
 

 

Címlap sztori  főc íme 

2018 MÁRCIUS 

A tartalomból: Önkormányzati hírek                                1. és 7. oldal 
                          Iskolai hírek                                  2.-3.oldal 
                          Visszatekintő                  9.-10. oldal 
                          Anyakönyvi hírek, felhívások        10. oldal 

Közelgő események: 

Húsvéti kézműves foglalkozás,tojásfestés március 31. 15:00  IK  

Búcsú, Kispolgár avató    április 22.   Piactér, Templom 

HÚSVÉTI KÉZM ŰVES FOGLALKOZÁS 
 

Március 31. (szombat) 
15 óra 

 
Idősek Klubja 

REGÖLY 
 

Szeretettel várunk mindenkit életkortól függetlenül húsvéti kézműves foglalko-
zásunkra! 

 
Tojásfestési technikák, húsvéti népi játékok 

 
Amire szükség lesz: 5 db főtt tojás, olló, zsírkréta,húsvéti szalvéta 

 
Kézműves hímes tojások vására! 

 
A foglalkozást tartja: 

Takácsné Csíkvári Ivetta 
„Két kezemből” kézműves  

műhely alkotója 
 

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 Regölyért egyesület 
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I S K O L A I   H Í R E K 

 
 

A Magyar Kultúra Napja Regölyben 
 

2018. január 22. 
 

A Regölyi Telephelyen minden évben megemlé-
kezünk a Magyar Kultúra Napjáról különböző 
játékos, interaktív feladatokkal.  
Az idei évben vegyes csapatok alakításával, ko-
operatív módszerrel oldották meg a gyerekek a 
játékos és változatos feladatokat: 
 
• A Himnusz közös eléneklése 
• Kölcsey Ferenc életének főbb állomásai 
• A Himnusz és a Szózat versszakainak        
 szétválogatása 
• Daltanulás 
• Népdalok gyűjtése, közülük egy szabadon 
 választott előadása 

• Kalocsai minta színezése 
• Fényképkirakó (Erkel Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc, József Attila) 
• Verscímek gyűjtése szerzővel, közülük egy szabadon választott előadása 
A vetélkedő végén a gyerekek jutalomban részesültek.  
 

Március 15-i ünnepség 
 
2018. 03.14-én tartottuk az iskola épületében 13.30-tól a Március 15.-i ünnepélyünket. 
 

Tavaszi szünet: 
 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 29. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap 2018. 
április 9. hétfő. 
 

Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY részére 
 

Adószámunk: 18861147-1-17  
A felajánlásokból befolyó összeget iskolai kirándulásokra, rendezvényekre, játékokra, illetve ajándék-
tárgyakra fordítjuk. Köszönjük támogatásukat!  
 

Támogatás 
 

Decemberben 10.000 Ft támogatást kaptunk a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesülettől! Az ösz-
szeget önkormányzati támogatással kiegészítettük és 2 db csocsóasztalt vásároltunk a gyerekeknek. 
 
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat a támogatásért a Regölyi Kulturális és 
Szabadidős Egyesületnek, valamit Regöly Község Önkormányzatának! 

Lukács Zsuzsanna 
 



 

 

 
Ó V O D A I  H Í R E K 

 
 
 
 

Kedves Fiatalok! 
 

Kérlek benneteket, ha túl sok energiátok van sportoljatok, tanuljatok, se-
gítsetek idős embereknek, ne az óvodás gyerekek házikóját, hintáját,   

mászókáját tegyétek tönkre! 
Gyerekeiteket ti mire fogjátok nevelni? 

 
 

 

Családi sport délutánt szerveztünk január 16-án a tornateremben. A Játékos vetélkedőn nagyszülőkkel, 
szülőkkel, testvérekkel együtt 47-en vettünk részt. Minden óvodás mesekönyvet kapott, ami magánsze-
mély adománya volt. Az együtt mozgás öröme volt a cél, nem a verseny és a helyezések. 
 
A farsang mindig közönséget csalogató rendezvény a faluban. Sokan megnézték műsorunkat, ezzel és a 
támogatói jegyek megvásárlásával segítették, hogy a gyermekeknek vásároljunk kis házikót, LEGO-t, 
szőnyeget. 
 
Egy sárszentlőrinci kisfiú gyógyulása érdekében összefogtak az óvodák. A gyűjtésbe óvodánk is bekap-
csolódott, 65.000 Ft-ot küldtünk el a családnak. Mielőbbi gyógyulást kívánunk ezúton is Zsombornak! 
 
Műanyag kupakokat és elektromos hulladékot gyűjtjük az Óvodában, aki szeretné leadni, kérjük jelezze 
felénk. 
 
Szelektív hulladékgyűjtési akciót hirdettek meg az óvodák számára április 22-ig a Föld Világnapja alkal-
mából. Aki szeretne papír, fém, illetve műanyaghulladékot leadni, azt kérjük, hogy tisztán, kimosva, 
összezsugorítva hozza be az óvodába nyitvatartási időben. A gyerekeket játékkal jutalmazzák. 
 
Négy évszak festett domborhatású mese képek díszítik óvodánkat. Aki nálunk járt megcsodálhatta Var-
gáné Füleki Mária munkáját. Hálás szívvel gondolunk az alkotóra, aki ellenszolgáltatás nélkül ajándé-
kozta képeit a gyermekeknek. 
 
10.000 Ft támogatást kaptunk karácsonyi ajándékra a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesülettől!  
 
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak akik tárgybeli, pénzbeli támogatást nyújtottak, 
illetve munkájukkal segítették az Óvodát! 

 
            „Kicsik vagyunk, a kicsinek is örülünk!” 

     
 
 

Véghné Erdélyi Valéria 
Tagintézmény vezető 
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                        Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokhoz 
 

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját.  

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe          
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. február 
19-ig kell megküldeni. 

Amennyiben a választópolgár nem az értesítő szerinti szavazókörben kíván szavazni, úgy az alábbi 
kérelmek benyújtásával van lehetősége ezen változtatni. 

 

Átjelentkezés másik szavazókörbe 

 

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a    
magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár         
lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Irodában lehet benyújtani, legkésőbb a szavazást megelő-
ző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. Az átjelentkezésről nem készül papíralapú igazolás,   
hanem közvetlenül felveszik a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. 

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni és a szavazatok    
számlálása nem abban a szavazókörben történik, ahol azokat leadták. 

 

Mozgóurna Igénylése 

 

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi       
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt.  
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a    
Helyi Választási Irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig a   
Szavazatszámláló Bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával! 
 

A választással kapcsolatos kérelmek benyújtása és további felvilágosítás elektronikusan a  
www.valasztas.hu honlapon, a jegyzo@regoly.hu e-mail címen, vagy személyesen a Helyi Válasz-
tási Irodán történhet.  

Elérhetőség: Önkormányzati Hivatal, 7193 Regöly, Rákóczi u. 2. Telefon: 74/402-606  

 

 

 

 

Kis-Fehér Katalin 
  HVI Vezető 
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Pályázati eredmények 

 
 

Örömmel számolok be arról, hogy az elmúlt évek pályázati munkái eredményeket hoztak. Ennek az 
első kézzel fogható jele  „A regölyi Művelődési Ház külső felújítása és energetikai korszerűsíté-
se" című pályázat, amelynek eredményeképpen 34 432 935 Ft támogatást nyertünk el. A felújítás 
teljes költségvetése 43 007 584 Ft, tehát az önerő: 8 574 649 Ft. Ezt a pályázatot 2016.05.19-én nyúj-
tottuk be, 2017. 07.13-án kaptunk értesítést a támogatásról, majd a közbeszerzési eljárások kerültek 
lebonyolításra. Ezt követi a kivitelezés, amely 2018-ban valósul meg. 
 
 
A pályázat eredményeképpen megújul a Művelődési Ház: 
 
 
 -  fűtési rendszere (hőszivattyús fűtés, radiátorok) 
 - a tető víz– és hőszigetelésre kerül 
 - a szélfogóban a nyílászárók cseréje már megvalósult  
 - az álmennyezet is új, esztétikusabb lesz. 
 
 
Szintén nyertes pályázatunk a külterületi utak felújítására, és az utak karbantartására szolgáló 
gépek beszerzésére.  Ezt a pályázatot Keszőhidegkúttal konzorciumban nyújtottuk be 2017.02.06-án. 
A támogató okirat 2018.02.27-én érkezett meg. Ennél a projektnél még a közbeszerzés előtt vagyunk, 
de a támogatás összegét már tudjuk : 118 103 520 Ft, az önerő pedig 22 375 929 Ft, tehát a teljes be-
ruházás 140 479 449 Ft-ba kerül. Ennek a beszerzésnek a keretében már vásároltunk egy MTZ 820.4 
típusú traktort, amelyet a külterületi utak karbantartására is fogunk használni. Szintén ebből veszünk 
egy tereprendező és egy ágaprító gépet is. Keszőhidegkútra egy MTZ 820.4 és egy tereprendező kerül 
beszerzésre. Ebben a pályázatban a kerékpárút melletti 0220/2 helyrajzi számon lévő földút lesz stabi-
lizálva, az úgynevezett „Úrivölgyig”, valamint a 068 helyrajzi számon található Pusztai út a „dögkúti” 
bejárón túl.  A stabilizált utak mellett egy szikkasztó árok is kialakításra kerül. 
 
 
Ezen kívül a belügyminisztérium pályázatán a Széchenyi utcában a járda aszfalt burkolatot kap 
1 600 000 Ft értékben. 
 
 
Fejlesztésre kerül a focipálya is, itt a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton lett 1 
270 000 Ft összegben 127 000 Ft saját erő biztosítása mellett. Ennek eredményeképpen labdafogó 
háló kerül kialakításra 2*25 méter, vagyis összességében 50 méter hosszan. Ennek a pályázatnak a 
közbeszerzési eljárása zajlik az építés ezt követően valósul meg. 
Továbbra is dolgozunk Regöly további fejlesztéséért. 

          
 
 

Kelemen Csaba  
polgármester 



 

 

 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
Az elmúlt időszakban több kérdés is érkezett a hulladékszállítással kapcsolatban.  Az esetleges 
további kérdések tisztázása érdekében kértem egy tájékoztató cikket a szolgáltatótól, amit köz-
lünk. Remélem így már érthetőbb, hogy a tényleges szolgáltatást az Alisca-terra Kft konzorcium-
ban a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt-vel végzi Regölyben. Amennyiben az elmúlt idő-
szakhoz hasonló problémákat tapasztalnak a szolgáltatással kapcsolatban, kérem haladéktalanul 
jelezzék az Önkormányzatnak, hogy tudjuk jelezni a szolgáltatónak. A továbbiakban a Vertikál 
Közszolgáltató Nonprofit Zrt-t ől kapott cikket közöljük. 
 

         Kelemen Csaba  
polgármester 

 
 
 

Tisztelt Lakosság! 
 
Településükön már 2017. tavaszától új közszolgáltató, a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit ZRt. 
és az Alisca-terra Kft Konzorciuma látja el a hulladék-elszállítási, kezelési tevékenységet. A 
VERTIKÁL Nonprofit ZRT. Magyarország egyik legnagyobb, dinamikusan növekedő hulladékgazdál-
kodási szolgáltatója. A változásokra való tekintettel  pár fontos és hasznos információt szeretnénk 
megosztani Önnel. 
Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére! 
 
A kommunális hulladékot sérülésmentes(!!), szabványos hulladékgyűjt ő edényben gyűjtse. Ha Ön-
nek többlethulladéka keletkezik, ami már nem fér el az edényben, akkor a szolgáltató által biztosított, 
többlethulladékos zsákba helyezze el a hulladékot, mert csak ebben tudják elszállítani. A zsákok nem 
ingyenesek,az ügyfélszolgálaton átvehetők. 
 
Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékokat nem szállítják el! 
 
Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait (edényzetet,  zsákokat) az ingatlana elé! 
A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál. A közszolgáltatás díja sem változik, az ingatlan-
használóknak ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig és továbbra is az NHKV Zrt.-től ér-
keznek majd a számlák. 
 
Nem kell a lakosságnak újra szerződést kötni, a korábbi szolgáltató nyilvántartása alapján törté-
nik a szolgáltatás és a számlázás. Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat kérem, keres-
se ügyfélszolgálatunkat. 
 
FONTOS! Településünkön a kommunális hulladék gyűjtési napja nem változik. 
A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy az általunk biztosított, szelektíves edényzetben vagy 
bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti a szelektív hulladékokat.  
A szelektív hulladékgyűjtés havonta egy alkalommal történik. A csatolt gyűjtési naptárban tudják nyo-
mon követni ezeket a napokat. 
 
Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki a szelektív hulladékait is az ingatlana elé! 

(A cikk a következő oldalon folytatódik) 
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Fontos még! 

 
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen 
csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A  gyűjtő edény (kuka) fedele pedig legyen lecsukható 
állapotban! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe! 
 
Társaságunk zöldhulladékot is fog gyűjteni, szintén havi rendszerességgel. A januári gyűjtés csak a 
fenyőfára vonatkozik.  

 

Lomtalanítás a településen házhoz menő módon valósul meg az idei évtől. A lomtalanítás elvégzé-
séhez az ügyfélszolgálattól kell időpontot kérni.  

 

Ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken működik: 
 

 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Központi Ügyfélszolgálat  

(8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.)  
 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 7:00 - 16:00; 
Kedd: 7:00 - 16:00; 

Szerda: 7:00 - 19:00; 
Csütörtök: 7:00 - 16:00; 

Péntek: 7:00 - 13:00 óráig 
Telefon: 22/576-070; 22/366-029; Fax: 22/576-071 

 
ugyfelszolgalat@vertikalrt.hu 

penzugy@vertikalrt.hu 
 

Alisca Terra Kft.  
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. (Interspar) 

 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8:00-15:00 
Kedd: 13:00-18:00 
Szerda: 8:00-15:00 

Csütörtök: 8:00-20:00 
Péntek: 8:00-12:00 

Telefon: 74/528-850 
 

E-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu 
7090 Tamási, Szabadság u. 53.  

Tel: 74-471-239  
 

Köszönjük megtisztelő figyelmét! 

 

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit ZRT 

 Alisca-Terra Nonprofit Kft.  
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ÉVÉRTÉKEL Ő VETERÁN-MOTOROS VACSORA 

2018. Február 14-én újra összegyűlt a Veterán-motoros Egyesület. Gábriel Zoltán vezető értékelte rövi-
den a tavalyi év történéseit és ismertette az idei év leendő programjait. Megemlékeztek Varga Gyula 
bácsiról, tavaly elhunyt legidősebb tagról. A vacsorára összegyűlteket finom ételek és egy kellemes 
hangulatú beszélgetős este várta.  

Ezúton mondunk köszönetet az Egyesület és a rendezvény támogatóinak! 

Veterán Egyesület 

V I S S Z A T E K I N T Ő 

 
ÚJ ARCOK A GYÓGYSZERTÁRBAN 

 
Kedves Regölyi lakosok! 

 
Aki az elmúlt hónapban betért a gyógyszertárba, két új arccal is találkozhatott. Dr. Herczku Sza-
bolcs kolléga, helyettesítő gyógyszerészként és társam, Dr. Krajcsovicz Pál tulajdonos gyógysze-
részként fogadta Önöket a tára mögött, miután Dr. Gorondi Nóra kolléganőnk egészségügyi okokra 
való hivatkozással, február 2.-tól elhagyta a csapatot. 
 
Az új arcok, szándékaink szerint új színt is visznek a község gyógyszerellátásába és reméljük ez 
megelégedésükre szolgál. Mindazonáltal nem söpörhetjük szőnyeg alá a problémákat sem: gyakran 
előfordul, hogy egy napnál is többet kell várni a gyógyszerre. Ez nem feltétlenül a mi hibánk, hi-
szen az elmúlt hónapokban, országos szinten akadozott a gyógyszerellátás. Erről az országos média 
is többször tudósított. Ezért ez úton is nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy a krónikus 
gyógyszereiket időben próbálják meg beszerezni. További nehézséget okoz a gyógyszerész hiány, 
amely több vidéki és most már városi patika működését is ellehetetlenítheti. Ha van az ismeretségi 
körükben olyan gyógyszerész aki szívesen állna Regöly szolgálatába, kérjük jelezzék felénk! Még 
urai vagyunk a helyzetnek. Hamarosan megismerhetik a héten szolgálatba állt új gyógyszertári asz-
szisztens kollégánkat is, aki jól ismeri az Önök igényeit, így ezekre megfelelően reagálva tovább 
erősítheti a regölyiek kapcsolatát saját településük gyógyszertárával! Egy új szolgáltatást is szeret-
nénk bevezetni, a gyógyszer házhozszállítást azok részére, akik nehezen tudnak eljönni a patikába. 
Az újság következő számában egészség témában sorozatot indítunk, várjuk javaslataikat a tartalmat 
illetően. 
 
Végezetül, ez úton szeretnénk megköszönni Ildikó néni áldozatos munkáját, amivel a kezdeti nehé-
zségeken átvezetett bennünket! 
 
Bízva abban, hogy kölcsönösen segítve egymást egyre jobb kapcsolat alakul ki Önök és patikájuk 
között (köztünk), tisztelettel és szeretettel kívánok áldott Húsvéti Ünnepeket! 
 

Dr. Jánossy Kinga 
gyógyszerész, a regölyi gyógyszertár társtulajdonosa 
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A REGÖLYI NÉPDALKÓRUS HÚSZ ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÉ RŐL 
 

 A regölyi Népdalkórus Regöly község legrégibb civil szervezete folyó év február 17-én ünnepelte alapí-
tásának huszadik évfordulóját. Nagyon fontos e kerek évforduló a kórus életében, hiszen ennyi esztendős múlt 
mély nyomokat hagyott a kórustagok és községünk kulturális életében is. A nagyszabású ünnepséget az állam-
tól nyert pályázati pénz tette lehetővé. 
 Erre az alkalomra meghívtuk mindazon népdalkórusokat, egyéb kórusokat, tánccsoportokat, akikkel 
kapcsolatban voltunk az előző évek során, és akiknél mi is többször felléptünk, szerepeltünk dalainkkal. Nagy 
öröm számunkra, hogy sokan meghallották a hívó szót és elfogadták meghívásunkat. Tizennégy művészeti cso-
port volt jelen. Nagy megtiszteltetés, elismerés és a barátság jele volt számunkra a nagyarányú részvétel. Köz-
ben nemcsak a régi barátok jöttek el, hanem új barátokra is szert tettünk, aminek ugyancsak nagyon örülünk. 
Azt szeretnénk, hogy együttműködésünk a velünk együtt ünnepelt szervezetekkel még hosszú ideig gyümölcsö-
ző legyen! A jó kapcsolatot öregbítette ez a szép ünnepség is, amelyhez hozzájárult minden csoport színvonalas 
műsorával. Barátságos és kiváló volt az ünnepi hangulat, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki vala-
mennyi vendégünknek. Örömmel felsorolom a vendég csoportokat: Attalai Pávakör, Cecei Búzavirág Népdal 
Egyesület, Harci Rozmaring Dalkör, Kelenvölgyi Polgári Kör Női Kórusa, Magyarkeszi Hagyományőrző Nép-
dalkör, Pári Edelweiss Asszonykórus, Regölyi Citerások, Regölyi Népdalkórus, Regölyi Nyugdíjas Klub, Re-
gölyi Röpike Tánccsoport, Rezeda Csokor Pincehely, Rozmaring Tánccsoport  
 Köszönetet mondtunk minden mai és egykori kórustagnak a közös munkában való részvételért, megkö-
szöntük támogatóinknak, segítőinknek a munkáját. Végül pedig megemlékeztünk elhunyt kórustagjainkról: 
Gergely Zoltánról, Kovács Józsefről, Makovics Lajosnéról és Dávid Lajosnéról a következő áldás szavaival: „ 
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az 
igazság koronája, melyet megáld majd nekem az Úr, az igaz bíró!” 
 Az ünnepséget közös étkezéssel és zenés együttléttel fejeztük be a késő esti órákban. 
 
        Schellné Antal Ágnes  kórusvezető 

22. BORVERSENY ÉS BORBÁL 

  
Az idei évben immár 22. alkalommal került megrendezésre kis falunkban a hagyományőrző borverseny. Nagy 
örömünkre egyre több környékbeli gazda is szívesen hozza megmérettetésre a borát.  
A zsűri elé 42 vörös és 21 fehér bor került bírálatra. A zsűrizést követően az eredményhirdetés egy közös va-
csora keretein belül zajlott. 

 Az eredmények a következőképpen alakultak: 
  
• A 42 nevezett vörösborból 15 arany, 18 ezüst, 6 bronz, 3 pedig okleveles minősítést kapott. 
  
• A 21 fehérborokból 7 kapott arany, 5 ezüst, 5 bronz és 4 pedig oklevél minősítést.  
  
A nevező borosgazdáknak ezúton mondunk köszönetet, hogy részvételükkel ismét hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez, segítve ezzel őrizni e szép hagyományt. 
  
A versenyt a másnap szombaton megrendezett szokásos borbál zárta, mely szintén remek hangulatban telt. A 
jó hangulatról a Kor-Show zenekar gondoskodott. 
  
 Szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetünket szeretnénk kifejezni, mindazoknak, akik munkájukkal, 
anyagi és tárgyi támogatásukkal hozzájárultak a borverseny minél színvonalasabb megrendezéséhez. 
 

Pintér, Tislér, Fodor Család 



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017. novemberétől 
 
Született gyermekek: 
Név      Dátum 
Varga Dorka     2017.12.15. 
Kovács Nóra     2017.12.31. 
Kövecses Benett    2018.01.16. 
          
Házasságkötések:     
Név      Dátum 
Kövecses László - Császti Karina  2017.11.08. 
 
Elhunytak:        
Név (kor)     Dátum 
Bertus Pálné (85)    2017.12.13 
Lukács Lajosné (82)    2017.12.31. 
Szili János (84)    2018.02.27. 
Fazekas Zoltán (61)    2018.03.06.  
Hegedüs Lászlóné (64)   2018.03.12. 
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Kedves Adózó Magánszemélyek! 
 
Közeleg ismét az adóbevallás határideje (május 20.). Szeretnénk felhívni az adózók figyelmét, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják regisztrált civil szervezetek 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 

T O B O R Z Á S 
Szeretnénk újraindítani a Pajtaszínházat! Ezért kérnénk mindenkit, aki szeretne a csoport tagja lenni, 
jelentkezzen!  

- Korhatár 3-tól 97 éves korig 

- Megbeszélést tartunk 2018.04.13-án (pénteken) 17:00 órai kezdettel a Polgármesteri hivatal tárgya-
lótermében 
- Felvételi nincs 

Mindenkit nagy szeretettel várunk!    

A Pajtaszínház 


