
 

 

2018 JÚNIUS 

A tartalomból: Önkormányzati hírek                                1. oldal 
                        Óvodai, iskolai hírek                            2-3. oldal   
        Visszatekintő                  4-7. oldal 
                           Anyakönyvi hírek, hirdetés        8. oldal 

Parlagfű mentesítés 
 
Tájékoztatom a regölyi lakosokat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a tulajdonos köteles az adott év június 30-ig az ingatla-
non a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a fenntartani. 
E határidő letelte után a 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerint a védekezések ellenőrzését belterüle-
ten a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a Szekszárdi Járási Hivatal végzi. A fenti kötelezett-
ség elmulasztása esetén a hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni, közérdekű védekezést el-
rendelni. 
A közérdekű védekezés teljes költségét az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni. A közérdekű vé-
dekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a gyommal fertőzött terület mére-
tétől függően 15.000 – 5.000.000-Ft. A bírságot és késedelmi pótlékát adók módjára kell behajtani. 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 

Gyommentesítés 
 
Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének a településtisztaságról, a környezet- és természet-
védelemről szóló 7/2004. (V. 10.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a alapján az ingatlantulajdonos fel-
adatai: 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos fel-
adatai: 
a) az ingatlanok előtti növényzet ápolása, karbantartása, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő tel-
jes területének, legfeljebb az úttest 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartá-
sa, szemét- és gyommentesítése; 
b) a járda folyamatos tisztántartása, portalanítása, a járdaszakasz előtti árok és ennek műtárgyai gyom-
mentesítése, a csapadék-víz zavartalan lefolyását akadályozó hulladék stb. eltávolítása, 
c) a hó eltakarítása, a síkos járdaszakasz felszórása. 
(4) Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. 
 

                                                                                                                                        Kis-Fehér Katalin  

                  jegyző 

Tisztelt Lakosság! 
 
A közmunkaprogram jelentős létszámcsökkenése miatt - a korábban az önkormányzat által az egységes 
falukép miatt kaszált területeket (Jókai, Kossuth, Rákóczi, Hunyadi, Arany János utcák)- a továbbiakban 
sajnos nem áll módunkban nyírni. A helyi rendelet szerint ez eddig is az ingatlan tulajdonosának fel-
adata lett volna. 
Külön köszönetemet fejezem ki azoknak, akik eddig is karbantartották területüket ezekben az utcák-
ban – hasonlóan a mellékutcákban lakókhoz. Kérek mindenkit, tartsa rendben az ingatlana melletti terüle-
tet a helyi rendelet szerint. 
                                                                                                                    Kelemen Csaba  

      polgármester 
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ÓVODAI HÍREK 

 
• A húsvéti játszóházban  a szülők, testvérek, óvodások vizes palackból nyulat készítettek. A vé-

gén minden nyusziról fénykép készült. 
• Az iskolában a leendő 1. osztályos tanító néni bemutató órát tartott a nagycsoportos óvodások-

nak és szülőknek. Közös játék zárta az órát.  
Óriási a lelkesedés, alig várják, hogy iskolások lehessenek.  

• A szülők igénye alapján fényképezés volt az óvodában. Testvérekkel, családdal, a gyerekekről 
külön-külön is készültek fotók.  

• Az anyák napi műsorunk mindig megható, bensőséges program az óvoda életében.  A technika 
lehetőségeivel élve a műsor végén az előre felvett üzeneteket kivetítettük, hogy a gyermekek mit 
is gondolnak az anyukájukról. Anyukák, nagymamák könnyes szemmel, meghatódva ültek a 
műsor végén.  

• Május 8-án hódoltság-kori  viselet és fegyverbemutató volt a könyvtárban. Az elődadás után a 
gyerekek ki is próbálhatták a fegyvereket az iskola udvarán.  

• Már hagyomány, hogy év végén kerékpártúrát szervezünk. Minden családtagot szeretettel vár-
tunk. Idén is 24-en vágtunk neki a 14 km-es távnak. Visszafele közös uzsonnán vettünk részt.  

• Elektronikus hulladékot gyűjtöttünk, köszönjük azoknak, akik az óvodát ezzel támogatták.  
• Szelektív hulladékgyűjtést hirdettek óvodánknak. Műanyagot, fémet és papírt szállítottak el az 

intézményből. Naponta hozták a kirakott kukákba a lelkes felnőttek és gyerekek a  hulladékot. A 
gyerekek játékot kaptak. 

• A nap gyermekei pályázaton naptejet és társasjátékot nyertünk. Rajzolni kellett, hogy védeke-
zünk a nap ellen.  

• Gyermeknap az óvodában május 25-én pénteken délelőtt volt. Játékos vetélkedőn vettek részt a 
gyerekek, ahol minden feladat teljesítéséért matricát kaptak. Fontos, hogy az együttlét öröme 
legyen az első, nem az egymás legyőzése mindenáron.  

• Az integráció fontos feladata az intézményeknek. Elfogadni minden embert betegségével, fogya-
tékával együtt. A nagycsoport és a középső csoport részt vett a majsai intézmény sportnapján. 
Kipróbálhatták ügyességüket az óvodások a felállított akadálypályákon. Jégkásával, vattacukor-
ral kedveskedtek a gyerekeknek, a szállítást is ők biztosították számukra. Óriási élmény volt, 
ahogy bennünket vártak a dolgozók és lakók egyaránt. 

• Szőkéné Gábor Mária meghívta az óvodát cseresznyézni. Nincs jobb, mint a fáról enni a gyü-
mölcsöt és utána a fa alatt hűsölni.  

• Hálásak vagyunk minden segítségért, ami óvodánk szépülése, illetve a gyermekek fejlődését se-
gíti. Az egész éves munkát köszönjük a szülőknek, az önkormányzatnak, és az olyan emberek-
nek akiknek nincs óvodai kötődésük.  

• Óvodai évzárót 2018. június 18-án 18 órakor tartottunk.  
• 5 iskolába menő gyermektől búcsúzunk. 
 

                                                  ISKOLAI HÍREK 
 
• A Re-Bat Nonprofit Kft. elemgyűjtő versenyt hirdetett. Isko-

lánk tanulói 169 kg szárazelemet gyűjtöttek.  
• 2018 április 11-én Tamásiban részt vettünk a XI. Kistérségi 

Mesemondó Versenyen. Iskolánkat Antal Péter 2. osztályos 
tanuló képviselte, aki I. helyezést ért el. Felkészítő tanára: 
Schellné Antal Ágnes. Gratulálunk a szép eredményhez! 

• 2018. április 16-án a Tamási Rendőrkapitányságra látogattunk. 
Nagyon sok érdekes és hasznos információval gazdagodtunk. 
Köszönjük a felejthetetlen délelőttöt! 

Véghné Erdélyi Valéria 

Tagintézmény vezető 
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• 2018. április 18-án folytatódott a 3-4. osztályosokkal a mesemondó verseny. Lukács Bence 4. 
osztályos tanulónk szép eredményt ért el. Gratulálunk! Felkészítője: Pintérné Kusmiczki Anna. 

• 2018. május 7-én ünnepeltük az Anyák Napját. 
Az anyukákon kívül a nagymamák, dédnagyma-
mák és az apukák is eljöttek. Különleges műsorral 
készültek a gyerekek, hiszen most került bemuta-
tásra a gyermek citera zenekarunk. Az előadásnak 
nagy sikere volt. Együtt ünnepelt velünk Kuti Im-
réné az NMI Művelődési Intézet irodavezetője. 
Felkészítő tanáruk Schellné Antal Ágnes.  

• Az Országos és a Tolna Megyei Tűzmegelőzési 
Bizottság alkotópályázatot hirdetett. 1. osztályos tanulónk Stehler Olivér különdíjban részesült, 
melyet ünnepélyes keretek között Szekszárdon a Tűzoltóságon vehetett át.  
Felkészítője: Lukács Zsuzsanna 

• Az OTP Bozsik Program az idei évben is sok örömet 
szerzett diákjainknak. Becsülettel, lelkiismeretesen vettek 
részt a megmérettetéseken. Kitartásukért FAIR-PLAY ser-
leget kaptak. Csoportvezető: Lukács Zsuzsanna 

 
• Kirándulni voltunk a Tamási Rendőrkapitányságon a 
tavasszal. Hálánk jeléül megleptük a rendőrséget egy kis 
ajándékkal. A képek megtekinthetők Tamásiban a Rendőr-

kapitányság épületében. 
• Iskolánkban gyermek citerazenekar alakult Schellné Antal Ágnes vezetésével. Első fellépésük az 

Anyák napi műsoron volt. Második alkalommal a Regölyi Óvodában léptek fel. Legközelebb a 
Regölyi Falunapon láthatják és hallhatják a Tücsök Zenekart június 16-án. 

• Az idei évben is részt vettünk az Iregi Népdaléneklési Versenyen. Az oklevelek magukért beszél-
nek. A gyerekeket felkészítette: Schellné Antal Ágnes. 

• Minden évben részt veszünk az Országos Nemzetiségi Rajzversenyen. Az idei évben két diákunk 
munkája került be a legjobbak közé. Felkészítőjük: Lukács Zsuzsanna 

• Nagyon szoros volt a verseny a Maradék nélkül! kvíz vetélkedőben. Iskolánk 4. osztálya az or-
szágos döntőbe jutva a  27. helyezést érte el.  
Felkészítőjük: Pintérné Kusmiczki Anna és Lukács Zsuzsanna.  

• Antal Péter az Országos Környezet Levelező versenyen a 2. helyezést érte el. Igen érdekes, de 
nehéz feladatokkal kellett megbirkóznia. Felkészítője: Lukács Zsuzsanna 

• Antal Péter olvasásból is indult a Böngész versenyen. Az országból több száz gyermek közül ő 
bizonyult a második legjobbnak. Gratulálunk kiemelkedő teljesítményhez.  
Felkészítője:  Schellné Antal Ágnes 

• Minden évben részt veszünk az Országos Honismereti Versenyen. Büszkén mondhatjuk el, hogy 
évek óta első helyen végzünk. Az idén is Lukács Bence és Horváth György Máté országos 1. míg 
Stehler Dominik megyei 3. helyezést értek el. Szívből gratulálunk! 
 Felkészítőjük: Pintérné Kusmiczki Anna 

• A Mindent a lovakról országos versenyen a szülők segítségével szép eredmények születtek. Kratz 
Georgina, Lukács Bence, Nyisztor Levente országos 10. helyezést, Dávid Réka Zselyke, Lécser 
István Levente országos 21. helyezést értek el. Gratulálunk az eredményes munkához! 

•  
Lukács Zsuzsanna 
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V I S S Z A T E K I N T Ő 

A TÁPIÓBICSKEI CSATA , AHOGY TI LÁTTÁTOK 

 
A REGÖLYIEK „TAVASZI HADJÁRATA” TÁPIÓBICSKÉN 

 
  Különleges élményben részesültek április 4-én a regölyi gyermekek és szüleik. Ugyanis az Önkor-

mányzat szervezésében kirándulást tettünk Tápióbicskére, az 1849-es Tavaszi Hadjárat egyik neveze-

tes helyszínére. A program finom ebéddel kezdődött, ezt követően kiutaztunk az egykori csata terüle-

tére. Először a gyermekek „csatáját” láthattuk magyar, ill. osztrák fejdísszel. A „csatában” résztvevő 

fiatalok nagyon élvezték a játékot, ez igazi kikapcsolódás volt számukra. 

  Tizenhat órától emlékműsort és koszorúzást tartottak a csata emlékművénél. Emlékbeszédet az otta-

ni országgyűlési képviselő mondott. Hallhattuk Szép Ernő gyönyörű hazafias versét, az egyesített 

énekkar pedig a csata emlékéhez méltó dalokat énekelt kiváló előadásban. 

  Ezután folytatódott az ünneplés a csata színhelyén, a hídnál. Beszédet mondott a honvédelmi mi-

niszter és kitüntetéseket adtak át a hagyományőrzésben kiváló személyeknek. Meghallgathattuk Pósa 

Lajos „A haza” című költeményét nem mindennapi előadásban. Ez az ünneplés méltó megemlékezés 

volt a Tavaszi Hadjárat e győztes csatájára. Ezután tizenhét órakor kezdődött a felnőttek ütközete kb. 

kilencszáz hagyományőrzővel, korabeli öltözékekben. A látvány lenyűgöző volt. Rengeteg 

lovashuszár és gyalogos vett részt az „csatában”. Dörögtek az ágyúk, csattogtak a kardok, égtek a tü-

zek! Csodálatos élményben volt részünk, ilyent még nem láttunk! A nagyszabású tápióbicskei hadijá-

ték ebben a műfajban Magyarország legnagyobb ilyen rendezvénye. 

  Köszönetemet fejezem ki a résztvevők nevében a Regölyi Önkormányzatnak, hogy megszervezték e 

gyönyörű, magával-ragadó kirándulást. Emlékezetes nap lesz az idei április 4-e valamennyiünk szá-

mára, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
                 Schell János 

TÁPIÓBICSKE 2018 

 
  Április 4-én az Önkormányzat szervezésében teljesen ingyenesen a helyben és vidéken tanuló általá-

nos iskolások és gimnazisták szüleikkel együtt kirándulást tehettek és részt vehettek egy rendhagyó 

történelem órán Tápióbicskén.  

  Minden szónál, filmnél, előadásnál többet mondott a történelmi esemény valóságos megjelenítése. 

Részesei lehettünk a csatának, a szemünk előtt zajlottak az események. A korhű ruhák, a huszárok, a 

lovasok, az ehhez tartozó, az akkori hadtörténeti felvezetés, a zene, a különböző csatákhoz kapcsoló-

dó fény és hangeffektusok mind-mind hatalmas élményt jelentettek mindenki számára.  

  És a vendéglátás! Bárkivel beszélgettünk, mindenki kedves, segítőkész volt. Nagyon meglepődtek 

és örültek, hogy 230 km távolságról is kíváncsiak voltunk erre a nagyszerű történelmi játékra.  

  Köszönet érte a Tápióbicskei Hagyományőrző Egyesületnek! Ehhez a szép és lélekemelő munkához 

további sok sikert kívánunk! Köszönjük Regöly Község Önkormányzatának, hogy ennek a csodálatos 

élménynek részesei lehettünk. Ismét tettünk egy lépést a közösség formálás összefogás felé. 

 

Stallenberger Zoltánné 
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TAVASZI HADJÁRAT 
 

  1849 április 4.-én lezajlott Tápióbicskei csata évfordulójának emlékére rendezett hagyományőrző ha-
dijátékon, egy történelmi időutazáson vehettünk részt az Önkormányzat és a Skola Regum Alapítvány 
jóvoltából. 
  Nagy izgalommal és várakozással ültünk fel a buszra 2018. április 4.-én reggel. A csata helyszínére 
megérkezve minden gyerek egy huszárcsákót kapott, majd korhű jelmezbe öltözött huszárok kísérték el 
őket a csata helyszínére.  Először gyerekek játszották el a híd elfoglalását. Papírgalacsinból készült 
ágyúgolyókkal dobálták egymást az osztrák és magyar csákót viselő diákok. 
  A tápióbicskei csata emlékére az akkori bíró – Fehér István  és felesége vagyonuk egy részének fel-
ajánlásával alapítványt hozott létre. Miszerint a dicsőséges tavaszi hadjárat győztes csatájának évfordu-
lóján minden évben zsemlét osztanak a gyerekeknek, amely emlékeztet arra, hogy a búza, amiből a 
zsemle készült a hazáért elesett magyar katonák vérével áztatott földön termett. 
  Délután 17.00 órakor kezdődött a nagyok újra játszásával a csatajelenet. Hátborzongató élmény volt, 
amikor a közel 100 lovas huszár elvágtatott előttünk, és megdördült Gábor Áron rézágyújának hű má-
solata. A korhű jelmezek, lovas huszárok, ágyúdörrenések lenyűgöző látványt nyújtottak. 
  A haza úton a gyerekek izgatottan mesélték el napi élményeiket, és felcsendült az ismert dal is” Gá-
bor Áron rézágyúja fel van virágozva…” 
  Úgy gondolom, erre a napra még sokáig emlékezni fogunk, Mind a szülők, mind a gyerekek nagyon 
jól érezték magukat. Kellemesen elfáradtunk, de egy életre szóló élményt kaptunk. 
Köszönjük, hogy részt vehettünk az eseményen!    

Horgosné Freizinger Tímea 
IDŐUTAZÁS TÁPIÓBICSKÉRE 

 
  Regöly Község Önkormányzata és a Skola Regum Alapítvány közös szervezésével volt lehetőségünk 
2018.04.04.-én eljutni Tápióbicskére. 
  Az utazás megvalósításhoz két 50 fős buszra volt szükség. Erre a kirándulásra a családokat invitálta a 
szervezőség. Az utazás nagyszerűen telt, bár a gyerekek kissé hosszúnak érezték az időt a buszon, oda 
úton volt alkalmunk megismerni a történelmet, melynek a csatáját láthattuk Tápióbicskén. 
  A megemlékezés első részében a gyerekeket bevonva kisebb csatajelenetet láthattunk. Szerencsére a 
regölyi gyerekek a magyar katonákat képviselték, hangos csatakiáltásokkal, rohammal üldözték el az 
ellenséges csapatokat. Rendkívül élvezték a küzdelmet. Emlékül kaptak egy zsemlét, mert ez egy ha-
gyomány Tápióbicskén. Az a gyermek, aki részt vesz a csatajelenetben, egy ottani földből származó 
gabonából készített zsemlét kap, emlékére az ott harcoló magyaroknak, melyek vérükkel áztatták-e föl-
det. 
Nekem mégis, talán nem véletlen, a Lovasságot képviselő Huszárok voltak a leglenyűgözőbbek. 
Még most is, ha csak visszagondolok, borsózik a bőröm. Fantasztikus volt a jelenet. A rohanó lovasok, 
az ágyúdörgés, a puskaropogás……. 
Az ott levő emberek, gyerekek szinte levegővétel nélkül nézték végig az összecsapásokat. Letaglózó 
volt számomra és minden ottlevő számára.  
  Hazafelé úton és még másnap otthon is szóba került a történelem. 
Amint lehetőségünk adódik, biztosan el fogunk még látogatni erre a helyszínre. 

 
 

Nagyon     
szépen      

köszönjük a 
szervezőknek 

az  
időutazást! 

 
 
 

Lukácsné Koncz Bernadett 
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GYERE VELEM AKÁCLOMBOS FALUMBA 

 
A Regölyi Nyugdíjas Klub tagjai ismét megrendezték a Nótástalálkozót. Ezt a műsort hagyo-
mánnyá szeretnénk tenni, a magyar nóta szeretetét megőrizni. A rendezvényt nagyszerű énekesek 
tették színessé, amit a közönség nagy tapssal köszönt meg. Úgy gondoljuk a rendezvény jól sike-
rült, hisz több száz kilométerről eljöttek a műsorunkat megnézni. Mindenkinek köszönjük a rész-
vételt. Külön köszönet a  támogatóknak, akik a rendezvényhez hozzájárultak. 
 

A Napsugár Nyugdíjas Klub 

 
Akik a műsorhoz hozzájárultak 

 
 Baloghné Szeledeli Margit 
 Bata Kft. Szekszárd 
 Cziráki Kata  
 Dávid Antal és Családja 
 Dékány Ferencné 
 Fazekas Zoltánné 
 Fodorné Keppel Krisztina 
 Feik Jánosné és Családja Váralja 
 Gábor Marika 
 Gergely Ibolya 
 Gergely Józsefné 
 Hanák Tiborné 
 Horgosné Freizinger Tímea 
 Javós Imre 
 Kelemen Gyula Tamási 
 Kelemen Zsolt 
 Kop-Ka ÁFÉSZ 
 Koch Kft. 
 Kuti Győző 

                   
És a süteménysütő asszonyok 

 
 
 

Lécser Jánosné és Családja 
Mikó Józsefné 
Mózes Istvánné 
Németh Zsuzsanna 
Rácz László és Családja 
Recrea Kft. 
Regölyért Egyesület 
Regöly Község Önkormányzata 
Regölyi Vadásztársaság 
Sárvári Lajosné 
Szabó Antalné 
Szabó Lászlóné Nagymányok 
Sziveri Anita 
Szarvas Gáza Tamási 
Törő Péter Szakály 
Varga Jolán 
Vas István  
Vas Istvánné 
Vas Noémi 
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   Május 27-én, vasárnap délelőtt 9 órától ismét a gyerekeké volt a regölyi Általános Iskola udvara. 
Idén is számtalan izgalmas programmal vártuk a gyerekeket. Ünnepi gyerekprogram keretében 9 
órától légvár, csillámtetkó, játéksarok, népi játszópark és fa körhinta várta a családokat! 
 
   10 órától lovaskocsikázásra is volt lehetőség a Lovassport Egyesület tagjainak segítségével. 
Az ebédet a Regölyi Szabadidő Egyesület lelkes tagjai készítették el nekünk. 
Lukács Zsuzsa csocsó bajnokságot szervezett a zsibongóban. Gyerekek-gyerekek ellen, illetve gye-
rek-szülő csapatok versengtek egymással a legjobbnak járó arany éremért. Nagyszülők is csatlakoz-
tak a versenyhez. Legjobbnak Antal Péter és nagypapája Antal Ernő bizonyultak! 
Az ebédet családi vetélkedő követte a népzene jegyében. Majd rendőrségi bemutatón és KRESZ 
vetélkedőn vehettünk részt. 
Délután a fagyi és palacsinta sem maradhatott el. A legnagyobb sikert Fejes 
Rózsa és a MancsRanch, az állati suli aratta, akik Patacsról érkeztek hozzánk. 
CsakNoris a törpemalac, Morpheus a MancsRanch őre, Mimóza a  póniló, 
nubiai kecskék szórakoztatták a gyerekeket. Az estét tábortűz  zárta, ahol 
Kántor Pisti gitáron szolgáltatta a zenét. 

   Közel 140-en vettünk részt a rendezvényen. A nagy meleg ellenére mindannyian nagyon jól szó-
rakoztunk! Ez a rendezvény már nem csak a gyerekeké, hiszen sok szülő is részt vett a programo-
kon, és segítettek önzetlenül, amiben csak tudtak. A munka mellett jutott idő kötetlen beszélgetésre 
is. Szikrázó napsütés, fantasztikus programok, vidám gyereksereg, boldog szülők. Kiváló alkalom 
arra, hogy jobban megismerhessük egymást, kikapcsolódjunk. 
 
Célunkat, hogy a rendezvény sikeres és egyben emlékezetes is maradjon elértük. 
Ez a csodás nap azonban nem jöhetett volna létre a rengeteg segítőnk és támogatónk nélkül! 
 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek bennünket:  
 

Szabadidő Egyesület, Kádár Józsi-légvár, Lovassport Egyesület, Skola Regum Alapítvány, Regöly 
Község Önkormányzata, Kop-ka Zrt. -Viola Szabolcs, Böbe néni, Dékány Viktória, Dávid Anti, Pál
-Kulman Rita, Pál Attila, Lukács Zsuzsanna, Baka Barbara, Véghné Erdélyi Vali, Kelemen Csaba, 
Sziveri Anita, Kleiber Ákos, Kleiber Adél, Kostyán Gyula, Pintér Szidi, Antalné Palkó Mária, Huth 
Betti, Nyisztor Balázs, Némethné Timi, Németh Saca, Recrea Kft., Kalota Marika, Horgos Zsolt, 
Horgos Esztike, Gőgös Dani és barátnője Fanni. 

     Jövőre is várunk Mindenkit! 
                                                   Regölyért Egyesület 

                                                                                                                                            Horgosné Freizinger Tímea 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. ÁPRILISÁTÓL 
 
 
Született gyermekek: 

Név      Dátum 

Gergely Bence    2018.04.22. 
          
Házasságkötések:     

Név      Dátum 

- 
 
Elhunytak:        

Név (kor)     Dátum 

Hegedüs Antalné (86)   2018. április 5. 
Balassa István (60)   2018. április 13. 
Tóth József (63)    2018. május 3. 
Ifj. Balassa István (40)   2018. május 15. 

Közelgő események: 

Rock Est         június 15. 21:00-tól     Művelődési ház előtt 

Falunap és Veterán gépjármű találkozó     június 16. egész nap     Művelődési ház előtt 

 
HÁZALÓ ÁRUSÍTÁS, HÁZALÁS REGÖLYBEN 

 
Az elmúlt időszakban több alkalommal tapasztalta a rendőrség és a polgárőrség, hogy a településen 
megjelentek olyan személyek, akik a polgármesterre hivatkozva árusítani vagy kacatokat megvásárol-
ni akartak. Ilyen tevékenység folytatására - a lakosság nyugalma érdekében- az önkormányzattól 
senki nem kapott engedélyt! Kérem, aki ilyent észlel, AZONNAL hívja a 112-t és jelezze a rendőr-
ségnek. Amennyiben valaki lomtalanítást, vagy hagyaték eladását tervezi, jelezze az önkormányzat-
nál. Az ezzel foglalkozó vállalkozók adatait összegyűjtjük és igény esetén megadjuk a lakosoknak. Így 
kizárólag névre szólóan, az adott házhoz mehetnek a felvásárlók. 

Kelemen Csaba 

polgármester 

 
      Köszönet a civil szervezetek társadalmi munkájáért! 

 
A Napsugár Nyugdíjas Klub a felújított művelődési ház nagytakarítását végezte el, a Regölyi Népdal-
kórus az IK-ban szorgoskodott, a Szabadidő és Kultúrális egyesület az IK mögötti udvart és kiskertet 
tette széppé, míg a Veterán Egyesület a Hunyadi utca általuk használt területének rendbetételén szor-
goskodott.  Külön köszönet azoknak a magánszemélyeknek, akik, bár egyik egyesületnek sem tagjai, 
mégis lelkesen segítettek és hozzájárultak községünk szebbé tételéhez! 

Kelemen Csaba 

polgármester 


