hagyományt teremteni. A szervezésért nagy köszönet jár Horgosné Freizinger 
Tímeának és Pál-Kulman Ritának.  

 
KARÁCSONYI M ŰSOR A TEMPLOMBAN 

 
2016. december 20-án este került sor a templomban a hagyományos karácsonyi koncertre.  
A műsorban felléptek az iskola tanulói színvonalas zenés, verses összeállítással a tantestület tagjai és 
Sztoilov-Horváth Éva hittantanár segítségével. A helyi Népdalkórus eddig nem ismert egyházi éne-
keket mutatott be Schellné Antal Ágnes vezetésével.  A Magyarkeszi Vendégkórus a tájegység kará-
csonyi egyházi énekeivel szerepelt. A majsai Margaréta Otthon fiatal zenészei Szarvas Lajosné köz-
reműködésével az iskola tanulóival közösen ismét megörvendeztettek bennünket zenei és énektudá-
sukkal. A műsort színesítette a Pajtaszínház műsora. Jókai Mórtól a „Melyiket a 9-ből” című novella 
színpadra átdolgozott változatát adták elő. A gyermekek szerepeit Nagy Brigitta, Nagy Bettina, Hor-
gos Eszter, Hegedüs Viktória, Nyisztor Levente, Nyisztor Balázs, Horváth György, Fazekas Barnabás 
és Lukács Bence alakította. A felnőtt szerepeket Kleiber Antal, Schmidt Róbert és Makai Illés játszot-
ta. A történetet Makai Anita, Szabóné Lakos Csilla, Makai Illésné és a Stallenberger Zoltánné mesélte 
el. 

                   HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ 

TÉL 
-A kíváncsi hópelyhek története, madáretetés, a segítőkész unokák 

 
2016. december 19-én ismét falunkba látogatott Nemes László 
"Hangoló" elnevezésű zenés bábszínháza. Nemes László 1995 óta szóra-
koztatja a közönséget határon innen és túl. Az előadás bemutatása a közönség által kedvelt módon - 
közreműködésükkel, játékosan, látványos díszletek között, bábokkal, jelmezekkel, megzenésített 
versek segítségével történt. Az idei előadásra is sokan voltak kíváncsiak (óvodások,iskolások, a Maj-
sai Intézet lakói) nem is történhetett volna ez másként, hiszen a művészúr már visszatérő vendég ná-
lunk. A falunapi rendezvények keretében már láthattuk "Állatolimpia" című előadását. A kezdeti 
visszafogott hangulatot hamar felváltotta a lelkesedés, gyerekek és felnőttek is odaadással és átélés-
sel vettek részt a műsorban. Együtt énekeltünk, verseltünk, hóembert építettünk, madarakat etettünk. 
A helyszínt Lukács Zsuzsa biztosította a regölyi iskola zsibongójában.  

Az előadás támogatója: Regöly Község Önkormányzata 
Szervező:  Regölyért Egyesület 

   Horgosné Freizinger Tímea 
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                                            SZENTESTI FORRALTBOROZÁS 

 
Immár 3. éve gyűltünk össze a falu Betleheme mellett az éjféli mise után 
egy közös koccintásra, karácsonyi jókívánságaink kifejezésére. Az ízletes 
forralt bor és tea mellé az idén mézeskalácsot is felszolgáltak az asszonyok 
a regölyi Karitász jóvoltából. 
 
Köszönetünket szeretnénk  kifejezni mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a forralt 
borozás lebonyolításához! 
 
Borfelajánlás: Dávid Ferenc, Fodor Gyula, Kádár József, Kelemen Tibor, Lakos János, Lakos Péter, 
Pájer Gyula, Tislér Zoltán 
 
Kínálás: Cseke László, Horgos Zsolt, Kókány Zsuzsanna, Pappert Tibor 
 
Főzés: Kolb Zoltán 

KÖSZÖNJÜK! 

 
Ádventi koszorúkötés, mézeskalács sütés 

 
Egyházközségünk több éves kihagyás után az egyházi év kezdetén meghirdette az ádventi koszorúkö-
tést és mézeskalács sütést két pénteki délutánra időzítve.. Régen a plébánia szolgált helyszínül, most az 
idősek klubja korábbi helyiségei, melyet az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott. Hirdetés zajlott 
a templomban és az iskolában. Családokat vártunk, nagyszülőket, szülőket gyerekekkel együtt. A Regö-
lyért Egyesület is bekapcsolódott a programba. November 25-én Kalota Gyuláné vezetésével az ádventi 
koszorúkötés fortélyait megismerve, fiatalok és felnőttek együtt állították össze családi koszorúikat a 
hozott alapanyagokból ádvent első vasárnapja előtt. Egy héttel később a családok által otthon begyúrt 
mézesek közös kisütése és dekorációja kezdődött. Óvodástól nyugdíjasig 15 fő vett részt a műveletek-
ben.  Az első tepsi mézesek kóstolóul szolgáltak, hiszen ahány család, annyi féle összetételű mézeska-
lács tészta született. Igen szorgos munka zajlott, nagy lelkesedéssel, változatos formájú kiszúrókkal ké-
szültek a mézeskalácsok. A tojásfehérje hab mellett sokféle cukorkát díszítették a süteményeket egyedi 
módon. Polgármesterünk mindkét alkalommal látogatást tett a helyszínen. A sok-sok tepsi mézes szára-
dás után két dobozba került, és várta a szentesti mise utáni közös forralt boros alkalmat, hogy a 
regölyiek elfogyasszák a bor és tea mellé. Bőségesen maradt meg a készítményből, mely az újévi isko-
lakezdéskor ki lett osztva az iskolások és óvodások számára.  

A munkában résztvevők: 

 

 

 

Köszönjük a lelkes résztvevők munkáját! 

Pintér Györgyi 

Antal Csaba 
Antal Péter 
Antal Zsóka 
Antalné Palkó Mária 
Bíró Diána 
Bíróné Varga Piroska 

Horgos Eszter 
Horgosné Freizinger Tímea 
Horgos Veronika 
Kalota Gyuláné 
Kleiber Boldizsár Mór  
Kleiber Adél 

Némethné Balogh Tímea 
Németh Csenge 
Stállenberger Zoltánné 
Szabó Laura 
Sziveri Anita 
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Magyar Antal köszöntése 
 

A kormány kiemelt figyelmet fordít a 90, 95, 100 éves korukat betöltött polgárok köszöntésére.  
Ennek kapcsán van lehetőség arra, hogy a jubilálók kérjék azt, hogy a település polgármestere otthonuk-
ban köszöntse őket. E kellemes kötelezettségemnek eleget téve 2017.01.06-án 95. születésnapja alkalmá-
ból Magyarország Kormánya emléklapját adtam át Magyar Antal bácsinak. Családja körében kedélyesen 
elbeszélgettünk a régmúlt történéseiről , valamint háborús emlékeket is megosztott velünk. Anti bácsi fa-
lunk legidősebb helyben élő lakója, aki bár különféle fizikai problémákkal küzd, szellemi állapota irigy-
lésre méltó.  
Azt kértem tőle, engedje, hogy a 100. születésnapján is meglátogathassam. Örömmel fogadta, de ezzel 
kapcsolatban azért fenntartásai voltak. 
Isten éltesse Anti bácsit még nagyon sokáig! 
          Kelemen Csaba 
            polgármester 

 

Gyermeknap 
 

Regöly Község Önkormányzata a civil szervezetek,és a Skola Regum Alapítvány közreműködésével gyer-
meknapot szervez. A rendezvény tervezett időpontja 2017. május 27. 
Tervezett programok: ugrálóvár, trambulin, egész napos sportvetélkedők (foci,ping-pong,sorversenyek),a 
Szegedi Látványszínház bemutatója, táncház,családi vetélkedő, lovas kocsikázás, este pedig tábortűz és 
szalonnasütés. 
Kérjük a helyi lakosokat, és vállalkozókat, hogy támogassák a rendezvény megvalósulását. A támogatáso-
kat a Regölyért Egyesület Hungaria Takarékszövetkezetnél vezetett 71800226-10001978-00000000 számú 
bankszámlájára tudják befizetni. A megjegyzés rovatban kérjük tüntessék fel: "gyermeknap". 
Ötleteiket és felajánlásaikat előre is köszönjük! 
 

     Köszönettel  
Regöly Község Önkormányzata Regölyért Egyesület  Skola Regum Alapítvány 
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Tisztelt Szőlősgazdák! 
 
 

Ismét t�l vag�nk eg� gazdásági éven.  A szőlő ter�ése a hordókba ker�lt. Eljö" az ideje a borok meg�ére"etésének. 

Szeret$énk meghívni az idei esztendőben is a hag�ományos bor'erseny(e. 
 
 

Kérjük, ápolja hagyományainkat és nevezzen a 2017. március 10.-én 
megrendezésre kerülő jubileumi 20. borversenyre. 

 
A borokat bírálatra 2017. március 10.-én (péntek) délig adhatják le a Koppány Csemege boltban, az 
Önkormányzat Hivatalában, Pintér Péternél, Fodor Gyulánál és Tislér Zoltánnál. 
 
A borokat bírálatra 2x7 dl üvegekben fajta évjárat megjelöléssel, jeligével ellátva kell leadni. 
 
Bírálati díj: 300.- Ft 
 
Eredményhirdetésre március 10.-én este egy közös vacsora során kerül sor, melyre kérjük, a gazdák 
előzetes igényét jelezzék a borminták leadásával egyidejűleg. 
 
Az esemény zárásaként március 11-én este a Művelődési házban megrendezzük a hagyományos bor-

bált melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 
 
 

Baráti Üdvözlettel a regölyi borbíráló bizottság és a szervezők. 

 
TÁJÉKOZTATÁS TISZTÚJÍTÁSRÓL  

POLGÁRŐR EGYESÜLET 
 
 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Regölyi Polgárőr Egyesületnél Rab Csaba elnök és 
Kövér István titkár lemondása miatt tisztújítás volt.     
 
A Polgárőr Egyesület új elnöke: Pintér Zoltán, titkára Hegedüs Gyula. 
 
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik Regöly biztonságáért tenni akarnak, ezt szervezett 
keretek között polgárőrként kívánják végezni. 

 
Pintér Zoltán   

                                   Elnök    



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2016. OKTÓBER 13-TÓL: 
 
Született gyermekek: 
Név      Születés dátuma 
Torma Antal     2016.10.13. 
Szarka Szabolcs    2016.10.18. 
    
 
Elhunytak:   
Név (kor)     Elhalálozás dátuma 
Hegedüs Zoltán (58)    2016.11.19. 
Dömötör Gézáné (84)   2016.12.09 
Kelemen Gyula (82)    2016.12.30. 
Pájer Gyuláné (84)    2017.01.01 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I   H I R D E T É S 

 

KORLÁTOZOTT SZÁMBAN még kapható  
 

Céklalé 3liter - 1350 Ft, 5liter - 1990 Ft 
 

 Burgonya 100 Ft/kg 

Kedves Adózó Magánszemélyek! 
 

Közeleg ismét az adóbevallások határideje (február 25., május 20.). Szeretnénk felhívni az adózók 
figyelmét, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják regisztrált civil szer-
vezetek részére. Összegyűjtöttük a falunkban lévő és regisztrált civil szervezeteket. 
Kérjük, ha lehetősége van rá, támogassa a helyi civil szervezetek valamelyikét: 

 

18854378-1-17 Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület (Regöly-Majsapuszta) 
19954660-1-17 Kaposvölgye Horgászegyesület 
18867253-1-17 Regölyért Egyesület 
18858042-2-17 Regölyi "Kapos-Koppány" Vadásztársaság 
18862076-1-17 Regölyi Lovassport Egyesület 
18860438-1-17 Regölyi Népdalkórus Alapítvány 
18866908-1-17 Regölyi Sportegyesület 
18861147-1-17 Skola Regum Alapítvány 

       Regöly Község Önkormányzata 


