2019. ÁPRILIS

A tartalomból: Önkormányzati hírek
Iskolai-Óvodai hírek
Visszatekintő
Meghívók, felhívások
Anyakönyvi hírek

1. oldal
2. oldal
3.-5. oldal
6.-7. oldal
8. oldal

Közelgő események:

2019. április 28. 08:00

Búcsú és Kispolgár avató

Templom

2019. május 18 14:00

Nótás– Népdalos Találkozó

Művelődési Ház

2019. május 25 09:00-tól

Családi Nap

Általános Iskola udvara, tornaterme

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2004. (V. 10.) számú
önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSTISZTASÁGRÓL, A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMRŐL
Az ingatlantulajdonos feladatai
7. §
(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
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, tisztántartása, 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.
(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 oszlik 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 módon történő
elhelyezése a tulajdonos kötelessége.
(8) A szemetes tartályok, illetve közvetlen környékük megfelelő tisztántartása a tulajdonos feladata.
Kis-Fehér Katalin
jegyző
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ISKOLAI HÍREK
- Novemberben a Karitas jóvoltából karácsonyi ajándékcsomagokat tudtunk küldeni a rászoruló gyerekeknek. Az ajándékba szánt könyveket, játékokat a szülők segítségével gyűjthettük össze. Tanulóink
örömmel hordták ki a csomagokat a szállításra érkező járműbe.
- Hagyományaink szerint Advent időszakában minden héten meggyújtottuk mi is a koszorúnkon a gyertyákat. Közös énekléssel vártuk a közeledő Karácsonyt, felkészülve az ünnepre.
- Az előző tanév során tanulóink citerázni kezdtek. A legjobban teljesítő „Tücskök” ajándékot kaptak egy
pályázat eredményeként - Schellné Antal Ágnes adta át nekik.
- Tanulóink biztonsággal használják a számítógépeket, különösen az internetes oktatójátékokat kedvelik.
- Kooperatív módszerrel emlékezünk meg a különleges napokról. (A magyar kultúra napja, a víz világnapja,… stb.)
- Részt vettünk a „Te szedd!” akcióban. Csoportokban haladva szedték a gyerekek a szemetet az iskola
környékén. (Futballpálya, boltok, piactér. )
- Író-olvasó találkozó a regölyi könyvtárban. Vig Balázs bemutatta a gyerekeknek írt könyveit. Élvezetes
volt a játékos beszélgetés az íróval.
- A Bozsik-program segítségével minden évben bővíteni tudjuk sportszereinket és kis focistáink felszerelését. Az edzéseken nem csak a tehetséges gyerekek vehetnek részt.
- Ismételten lesz tavaszi Elektronikai hulladékgyűjtés 2019. május 7-én, kedden!

Lukács Zsuzsanna
ÓVODAI HREK
- A regölyi óvodában a március a tavaszvárás jegyében telt. Kirándulások, séták alkalmával figyeltük
meg a természet változásait, csodálkoztunk rá az ébredező virágokra, fákra, bokrokra.
- Március 15-én zászlókkal díszítettük a helyi emlékmű környékét, versekkel, énekkel emlékeztünk történelmünk e neves napjára. Ezután örömmel vettünk részt a regölyi általános iskola által szervezett, szívmelengető megemlékezésen.
- Március 22-én, a Víz-világnapján kirándultunk a Kaposhoz, annak partján megpihenve beszélgettünk
környezetünk és a víz védelmének kérdéseiről. A Skola Regum Alapítvány jóvoltából minden gyermek
és az óvodában dolgozó felnőtt egy üveg ásványvizet kapott a kirándulásra.
- Március 18-án fényképezés volt az óvodában.
- Április 3-án az iskolába készülő gyermekek és szüleik nyílt napon vettek részt a helyi általános iskolában.
- Óvodánk eszköztára 2 új kerti hintával és számos új kerti, gyermekek számára készült szerszámmal gazdagodott.
- 2019. május 7-én elektromos hulladékgyűjtés lesz az intézményben, a leadásra szánt hulladékot kérjük
május 3-ig az óvodába eljuttatni.
Véghné Erdélyi Valéria
Tagintézmény vezető
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VI S S ZATE K I NTŐ
SZENTESTI FORRALTBOROZÁS A BETLEHEMNÉL

December 24-én este a szentmise után összejöttünk ismét a Betlehemnél egy kis forraltborozásra, beszélgetésre, barátaink, ismerőseink köszöntésére, jókívánságaink kifejezésére.
Dávid Antal vezetésével készítettük el a finom forralt bort és kínáltunk meg mindenkit, aki a jelenlétével megtisztelt bennünket.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki borral, cukorral, fűszerrel, segítségével támogatta a szentesti forraltborozást.
Kelemen Csaba
polgármester

OVIS FARSANG
2019. február 2-án, szombat délután került megrendezésre a regölyi óvodások farsangi bálja.
A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte: a falu apraja-nagyja, rokonok, ismerősök, az óvoda sorsát szívükön viselők egyaránt kíváncsian várták a legkisebbek fellépését.
A gyermekek ötletes jelmezekben mutatkoztak be a szép számú közönség előtt, rövid versekkel, dalokkal szórakoztatva a megjelenteket. A fellépés után vidám tánc vette kezdetét és nem maradhatott el a
várva várt tombolasorsolás sem.
A rendezvény helyszínét, a helyi művelődési házat a regölyi önkormányzat ingyen biztosította az intézmény részére. Köszönetet mondunk minden magánszemélynek és szervezetnek, akik anyagi támogatással, munkával és tombola tárgyak felajánlásával rendezvényünket segítették!
A regölyi Napraforgó Óvoda dolgozói

VETERÁN ÉVÉRTÉKELŐ VACSORA

2019. február 16-án az előző évek szokásaihoz hasonlóan újra megrendezésre került a Veterán-Motoros
Egyesület évértékelő összejövetele. Gábriel Zoltán vezető röviden értékelte az elmúlt év történéseit és
ismertette az idei év teendőit és programjait.
A vacsorán résztvevőket finom ételek és egy kellemes hangulatú este várta.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket támogatóinknak!

Veterán - Motoros Egyesület
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Borverseny és borbál
Az idei éven március 29-30. között, immár 23. alkalommal került megrendezésre Regölyben a borverseny és borbál.
Összesen 50, ebből 34 vörös és 16 fehérbor érkezett a bírálatra. A vörösborokból 7, a fehérborokból
4 lett aranyérmes.
Fehérbor aranyérmesek:

Vörösbor aranyérmesek:

Dávid Antal

Csikós József

Gergely György

Dávid Antal

Jakab Szilárd (2 borral)

Lakos János
Horgos Ferenc (3 borral)
Megyesi István

Regöly Bora címet Dávid Antal érdemelte ki 2018. évi Rizlingszilváni borával.
A vacsorával egybekötött eredményhirdetés és a szombat esti bál is jó hangulatban tellett.
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a regölyi borverseny népszerűsége évről évre nagyobb, egyre többen neveznek a környékbeli településekről is.
Támogatóink:
Dávid Antal, Fodor Bernadett, Formula üzlet Tamási, Freizingerné Pintér Szidónia, Gergely György,
Heidt János, Heidt Gábor, Horgosné Freizinger Tímea, Kelemen Csaba, Kelemen Gyula, Lakos János, Nyirati József, Pájer Gyula, Pájerné Tóth Anikó, Regöly Község Önkormányzata
A vacsorához a húst a Vadásztársaság biztosította, a hozzá felszolgált vörösborban kelesztett házikenyeret pedig Nyirati József készítette.
A vacsorához a zenét Szabó László Tamási borosgazda szolgáltatta.
Köszönjük! Jövőre is szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Szervezők
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TE SZEDD AKCIÓ
2019. március 22-én lezajlott a "Te Szedd" akció falunkban is!
Köszönöm mindazoknak, akik szabadidejüket nem sajnálva, lelkesen vettek részt a gyűjtésben.
Volt eredménye! Reméljük, hogy a most megtisztított területetek a továbbiakban tiszták maradnak!
Vigyázzunk falunkra!
Segítőink: Bárdos Csaba, Dávid Edit, Dienes Csaba, Dienes
Damos, Freizinger István, Freizinger
Vencel, Freizingerné Pintér Szidónia, Gergely Péter, Hanák Adrienn, Hanák Tiborné, Horgos Zsolt,
Horgosné Freizinger Tímea, Heidt Zsófia, Kelemen Csaba, Kelemen Csabáné, Kleiber Adél, Kovács
Gábor, Lakos Tímea, Lakos Péter, Lécser Jánosné, Lukács Tamás, Németh Istvánné, Pintér Györgyi,
Sántha Tímea, Tóth László, Tóth Tihamér, Varga András, Varga Jolán, Véghné Erdélyi Valéria.
Kelemen Csaba
polgármester

Lengyel küldöttség Regölyben
2019. április 12-én a lengyel testvértelepülésünkről Chludowoból 7 fős küldöttség érkezett Regölybe.
Húsvét alkalmából meglátogattak bennünket. A kapcsolat ápolását szívén viselő családok örömmel látták
vendégül azokat, akikkel az évek alatt jó baráti viszonyt alakítottak ki. A pénteki érkezést követően egy
vacsorával vártuk vendégeinket. Szombaton kulturális program keretében Szennára látogattunk a skanzenbe, majd a kaposvári Virágfürdőben töltöttük a délutánt. A szombati vacsora után baráti beszélgetésekkel folytatódott programunk. Vasárnap szentmise alatt a kántor hiányát a lengyel küldöttségből
Krzysztof Debinski pótolta orgonajátékával és énekével. Sokak örömére színesebbé tette virágvasárnapi
ünnepünket. A búcsú pillanataiban a viszontlátás örömében reménykedve integettünk egymásnak. Augusztus 24-ére meghívást kaptunk hozzájuk egy baráti látogatásra. Ennek megkönnyítése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Wacław Felczak Alapítvány „DWA BRATANKI” pályázatára. A pályázat támogatása esetén színesebb programmal szeretnénk a kiutazást megvalósítani.
Kelemen Csaba
Polgármester
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Legifjabbak megáldása falunk búcsúnapján
Falunk búcsúünnepén az újszülött gyermekek áldásban részesülhetnek.
2019. április 28–án reggel 8 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében az elmúlt egy évben született
gyermekeket áldja meg Mátyás Imre plébános.
Mindenkit szeretettel várunk!

INGYENES RUHABÖRZE REGÖLYBEN
2019. május 04.-én szombaton délután 14.00-15.00-ig várjuk az IK-ban mindazokat, akik
szívesen elajándékoznák megunt, feleslegessé vált, de még jó állapotú ruháikat.
15.00-17.00 óráig ezekből a ruhákból bárki válogathat kedve szerint.
Önkéntes segítők jelentkezését szívesen fogadjuk, akik a terem felügyeletét biztosítanák.
Szervező: Pappné Szabó Gabriella

A Regölyért Egyesület

Nótás –Népdalos Találkozójára
szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt!
2019. május 18-án 14:00 órai kezdettel
SZTÁRVENDÉG:

B. TÓTH MAGDA
TOVÁBBI FELLÉPŐK:
Bakóczi Szűcs Imre, Balázs Anikó, Bánki Erzsébet, Boris Sándor, Botos Magdolna, Fritz Anna,
Horváth János, Incze Zoltán, Józsa László, Kerekes Imre, Kovácsné Németh Magda,
Lékainé Horváth Zsuzsanna, Móricz Pacsmag Erzsébet, Szabó Tamás, Szabó Róbert,
Szeledeli Margit, Tavas Róz
Regölyi Népdalkórus Citera kísérettel

Zenei kíséret: Rácz Attila és zenekara
Zenél az esti bálban: Szabó Róbert
Belépődíj: 2000 Ft (vacsorával)
Helyszín: Regölyi Művelődési Ház, Regöly, Hunyadi u 13.
Információ: Szeledei Margit: 06303344621,
Stallenberger Zoltánné: 06702947899
Részvételi szándékát kérjük, április végéig jelezze a fenti telefonszámok valamelyikén
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk!
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CSALÁDI NAP
a Regölyért Egyesület és a Skola Regum Alapítvány szervezésében

Szertettel várunk benneteket Családi Napunkra!
Időpont: 2019. május 25. szombat 9.00-20.00 óráig
Helyszín: Regölyi Általános iskola épülete, tornaterme és udvara
A programokról:
lovaskocsikázás, csillámtetkó, arcfestés, csajos frizurák Krisztikével, fagyi, palacsinta, UGRÁLÓVÁR
kicsiknek és nagyoknak, UTAZÓ PLANETÁRIUM a tornateremben, sportos vetélkedő, csocsóbajnokság, kézműves foglalkozás, családi mobilmentes" nyomozós" vetélkedő, palacsinta, szalonnasütés,
tábortűz gitárkísérettel
A részletes programokról plakátjainkon tájékozódhatsz!
A részvétel ingyenes!
Regölyért Egyesület

A VÉRADÁSRA HOZD MAGADDAL SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYODAT,
TAJ-ÉS LAKCÍMKÁRTYÁDAT!
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. JANUÁR 1-TŐL:
Született gyermekek:
Név
Házasságkötések:
Név
Elhunytak:
Név (kor)
Arnold János (53)
Hegedüs Istvánné (86)
Barkóczi László (68)
Pekli Gyula (84)
Szarvas Sándorné (91)
Lukács Jánosné (84)
Balogh Józsefné (94)
Fodor Ferencné (64)
Söllei Géza (65)
Bója József (72)
Hegedüs Jánosné (70)

Születés dátuma
Házasságkötés dátuma
Elhalálozás dátuma
2018. október 13. (az előző számból kimaradt)
2019. január 15.
2019. január 19.
2019. január 29.
2019. február 15.
2019. március 5.
2019. március 11.
2019. március 17.
2019. március 17.
2019. április 6.
2019. április 11.

Kedves Adózó Magánszemélyek!
Közeleg ismét az adóbevallás határideje (május 20.). Szeretnénk felhívni az adózók figyelmét, hogy a
2018. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják regisztrált civil szervezetek részére.
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

FALUNK MINDEN
LAKÓJÁNAK
ÁLDOTT
HÚVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!
REGÖLY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA!

