
 

 

Címlap sztori  főc íme 

2016. MÁRCIUS 

A tartalomból: Önkormányzati hírek                                1-3. oldal 
                       Óvodai hírek                             4. oldal 
                          Iskolai hírek                                  4. oldal 
                          Visszatekintő                  5-7. oldal 
    Felhívások        8. oldal 
                          Anyakönyvi hírek, hirdetés        8. oldal 

Közelgő események: 

 
Április 01-02. 20. Borverseny és Borbál 

Április 23.  Búcsúbál 

Április 24.   Búcsú, kisgyermekek megáldása a templomban 

 
SZENNYVÍZ SZIPPANTÁS 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Regölyi Falu Kft. a szennyvíz szippantást heti két alkalomra 

csökkentette! Ezentúl kedden és pénteken tudják igénybe venni szolgáltatásunkat. 
 

Megkérünk mindenkit, hogy a változások figyelembe vételével, időben tájékoztasson bennünket szip-
pantási igényéről a várakozás elkerülése érdekében! Megértésüket köszönjük! 

 
Dávid Edit 
ügyvezető 

SZEMETELÉS A KERÉKPÁR ÚTON 
 
 
 
 

 
Az utóbbi időben a kerékpárút mellett egyre több hulladékot helyeznek el a közlekedők. Kérem próbáljuk 
megóvni az egyedülálló természeti adottságokkal rendelkező utunkat. A szeméttel nem csak saját magukat 
minősítik a kerékpározók, hanem a gyönyörű környezetet is elcsúfítják. Kérek mindenkit, vigyázzunk kör-
nyezetünk tisztaságára és NE SZEMETELJÜNK!                                                       

Kelemen Csaba  
 polgármester 
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FALUNAPI SZTÁRVENDÉG 

 

Kedves Regölyiek! 
 
A falunapi program egyik fénypontja a sztárvendég fellépése. Ezzel kapcsolatban a képviselőtestület a 
falu lakóinak kívánságát szeretné teljesíteni.  
 
A képviselők javaslatára az alábbi fellépők közül lehet választani.  Az eredmény alapján a legtöbb sza-
vazatot kapott vendéget próbáljuk meghívni. Amennyiben a falunapok időpontjára az első jelölt már 
foglalt, akkor a következő helyezettet kérjük fel.  
 
Kérem háztartásonként egy szavazatot adjanak le a kedvenc fellépőjükre. Szavazni ezzel a lappal lehet, 
az Önkormányzat előterében elhelyezett urnába. 
 

Választható jelöltek: 
 

Szavazás határideje: 2016. április 11. 16:30 

Badár Sándor (humorista) 

Berecki Zoltán (popénekes) 

Kaczor Ferenc (mulatós popzene) 

Leblanc-Tóth Éva (operett-musical) 

Nyári lányok (popzene) 

Pál Dénes (popénekes) 

Sógorok (mulatós popzene) 

Szandi (popénekes) 

Szolnoki– Zsadon (operett-musical) 

Trabarna (humorista) 

Vikidál Gyula (operett-musical) 
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HÁZHOZMENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS REGÖLYBEN IS 
 
 

Regölyben is megkezdődik a házhoz menő szelektív szemétgyűjtés és szállítás. Az elmúlt hetek-
ben az Alisca Terra Kft.  minden háztartásnak  a számlalevéllel együtt megküldte az erről szóló 
tájékoztatást:a különböző színű kukákban gyűjthető hulladékok tárolásának módját, szállítási 
időpontokat.  
 
A szelektív kukák átvételére 2016. április 13. 9-11 óráig és 2016. április 26. 13-15 óráig lesz 
lehetőség a Plébánia udvarán. A helyszínen jelen lesznek a hulladékszállítást végző Alisca Ter-
ra Kft.  munkatársai is. Amennyiben a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük azt 
a cég képviselőinek az osztáskor tegyék fel.  
 
Lehetőség lesz házi komposztáló edények igénylésére is, amik korlátozott számban állnak ren-
delkezésre.  
A szelektív kukák kiosztása után az eddigi (falu több pontján kihelyezett) hulladékgyűjtő szige-
tek megszüntetésre kerülnek. (A szelektív kukákat az veheti át, akinek nincs szemétszállítási díj 
hátraléka.) 

Kelemen Csaba  
Polgármester 

 
 

AZ ELSZÁLLÍTÁS ID ŐPONTJAI 2016 ÉVBEN 
 

 

PAPÍR 
 
Május 27. 
Június 24. 
Július 22. 
Augusztus 26. 
Szeptember 23. 
Október 28. 
November 25 
December 23. 

ZÖLDHULLADÉK 
 
Május 13. 
Június 10. 
Július 8. 
Augusztus 12. 
Szeptember 9. 
Október 14. 
November 11. 
December 9. 
 

ÜVEG 
 
November 17. 

Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényeket a megfelelő számítási napokon reggel 6 óráig 
szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé! 
 
A műanyag és fém hulladékot vegyesen gyűjtheti, a papír-, üveg-, zöldhulladékot anyagonként, 
külön-külön gyűjtse! 
 
Fontos, hogy a naptárban jelzett időpontnak megfelelő hulladéktípus kerüljön kihelyezésre! 
 
 

Köszönjük, hogy odafigyel környezete védelmére! 

MŰANYAG+FÉM  
 
Május 27. 
Június 24. 
Július 22. 
Augusztus 26. 
Szeptember 23. 
október 28. 
November 25. 
December 23. 
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ÓVODAI HÍREK 

 
„Kicsik vagyunk, a kicsinek is örülünk!” 

 
• Az óvodai farsangon a gyerekek jelmezbe öltözve mondták el verseiket. Idén először szülőket 

hívtunk játszani a közönség és a gyerekek nagy örömére. A zenét, hangosítást az iskola fel-
szerelésével egy apuka vállalta. A fellépőknek zsákba macska volt a meglepetés. Egyéni vál-
lalkozók segítették pénzzel, illetve tárgyi adományokkal a rendezvényünket. 

• Az utóbbi évek rekord összegű bevételét hozta az idei farsang. 
 
• Elektromos hulladékot idén is gyűjtött az óvoda. A falu lakossága megszabadulhat elektro-

mos berendezéseitől, ami az óvodának bevételi forrás. A szállítást, pakolást az önkormányzat 
vállalta. 
A befolyt összegek további felhasználásáról az óvónők és a szülők közösen döntenek. 

 
• A gyerekekről fényképet készítettünk és meg lehetett vásárolni önköltségi áron.  
 
• Gyermekkorban meg kell tanulni az állatok gondozását, szeretetét. Ezért április 4-én az isko-

lában részt veszünk kutyás állatvédelmi előadásokon. 
 

Véghné Erdélyi Valéria 
Tagintézmény vezető 

 
 

ISKOLAI HÍREK 
 

•  Decemberben német nyelvi versenyre készültünk. Az Es weihnachtetschon csapatversenyen 
egy feladatlapot kellett kitölteni, minden résztvevőnek karácsonyi képeslapot kellett készíte-
nie, és egy közös plakátot tervezni és kivitelezni, melyen az öt érzékszervünkkel érzékelhető 
karácsonnyal kapcsolatos ízeket, színeket, hangokat elevenítettük meg. Országos 8. helyezést 
értek el a gyerekek. Köszönöm a szülők a munkáját. 

 
• A SkolaRegum Alapítvány szeretne az iskola udvarára egy mászó várat készíttetni fából. Erre 

már nagy szükség lenne, hiszen a játékok elöregedtek. Több szülő jelezte már, hogy számítha-
tunk a segítségükre. 

 
• Az idei évben 6. alkalommal kerül megrendezésre a kézműves tábor. Kérek mindenkit, aki 

szeretné gyermekét, unokáját a táborba beíratni, jelezze az iskolában 8.00 és 16.00 óra között 
április 30-ig.  A tábor időpontja: 2016. július 18-22-ig 

 
• A második félévben továbbra is gyűjtjük a papír- és az elektronikai hulladékokat. 
 
• Szeretnék minden kételyt eloszlatni és köszönöm a regölyi lakosság bizalmát, akik a képvise-

lőtestületi választáskor engem tiszteltek meg szavazataikkal. Lemondásom oka, hogy nem 
tudtam időben összeegyeztetni a többi tennivalómmal együtt. Továbbra is tagintézmény-
vezetőként dolgozom a regölyi iskolában. 

 
 

Lukács Zsuzsanna 
Tagintézmény vezető 



 

 

 
HAGYOMÁNYÁPOLÁS REGÖLYBEN  

 
 A Regölyi Népdalkórus pályázati támogatás keretében rendhagyó fejdíszkészítő tanfolyamot 
szervezett 2016 januárjától márciusig. Az első alkalmon dr. Balázs-Kovács Sándor muzeológus és tör-
ténész tartott előadást népes közönség előtt a pille fejdísz használatának kialakulásáról és elterjedéséről 
a Kapos-Koppány menti településeken. Majd heti egy alkalommal folyt a gyakorlati oktatás Fenyő 
Gyuláné tamási lakos vezetésével. Ezeket az alkalmakat húsz fő látogatta folyamatosan. Regölyből ti-
zenöt fő, Törökkoppányból négy fő és Nagyszékelyből egy fő érkezett. Valamennyien készítettek lega-
lább egy-egy darabot különböző minták alapján. Általában a saját falujuk hagyománya szerint dolgoz-
tak a résztvevők. A regölyiek készítettek korábbi és újabb változatot is. A régi változat az 1915 és 1925 
között keletkezett, az újabb pedig a múlt század 40-es éveiben. 
 Regöly újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség alkalmából a helyi 
kultúrházban kiállítottuk a tanfolyamon elkészített fejdíszeket hagyományápolás céljából. Szinte hihe-
tetlen, hogy az elsőre elkészített darabok milyen jól sikerültek! A tanfolyamon résztvevőknek hatalmas 
sikerélmény volt, az ünnepség résztvevőink pedig nagy öröm, hogy megújulva láthatták a múlt századi 
gyönyörű hagyományt. 
 Ez a pillekészítő tanfolyam lehetővé tette a résztvevők számára a már szinte elfelejtett hagyo-
mány újraélesztését, és mivel a résztvevők többsége fiatal volt, esély van arra, hogy hosszú időre át-
mentsük ezt a tudást, remélhetőleg még unokáink részére is! Ezért nagy öröm számunkra, hogy sikerült 
megvalósítani ezt a szép és hasznos elképzelést községünkben. 
 Bízunk benne, hogy e tanfolyammal jó szolgálatot tettünk falunknak, az itt élőknek és egyben 
öregbítettük községünk hírnevét. Végül köszönetet mondunk a helyi Általános Iskola vezetőjének, 
hogy lehetővé tette az iskola épületében a tanfolyam lebonyolítását, köszönetet mondunk a tanfolyam 
vezetőjének az áldozatos munkájáért és köszönetet mondunk minden résztvevőnek szorgalmas és fárad-
ságos munkájáért. 
            Schellné Antal Ágnes 
          kórusvezető 

VISSZATEKINTŐ 

Az előző Kisbíróból kimaradt egy köszönetnyilvánítás:  
Ezúton szeretnénk  hálás köszönetet mondani Fodor Gyulának borfelajánlásáért a szentesti forraltboro-
záshoz. 

 
Regöly Község Önkormányzata 
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PAJTASZÍNHÁZ 
 
Lázár Ervintől a Grófnő című novellát idehaza március 14-én láthatták.  
Jelenleg új színdarabbal készül a csoport. A kiválasztott darab Tasnádi István Finito (Avagy a magyar 
Zombi), nagyon-nagyon vicces szerepek vannak benne. Ezt június 17-én pénteken a falunapon szeret-
nénk bemutatni a kedves lakosságunknak. A csoport nagy szeretettel készül Önöknek, melyet remél-
jük Önök is szeretettel fogadnak.  
 
Köszönetet szeretnénk mondani Regöly Község Önkormányzatának és Kelemen Csaba Polgármester 
Úrnak, hogy támogatásuk által lehetőséget kaptunk csoportunk fennmaradására. 
 
A csoport tagjai: Dávid Réka Zselyke, Höss Kinga, Hössné Nagy Borbála, Kertész István, Kleiber 
Adél, Kleiber Antal, Kleiber Boldizsár, Makai Anita, Makai Illés, Makai Illésné, Mészáros Csilla, Né-
meth Sarolta, Nyisztor Balázs, Nyisztor Levente, Papp Dániel, Pappert Péter, Schmidt Róbert, 
Schmidt Viktória, Selyem Andrea, Stallenberger Zoltánné, Szabó Csilla, Szabó Kristóf, Sziveri Anita, 
Tóth Ferencné, Varga Zoltán 

Dávid Antalné 
csoportvezető 

  

A 300 éves évforduló lezárása és március 15-i ünnepünk 
 

2016 március 14-én   teltházzal ünnepeltük a Művelődési házban falunk újratelepítésének 300. évfordulóját 
és az 1948-49-es forradalom és szabadságharc emléknapját. Az iskolások szép szavalatai után leleplezésre 
került Dr. Miskolczi László községünknek ajándékozott alkotása, majd a Népdalkórus színvonalas fellépé-
sét követően hazai közönség előtt is bemutatkozott a Pajtaszínház. A várva várt előadás hatalmas, szűnni 
nem akaró vastapssal zárult. Végül, nagy örömünkre  a pincehelyi meglepetésvendégeink műsorát is meg-

tekinthettük. 
Mindazoknak, akik hozzájárultak e nap sikeréhez és szebbé tételéhez szívből jövő köszönetemet fejezem 

ki. Kívánok további munkájukhoz erőt, kitartást és szép sikereket!  
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Kelemen Csaba 
polgármester 
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FIZETETT HIRDETÉS                FIZETETT HIRDETÉS              FIZETETT HIRDETÉS 
 

TAKARMÁNYBOLT A SZILVI ZÖLDSÉGBOLTNÁL 
 

BŐVÍTETTÜK ÜZLETÜNKET! 
 

Az üzletben a következő takarmányok találhatók: 
 

Baromfi takarmányok: 
• baromfi indító 
• baromfi nevelő 
• baromfi befejező 
• kacsa indító és befejező 
• tojó 
• pulyka 

 
NYÚL-, BÁRÁNYTAKARMÁNYOM 

MALAC-, SÜLD Ő-, HÍZÓ TAKARMÁNYOK 
 

Kiszállítást vállalunk, rendelését az alábbi telefonszámon adhatja le: 
74/470-024 vagy 30/610-3610 

 
Nyitva tartás:  

Hétfő - Péntek: 05:30-11:30 és 14:30– 17:30 
Szombat: 05:30-11:30 
Vasárnap: 07:00-10:00 

Sertés takarmányok: 
•  tejporos malac 
•  szójás dara 
•  kocatáp 
•  malac 
•  süldő 
•  hízó 

 
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 

 
2016. március 24-én 13 órától tartottuk meg a Művelődési Házban a húsvéti tojásfestést, gicázást a Bá-
táról érkező Lukács Józsefné Bözsike néni hagyományőrző részvételével.  
A gyerekek és felnőttek viasszal megrajzolt tojásokat festettek. Bözsike néni nagy szeretettel ké-
szült,végig sárközi népviseletben és bátai nótával fogadta az oda érkezőket, minden jelenlévőt megaján-
dékozott húsvéti tojással és az általa sütött kaláccsal  
Kellemes délutánt töltöttünk együtt, mely jó ráhangolódást adott mindenkinek az ünnepekre.  
A programot Regöly Község önkormányzata szervezésében és támogatásával valósítottuk meg. 
 

Dávid Antalné 
szervező 



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2016 januártól: 
 

Született gyermekek: 
Név       Születés dátuma 
Jókai Benjamin Dávid    2016. 02 22. 
 
Házasságkötések: 
Név       Házasságkötés dátuma 
Torma Antal Mihály és Horváth Ildikó Edina 2016. március 07. 
 
Elhunytak:   
Név (kor)      Elhalálozás dátuma 
Salamon Ferencné (84)    2016. 01. 19. 
Szabó József (77)      2016. 01. 24. 
Horváth Józsefné (Hrabovszki Erzsébet) (66) 2016. 03. 25. 
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Önkormányzati hirdetés 

 
TALAJMARÓZÁS 

 
bérmunkát vállalunk! 

 
4000 Ft/ munkaóra 

 
ELADÓ TERMÉNYEINK 

 
 
Héjnélküli tökmag kapható 1500 Ft/kg áron 

tetszőleges kiszerelésben 

Érdeklődni az Önkormányzatnál vagy a  402-606-os számon. 

Kedves Adózó Magánszemélyek! 
 
Közeleg ismét az adóbevallások határideje (május 20.). Szeretnénk felhívni az adózók figyelmét, hogy a 
2015. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják regisztrált civil szervezetek részére. Össze-
gyűjtöttük 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 


