2015. ÁPRILIS

Címlapsztori főcíme

A tartalomból:

Önkormányzati hírek
Iskolai hírek
Információk, Rendőrségi hírek
Visszatekintő
Anyakönyvi hírek, hirdetések

1-4. oldal
4. oldal
6-7. oldal
8-9. oldal
10. oldal

Közelgő események:
április 18. - Nyugdíjas találkozó
április 26. - Búcsú, gyermekáldás
május 30. - Családi- és gyereknap, játékos Ki-Mit-Tud Regölyről

300 ÉV - 3 EMBER : DÖNTSÜNK KÖZÖSEN REGÖLY DÍSZPOLGÁRAIRÓL!
Ha van családjában, rokonai, ismerősei körében olyan ember, aki sokat tett községünkért, kérjük
Regölyért tett munkájának rövid leírásával ajánlja őt a díszpolgári címre. A jelöléseket az
Önkormányzatnál lehet benyújtani 2015 május 8- ig. A beadott ajánlásokat közzé fogjuk tenni a helyi
tévében, Regöly község honlapján és facebookon is. Ez alapján lehet szavazni, ki legyen az a három
személy, aki a Falunapok keretében átveheti a díszpolgári kitüntetést. A szavazás módjáról májusban
értesítjük a lakosságot.

Legifjabbak megáldása falunk búcsúnapján.
Új hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy minden évben falunk búcsúünnepén az újszülött gyermekek áldásban részesülhessenek. Tekintettel arra, hogy ez lesz az első alkalom, most
azokat a gyermekeket várjuk, akik még nem óvodások. Őket április 26–án a reggel 8 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében fogja megáldani Hegedűs János plébános. Mindenkit szeretettel várunk!

Lengyel-Magyar barátság
A Chludowoi testvértelepülésünk várja a Regölyiek kiutazását!
Aki szívesen csatlakozna a Lengyel-csoporthoz, azt szeretettel várjuk 2015. április 21– én
(kedden) 19:00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartandó megbeszélésre.
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Személyi Változások
Gábrielné Mikó Nikolett és Bárány Eszter anyai örömek elé néznek, ezért dr. Hegyes Mariann látja el
a hagyatékkal, működési engedéllyel, föld haszonbérleti és adásvételi szerződések kifüggesztésével
kapcsolatos feladatokat, a védőnői szolgálatot pedig Károlyiné Pénzes Hajnalka végzi csütörtökönként.


.

Álláshirdetés
A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági ügyintéző munkakörre álláslehetőséget hirdetett
meg. A részletek és a jelentkezési feltételek a https://kozigallas.gov.hu és a www.regoly.hu honlapokon megtekinthetők.

Közfoglalkoztatás


A közfoglalkoztatás keretében 17 főt mezőgazdasági, 18 főt falukarbantartó és 5 főt településtakarító programban foglalkoztatunk. A mezőgazdasági program időtartama 1 év, a település karbantartó és takarító program időtartama pedig 5-5 hónap.



Az Nemzeti Művelődési Intézet partnereként 2 fő kulturális tevékenységet végző személy alkalmazására nyílik lehetőség 1 év időtartamra.

Települési értéktár bizottság
Az értékeink megmentése érdekében szeretnénk megalakítani Regölyben is a már több településen működő értéktárat. A szakszerű létrehozás és működtetés érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatást
tartott az Önkormányzatnál. A kulturális közfoglalkoztatás keretében az egyik közfoglalkoztatott fő feladata a helyi értéktár megalakításában való közreműködés.

Tájfajta növények keresése
A Szentesmag Kft. megkeresése kapcsán lehetőség van a Tápiószelei génbankba ún. tájfajtaként Regölyre
jellemző növényeket elhelyezni. Az együttműködés keretében lehetőség nyílik a növény vetőmagjának termelésére a fajtatulajdonos vagy az Önkormányzat által és a forgalmazott vetőmag után a fajtatulajdonosnak jutalékot fizet a forgalmazó. A továbbiakban a vetőmag termelésére kizárólagosan Regölyben lesz lehetőség. Keressük azokat a növényfajtákat amik Regölyre jellemzőek. Várjuk azoknak a termelőknek a
jelentkezését akik rendelkeznek ilyen növényekkel! Ezáltal kialakítható lesz egy olyan vetőmag család,
amely nevében is szerepel a Regöly elnevezés. Bővebb felvilágosítást Kelemen Csaba polgármester tud
adni.

!! Tűzgyújtási tilalom !!
A levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a nyílt téri hulladékégetés tilos, azonban a települési
önkormányzat képviselő-testülete rendelettel megállapíthat ettől eltérő, az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokat.
A kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 18/2001. (X. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján
Regöly Községben kerti hulladékot csak szeptember 1-től április 30-ig terjedő időszakban lehet égetni
hétfőn, szerdán és szombaton.
Kérem, a fenti jogszabályok szíves tudomásul vételét!
Kis-Fehér Katalin jegyző
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Testületi ülésen történt
A 2015-ös év első testületi ülésén a polgármester beszámolója után az önkormányzat
2015. évi költségvetése került elfogadásra az
1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet keretében.
A követező napirendi pontban a 2/2015. (II.
27.) számú rendeletben a szociális igazgatás
és szociális ellátás helyi feladatairól szóló
rendeletben szabályozta le a képviselő-testület
a helyi ellátási formákat. A szociális támogatási rendszer átalakításával a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás a járási hivatal hatáskörébe került, új lakásfenntartási támogatás
megállapítására pedig az önkormányzatnak
nincs módja. A folyamatban lévő támogatások annak lejártáig kifizetésre kerülnek. A helyi ellátási rendszerben a rendelet alapján,
rendkívüli települési támogatás keretében temetési támogatást és eseti támogatást nyújt a
polgármester a jogosultsági feltételek fennállása esetén.
A 4. napirend keretében az önkormányzat
tulajdonában álló közterületek filmforgatási
célú igénybevételéről szóló 6/2014. (II. 5.)
önkormányzati rendelet került módosításra a
jogszabályi kötelezettség alapján.

A következő napirendi pontban a képviselőtestület az Első Magyar Önkormányzati
Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetéséről döntött, amelynek eddig a tagja
volt.
A Dám Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítására is szükség volt
a következő határozatban, új szociális feladat
felvételéhez és a választások utáni személyi változások miatt.
A gyönki központú egészségügyi feladatokat
ellátó Mikrotérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról is döntött a testület.
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításának keretében a Regöly, Keszőhidegkút, Szakály és Szárazd községek közös tulajdonában
lévő szennyvíztisztító telepre történő szippantott szennyvíz szállításának költsége 5.500 Ft +
Áfa/5 m3 –re, természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozóan 4.950 Ft + Áfa/5 m3-re
azaz 6.287 Ft/5 m3-re csökkent.
Az egyebek napirendi pontban az „Regölyi”
név használatát engedélyezte a testület egy gazdasági társaságnak.

Regölyi Falu Kft hírei
A regölyi szennyvíz teleppel kapcsolatban az utóbbi időben technikai problémák merültek fel, amelyért
elnézésüket és türelmüket kérjük!
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2015. március 1-től bevezetett rezsicsökkentés következtében,
a természetes személyek szennyvíz szállítási díját 10%-al csökkentettük. A közületekre a rezsicsökkentés nem vonatkozik!
JELENLEG ÉRVÉNYES SZIPPANTÁSI DÍJAK: Természetes személyek esetében: 6287 Ft
Nem természetes személyek esetében*: 6985 Ft
(*jogi személyek, civil szervezetek, egyéni vállalkozók)
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KÖZTERÜLETI VIRÁGOSKERTEK
Az elmúlt hetekben a közterületen lévő virágoskertekben el lettek vetve a virágmagok.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy másnap már tele voltak lábnyomokkal.
Falunk környezetének óvása mindnyájunk közös érdeke. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ne tegye
tönkre mások munkáját!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akinek van felesleges jácint, tulipán vagy nárcisz virága, aminek
hagymáit ősszel szívesen felajánlaná a közterület szebbé tételéhez, gondoljon ránk és jelezze az Önkormányzatnál.
Szarka Lajosnénak köszönetünket fejezzük ki a felajánlott virágokért.

KÜLTERÜLETI UTAK
Az Önkormányzat gréderével a Recrea Kft segítségével a külterületi utakat rendbetétele megtörtént.
Tisztelettel kérjük a földes utak használóit vigyázzunk az elkészült utakra, amennyiben lehetséges ,ne
akkor használjuk, amikor az esők után átáztak! Közös érdekünk, hogy erre figyelmeztessünk másokat is.
Köszönjük a Recrea Kft közreműködését.

Iskolai hírek
I. Regöly újratelepítésének 300. évfordulójára meghirdetett rajzversenyre nagyon sok szép
pályamunka érkezett. A díjazottak jutalmukat átvehették a március 13-án megrendezésre került
emlékműsoron. Külön kiemelnénk Szabó Laurát, aki a 3-4. osztályos kategóriában 2. és Gőgös
Dánielt, aki a 7-8. osztályos kategóriában 1. helyezést ért el. Köszönjük nekik! Nagyon büszkék
vagyunk rájuk! Az összes pályamunkából a kiállítás megtekinthető 2015. június 20-án a Regölyi
Falunap keretében.
II. A Regölyi Tagiskola a következő pályázatokat nyerte el a II. félévben:
1. Happy-hét: A víz hete
A gyerekeket felvilágosítottuk a víz fontosságáról és pótolhatatlanságáról.
A projekt időtartama: 2015. március 23-27-ig.
2. Közlekedésre nevelés pályázat a közúti akcióprogram keretében
A program megvalósítása 2015. április 27-ig a Tamási Rendőrkapitányság támogatásával.
Célja, hogy a gyerekek hozzátartozóikkal együtt ismerkedjenek a közlekedésbiztonság
témával, arról egyrészt alapvető ismereteket szerezzenek, másrészt elinduljon egy közös
kommunikáció a gyermek és felnőtt hozzátartozója között a biztonságos közlekedés
fontosságáról, a későbbiekben pedig ez a téma még nagyobb szerepet kapjon a gyermek
otthoni nevelése során. Elnyert pályázati összege: 150.000-200.000 Ft között.
III. Iskolánkban a második félévben is lesz papír- és elektronikai hulladékgyűjtés.
Az elszállítás időpontja 2015. április 15. Várjuk a hulladékokat!
IV.Iskolai beiratkozás a 2015/2016-os tanévre 1. osztályba 2015. április 16-án és 17-én lesz
8-18.00 óráig. Várjuk a leendő elsős kis diákokat és szüleiket!

Lukács Zsuzsanna
Tagintézmény vezető
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J á t é k o s é s ü g y e s s é g i K i - M i t - Tu d R e g ö l y r ő l
A regölyi egyházközség Karitász Csoportja Regöly újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából
játékos és Regöly történelmével kapcsolatos vetélkedőt szervez május 30. szombat 15 órai
kezdettel. Helyszín: Művelődési Ház. Szeretettel várjuk 5 fős baráti társaságok, munkahelyi
csoportok, Regölyből elszármazottak, családok, stb. jelentkezését! A kikapcsolódást és jókedvet ígérő esemény minden résztvevő számára tárgyi ajándékkal jár! A vetélkedő egyes kérdéseinek helyes megfejtései felkészülést igényelnek: Ehhez a „Regöly régen” című könyvből és„A
Tolnai és a Regölyi Főesperesség” című füzetből lehet készülni. Az előbbi kiadvány az önkormányzatnál,az utóbbi a sekrestyében megvásárolható. Az 5 fős csoportok alsó korhatára 12 év. A
vetélkedő nevezési díjas. Résztvevőnként 500 Ft nevezési díj befizetése szükséges. Kérjük a jelentkezőket, hogy a lentebbi nevezési lapot kitöltve azt május 2. szombatig dobják be a Hunyadi
u. 16. szám alatti postaládába Pintér Györgyihez. A nevezéssel egyidejűleg május 2. szombatig a
Hungária Takarék regölyi fiókjában szíveskedjenek befizetni a 2500 Ft nevezési díjat, a megjegyzés rovatba feltüntetve, hogy „Vetélkedő X.Y. csapat”. Az öt név szükség esetén módosítható,
csak a változást szintén jelezni szíveskedjenek Pintér Györgyi részére. Kérdés esetén szívesen
állunk rendelkezésére 18 óra után a 74/402-026, 30/281-7854 telefonszámokon, vagy a
vetelkedomajus30@indamail.hu e-mail címen. A jelentkező csoportok képviselőinek írásban is
visszajelzünk a további teendőkről! Szeretettel várom a helyi karitász csoport nevében!:
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐

NEVEZÉSI LAP 2015. május 30. délutáni vetélkedőre
Csapat neve:

Csapatot képviselő

neve:
címe:

telefonszáma(i):
További
tagok
neve

1)
2)

e-mail
címe:

1.

3.

2.

4.

Hegedűs János plébános

___________________________
__ @
___________________________
______
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Orvosi rendelési időpontok a Dr. Várady János Rendelőintézetben:
(TAMÁSI SZTK)
LABORATÓRIUM
Vérvétel:
H-K-Cs-P: 7.00-9.30
Szerda: 7.00-9.30 és 11.00-13.00

DIABETOLÓGIA
Előjegyzés alapján
Dr. Maros Éva
Kedd: 7.30-15.30

Eredménykiadás:
Hétfőtől péntekig:11.00-13.30

BELGYÓGYÁSZAT
Előjegyzés alapján
Dr. Tóth Tamás
Sz-Cs: 8.00-14.00

RÖNTGEN
H-P:8.00-13.00
Leletkiadás: H-P: 10.00-től
ULTRAHANG
Előjegyzés alapján
H-P: 9.30-13.30
NŐGYÓGYÁSZAT
Kedd: Dr. Lakatos László
10.00-14.00

Dr. Kopcsányi Gemma
Hétfő:8.00-14.00
UROLÓGIA
Dr. Sipos Béla
Hétfő és szerda: 8.00-14.00
BŐRGYÓGYÁSZAT
Előjegyzés alapján
Dr. Varga Tamás
Csütörtök:8.00-16.00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET
Dr. Dávid Tibor
Hétfő: 8.00-13.00
Dr. Elhag Ahmed Mohamed
Szerda: 8.00-13.00
RHEUMATOLÓGIA
Előjegyzés alapján
Hétfő,szerda.péntek: 8.00-14.00
Kedd: osteoporosis rendelés:
8.00-14.00
SPORTORVOS
Előjegyzés alapján
Hétfő: 8.00-13.00
Bejelentkezés: 06-30/650-6970

Dr. Frey Erzsébet
Péntek: 9.30-12.30

TÜDŐGONDOZÓ
Előjegyzés alapján,beutaló
szükséges!
Kedd,szerda,csütörtök:
7.00-13.00

SZEMÉSZET
Dr. Király Andrea
Hétfőtől csütörtökig: 8.00-13.00

Dohányzás leszokás segítő
egyéni foglalkozás:
Kedd:13.00-15.00

Dr. Antalffy Zsolt
Csütörtök: 9.00-14.00

SEBÉSZETTRAUMATOLÓGIA
Hétfőtől péntekig: 9.30-13.30

Dohányzás leszokás segítő csoportos foglalkozás:
Szerda:13.00-15.00

PSZICHIÁTRIA
Dr. Lányi Ildikó
K-SZ-Cs: 8.00-14.00
Péntek: 8.00-12.00

ORTOPÉDIA
Előjegyzés alapján
Dr. Cseh Edit
Szerda: 9.30-13.30

Tamásiban tüdőszűrés nincs,
erre Dombóváron vagy Siófokon van lehetőség!

NEUROLÓGIA
Előjegyzés alapján
Dr. Radnai Péter
Kedd: 11.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00

Dr. Tóbi Zoltán
Csütörtök: 8.00-11.00

Csütörtök: Dr. Zelcsényi László
10.00-14.00
Péntek: Dr. Bencze Zoltán
9.00-13.00
ONKOLÓGIA
Dr. Tóth Lajos
Hétfő: 9.00-12.00

KARDIOLÓGIA
Előjegyzés alapján
Dr. Bereczki Mária
Péntek: 8.00-14.00

GYÓGYTORNA
Előzetes bejelentkezés alapján
Hétfőn és pénteken:7.00-16.00
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Rendőrségi hírek!
- 2015. 02. 27-én 20 óra 03 perckor Regöly, Jókai utcában történt közlekedési balesetről.
Egy regölyi lakos a tulajdonát képező kerékpárral közlekedett, mely kivilágítva nem volt, a kerékpáros
láthatósági mellényt nem viselt. Vele egy irányba közlekedett Szakály irányából egy szakályi lakos
személygépjárművel, aki a kerékpárost nem észlelte, ezért hátulról nekiütközött.
A baleset során a kerékpáros súlyos koponyasérülést szenvedett, a gépjármű vezetője nem sérült meg.
A baleset körülményit szakértők bevonásával vizsgálják.
- 2015. 03. 24-én indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki a feljelentés adatai szerint a regölyi óvoda
játszóteréről tulajdonított el egy darab lengőhintát. A feljelentést követő napon az eltulajdonított hinta
és az elkövető felderítésre került. A lengőhinta visszakerült az óvodába, az elkövető ellen eljárás indult.
- 2015. 03. 25-én dr. Bognár Szilveszter r. alezredes a Tamási Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, valamint Izsák László r. alezredes rendészeti osztályvezető a Majsa pusztai Margaréta otthon lakóinak baleset megelőzés érdekében 100 db fényvisszaverős-láthatósági mellényt adott át a Majsai Intézetben, melynek a lakók nagyon örültek, és használni fognak.

Rendőrségi felhívás!
Kerékpárút
Tisztelettel felhívom a regölyi lakosok figyelmét arra, hogy a visszajelzések alapján a kerékpárutat
szabálytalanul veszik a járművezetők igénybe annak ellenére, hogy szigorú elbírálás alá esik ez a fajta
szabályszegés. Kérem a lakosságot, amennyiben valaki szabálytalanságot észlel, azt jelezze a rendőrség felé, illetve felém. Ha a szabályszegést észlelő tud fényképfelvételt vagy videofelvételt készíteni
(akár mobiltelefonnal is), esetleg felírja a rendszámot, abban az esetben a szabályszegővel szemben
eljárást tudunk indítani.
Kerékpár kivilágítás, láthatósági mellény
Egyre kevesebb alkalommal kell figyelmeztetni a településen és a Majsa pusztára vezető úton közlekedő gyalogos, kerékpáros személyek figyelmét a kerékpár és önmaguk észlelhetőségének lehetőségeire és szabályaira, de sajnos még több alkalommal előfordul.
Felhívom a figyelmet, hogy lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyokban a kerékpárt ki kell világítani és a kerékpárosnak, illetve a gyalogosnak láthatósági mellényt kell viselniük.
Lakott területen belül is ki kell világítani a kerékpárt. (A láthatósági mellény pedig csak plusz segítség
a láthatóságban.)
Passzív védő rendszerek
Felhívom a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés használatának kötelezettségére, mely lakott
területen belül is kötelező.
KÖZLEKEDJÜNK BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL!
Vinkovics József r. főtörzszászlós
körzeti megbízott (0630/4771651)
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VISSZATEKINTŐ
A téli teremfoci kupa helyezettei
1.

Dzsihád (Heidt János csapata)

2.

Dühöngő Hintaló (Varga Andris csapata)

3.

Állatkert (Kelemen Andris csapata)

4.

Favágók (Nyisztor Balázs csapata)

Gólkirály: Végh Gábor (Dzsihád) 17 találattal
A torna felfedezettje: Nyisztor Balázs (Favágók)

Asszony bál- Batyus bál
A regölyi asszonybált 10-12 éve szervezi az Énekkar. Eredetileg Gödön Ferencné
indítottal el, hogy azok az asszonyok is bálozhassanak, akiknek nincs párjuk.
Kezdetben asszonybál volt, később alakult át batyus bállá, hogy minél többen részt
vehessenek a mulatságon.
Idén február 14-én került sor a megrendezésére. A bál jól sikerült, a befolyt összegből pótolja az énekkar az utazásához szükséges költségeket.

Március 15.
Március 13-án Nemzeti ünnepünkkel együtt tartottuk a 300-as jubileumi évünk nyitórendezvényét.
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, fellépésükkel hozzájárultak ezen ünnep szebbé tételéhez!

! VETERÁN

TÚRA SZAKOSZTÁLY ÖSSZEJÖVETELE

2015 március 14-én a Regölyi Veterán Túra Szakosztály vacsorára hívta tagjait és támogatóit a helyi művelődési házba. Gábriel Zoltán vezető ismertette a múlt év eseményeit. A vetítéssel egybekötött vacsora jó
hangulatban telt el. A szakosztály nevében köszönetet mondunk a megjelent tagoknak és támogatóinknak,
akikre a jövőben is számítunk!
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Borverseny és borbál
Ez évben, március 20-21. között immár tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre Regölyben a
borverseny és borbál.
28 vörös és 11 fehérbor érkezett a bírálatra. A vörösborokból 10, a fehérborokból 3 lett aranyérmes.

Aranyérmesek:

vörösbor

fehérbor

Horváth József (Harc)
Horgos Ferenc (Regöly)
Vágó István (Hőgyész)
Söllei József (Regöly)
Nyirati József (Zomba)
Horváth Tibor (Regöly)

Jakab Szilárd (Gyönk)
Nyúl István

Az eredményhirdetést vacsorával zártuk, majd másnap bállal folytattuk. A bál nagyon jól sikerült. Jövőre
is szeretettel várunk mindenkit! Köszönjük a támogatóinknak, hogy anyagilag és tombola tárgyakkal
hozzájárultak a rendezvényhez!
A szervezők

Húsvéti nyusziház
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói
állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja
megmutatni, mire képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem a világ/
ország megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni.
Így tettünk mi Regölyiek is, elkészítettük a húsvéti dekorációt, mely elsősorban a gyermekek örömére készült, de a felnőttek arcára is mosolyt csalt.
Ötleteltünk, tervezgettünk, összefogtunk és megcsináltuk!
A nyuszikat Szabó Csilla készítette, a házikó Lukács Gyula, Pál Attila,
Gyenei Kristóf (festés), Lukácsné Koncz Bernadett keze munkáját dicséri.
Az adományok gyűjtésében Dávid Antalné segített. Jómagam a Regölyért
Egyesület tagjaként szervezőként vettem részt a munkálatokban.
Ez a kezdeményezés nem jöhetett volna létre támogatók nélkül, akiknek nagyon hálásak vagyunk.
Támogatóink: Szabó Csilla, Lukács Gyula, Pál Attila, Lukácsné Koncz Bernadett, Gyenei Kristóf
(Tamási), Dávid Dani, Vercse Attila, Huth Bernadett, Jelinek Sándor, Sági Ferenc, Dávid Antal, Balassáné Máté Nikoletta, Id. Dávid Antalné, Kocsis Józsefné, Kocsis Ibolya, Máté Alexandra, Fazekas
Petra, Hegedűs Zoltán, Barkóczi László, Kazi Györgyné, Csike Tiborné, Réti Pálné, Oszkó Zsolt, Kovács-Szabó Hajnalka, Horgos Józsefné, Varga Anikó, Hanákné Rácz Rita, Gábrielné Mikó Nikoletta,
Stállenberger Zoltánné, Szőkéné Gábor Mária. Két támogató család névtelenséget kért.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a húsvéti dekorációhoz.
Pál-Kulman Rita
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015 MÁRCIUS 1-TŐL:
Született gyermekek: Elhunytak:
Név (kor)
Fodor Ferenc (65)

Elhalálozás dátuma
2015. 03. 23.

Önkormányzati Hirdetés

Szőlővenyige kerestetik!

TALAJMARÓZÁS

A falu kemencéjéhez az idei évben is gyűjtjük a venyigét.

bérmunkát vállalunk!
4000 Ft/ munkaóra
Igénybejelentés telefonon: 402-606

Kérjük, aki tud ebben segíteni jelezze az
Önkormányzatnál, amit a tulajdonossal
egyeztetve elszállítunk.
Regöly Község Önkormányzata

Polgárőröket felveszünk!
Jelentkezését az alábbi telefonszámon várjuk
Rab Csaba: 0630 288 65 28

Kedves Adózó Magánszemélyek!
Közeleg ismét az adóbevallások határideje (május 20.).
Szeretnénk felhívni az adózók figyelmét, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják regisztrált civil szervezetek részére.
Kérjük, ha lehetősége van rá támogassa a helyi civil szervezet valamelyikét illetve erre Regölyből elszármazott családtagjainak, ismerőseinek is hívja fel a figyelmét!
- 18867253-1-17 Regölyért Egyesület
- 18862076-1-17 Regölyi Lovassport
- 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

