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A tartalomból: Önkormányzati hírek
Óvodai - iskolai hírek
Tájékoztató
Visszatekintő
Anyakönyvi hírek
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FOGORVOS
Dr. Alkonyi Csongor fogszakorvos 1981-ben végzett Pécsen. 38 éve praktizál Kurdon,
10 éve Szakályban, november óta pedig Regölyben is.
Rendelési idő:
Hétfő 13:00-16:00
Szerda 13:00-16:00
(a rendelési idő szeptember 1-től változni fog keddi és csütörtöki napokra)
A betegek fogadása rendelési időben való, előzetes bejelentkezés alapján történik az alábbi telefonszámon: 06 30 997 39 01
(Sürgős eseteket természetesen előzetes bejelentkezés nélkül is fogad.)

PÁLYÁZAT
Regöly Község Önkormányzata pályázatot hirdet a foglalkoztatóban található fóliasátor használatára
és bérlésére. Akit érdekel az általa fizetendő bérleti díj megjelölésével pályázhat a képviselőtestületnél.
További információval Kelemen Csaba polgármester szolgál.
Regöly Község Önkormányzata
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ÓVODAI HÍREK
December 6-án látogatott el hozzánk a Mikulás. Beszélgetést követően sok verssel, énekkel, tánccal
köszöntötték a gyerekek a fehér szakállú Télapót, aki igazán barátságosnak tűnt. Sírást csak a legkisebbektől hallhattunk érkezésekor. Volt zsákjában minden jó: kaptak édességet és matricás albumot,
gyümölcsöt az apróságok. A konyhán dolgozók jóvoltából egy újabb ajándékcsomag örvendeztette
meg a gyerekeket. Pihenés után, délután „Mikulás parti” vette kezdetét, melynek helyszínét az önkormányzat biztosította a Művelődési Házban. A rendezvényen a szülők gondoskodtak a dekorációról,
nassolni és innivalóról. Jó hangulatban, szüleik és nevelőik társaságában telt el a délután, a gyerekek
nagy örömére.
December 9-én a könyvtárban Fábián Éva mesemondó előadását hallgathattuk meg, mely remek megalapozása volt a karácsonyváró hangulatnak.
December 13-án, pénteken testnevelési tréninggel egybekötött bemutató volt óvodánkban. A bemutatót
tartó szakember jó hangulatú foglalkozás keretén belül mozgatta meg a szép számmal megjelent szülőket, rokonokat, szimpatizánsokat és nem utolsó sorban a gyerekeket. Az összejövetel eredményeként
egy 10.000 Ft-os ajándék utalvánnyal gazdagodott az intézmény, melyet a Decathlon áruházban van
lehetőség beváltani.
December 17-én sok sürgő-forgó, mézeskalácssütő, ünnepre készülő kisgyerekkel találkozhatott az, aki
ezen a napon belátogatott a regölyi óvodába. A mézeskalács hozzávalóit a gyermekek otthonról hozták,
így készült el a gyerekek keze nyomán szaggatott, díszített finomság.
A mézeskalács elfogyasztására december 19-én került sor, az óvodai karácsonyi ünnepség keretén belül: meghitt, bensőséges közös fadíszítésre és ajándékozásra került sor a délelőtt folyamán. Az óvoda
újabb játékokkal, képességfejlesztő eszközökkel, a gyerekek sok élménnyel gazdagodtak. Délután a
templomban vettünk részt a karácsonyi ünnepségen: versekkel és énekkel igyekeztünk emelni az ünnep
fényét és megörvendeztetni a megjelenteket.
Sok felajánlás érkezett a község lakóitól óvodánk részére: dekorációs anyagok, papírok, gyümölcs, szaloncukor és egyéb felajánlások tették színessé a gyermekek Télapó ünnepségét és karácsonyát. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az óvodai Mikulás ünnepség és a karácsony emlékezetessé válásához!
Kissné Lőrincz Mária
Tagintézmény vezető

ISKOLAI HÍREK
Az őszi ünnepkör zárásaként kézműves foglalkozást tartottunk a gyerekeknek. Részt vettünk Iregszemcsén az első téli fordulón, melyen a játékosok szépen teljesítettek. Ezután a téli ünnepkör következett,
melynek középpontjában az Advent állt. Közben a gyerekek lázasan segédkeztek az ajándékcsomagok
elkészítésében, melyeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz küldtünk. December 19-én a karácsonyi műsorral zártuk az ünnepkört és a 2019-es évet. Az új esztendőben sem pihenünk, hiszen már javában készülünk a Farsangra. Farsang időpontja: 2019. február 21. 14:00-16:00
Lukács Zsuzsanna
Pedagógus
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GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2020-BAN IS!
Házhoz menő lomtalanítás
Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett
időpontban a háztartásban keletkezett lom - úgymint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat - háztól történő elszállítását. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből
származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alább megadott elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.A lomtalanítás nem konténerben történik, a kihelyezhető lom mennyisége maximálisan 3 m3. Lomtalanítási
igényt március 15-től október 15-ig lehet benyújtani.
Lomtalanítás megrendelés: www.aliscaterra.hu/lomtalanitas-igenylese
E-mail: penzugy@vertikalrt.hu, Személyesen: 7100. Szekszárd, Epreskert u. 9.,
Honlap: www.vertikalzrt.hu, Info: +36 20 256-3224
Régiós elérhetőségek:
Alisca Terra NKFT.: 74/528-850; ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu
FONTOS: Kérjük, hogy a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az, előre egyeztetett időpontban.
Szelektív hulladékszállítás 2020. évi rendjéről
Társaságunk 2020-ban is biztosítja a szelektív hulladékgyűjtési rendszert.A rendszer keretében az ingatlanokon keletkező települési hulladékot továbbra is szelektálva szükséges gyűjteni.
A sárga illetve a kék fedővel ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:
műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);

papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);

Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);

fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);
Amennyiben a sárga fedővel ellátott edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is
kihelyezhető.
Az összegyűjtött csomagolási hulladék a hátoldalon lévő naptár szerint kerül ürítésre.
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FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen üveget! Mindig gondoljon arra, hogy
minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok
tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőedénybe.
Komposztálható hulladékok gyűjtése
A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető. A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben
összekötve szállítja el Társaságunk a megjelölt szállítási napokon (ld. lejjebb), az ingatlan elől alkalmanként 0,5m3 mennyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok
(gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a szekszárdi ügyfélszolgálaton lehetséges, illetve a hulladékudvarral rendelkező települések lakói az adott településen lévő hulladékudvarban vehetik át a zsákokat.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szenynyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.
Üveghulladékok gyűjtése:
Társaságunk 2020. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2020
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VI S S ZATE K I NTŐ
BETLEHEM ÁLLÍTÁS
A tavalyi adventi várakozást már hagyományként a Betlehem felállításával, és az adventi koszorú elkészítésével kezdtük. A rongálás után a Szent család és a Betlehemi királyok oly mértékben megsérültek,
hogy teljesen újra kellett készítenünk az egészet. A testeket tartó fa vázat meg kellett erősíteni, az arcokat újból el kellett készíteni. Az öltözékek szerencsére nem sérültek, csak alapos mosásra és vasalásra
volt szükség. Mária alakja teljes mértékben megújult. Az istálló épülete is elnyerte végleges formáját, a
tetejére zsindely került. Mindehhez semmi más nem adott erőt csak hitünk és tenni akarásunk a faluért,
közösségünkért.
Köszönöm mindazoknak, akik idejüket és energiájukat nem sajnálva hozzájárultak ahhoz, hogy
2019 –ben is a karácsonyi ünnepkörhöz méltóan ünnepi díszbe öltöztessük a faluközpontot.
Közreműködők: Lukács Gyula, Lukácsné Koncz Bernadett, Lukács Bence, Gőgös Dániel, Kelemen
Csaba, Kelemen András, Schmidt György, Pál Attila, Pál Zsombor, Sziveri Anita, Stallenberger Zoltánné, Dienes Csaba, Ravasz Márta, Dienes Damos, Kasza-Révész Gabriella, Kasza Vince, Kasza Emese,
Pintér Szidónia, Pintér Péterné, Lakos Péter, Szabó Csilla, Varga Gyuláné, Tóth Józsefné, Dobai Mihályné, Hanákné Rácz Rita, Kelemen Ákos, Kelemen Tibor, Pál – Kulman Rita
MIKULÁS
Ho, ho, hoho – köszönt hangosan a Regölybe érkező Mikulás, belépve 62 kisgyermek otthonába Krampuszok kíséretével. Úgy tűnik a faluban nem volt rossz gyerek, mindenki kapott mikuláscsomagot, ami
megannyi édes és finom meglepetést rejtett.
A „Házhoz megy a Mikulás” a Regölyért Egyesület szervezésében került megrendezésre. A hintók díszeit, a jelmezeket egyesületünk vásárolta.
Köszönet illeti a program résztvevőit : Tóth Tihamér Jenő, Lukács Gyula, Lukácsné Koncz Bernadett,
Lukács Bence, Iván Pál, Cseke Dávid, Klapács Nikolett, Kelemen Ákos, Gábor Ferenc, Szabó Rebeka,
Szabó Barbara, Szontág Árpád, Nyisztor János, Nyisztorné Bernáth Beáta, Kostyán Gyula
Amennyiben egyesületünket támogatni szeretnék, ezt megtehetik az általunk szervezett programok keretein belül. ( Gyereknap, Nótafesztivál, Házhoz megy Mikulás )
Pál-Kulman Rita

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ……
Hó ugyan nem esett, a regölyi faluközpontban mégis állt egy hóember barátjával, a Mikulással.
Kratz Csanád szalmabálái Kalota Dani és Móri Csaba segítségével új helyre költözhettek.
Az anyagbeszerzésben közreműködtek: Lujzi, Cziráki Kati néni,Vasné Ibolya és az Önkormányzat.
A Mikulás és hóember ruháját és kalapját varrták és összeállították:
Dránovics Anita, Böbe néni, Kalota Marika, Horgosné Erzsike,
Horgosné Timi, Horgos Zsolti, Sziveri Anita és Vajk Ildikó. Az arcokat szerkesztette és készítette Dránovics Anita. A Mikulás puttonyába
ajándékok is kerültek. Puttonyát sok-sok hópihe díszítette, melyek elkészítésében Horgos Eszter és Veronika segédkeztek.
A hideg sem tántorított el bennünket attól, hogy új ruhába öltöztessük
barátainkat, így az ünnepvárás keretében immár ők is a faluközpontot
szépítették a Betlehem, az adventi koszorú és a karácsonyfa mellett.
Köszönetemet szeretném kifejezni segítőimnek ,akik nélkül az álmom nem valósulhatott volna meg!
Horgosné Freizinger Tímea
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SZENTESTI FORRALT BOROZÁS A BETLEHEMNÉL
Mostanra már hagyománnyá vált, hogy december 24-én az esti szentmise után egy kis forralt borozásra, beszélgetésre,barátaink, ismerőseink köszöntésére, jókívánságaink kifejezésére jövünk össze a
Betlehemnél . Az időjárás az idei évben nem volt kegyes hozzánk, így most a kisebb létszámú baráti
körnek bőven jutott forralt bor. Ahogyan minden évben, most is Dávid Antal készítette el a finom
italt. E mellé ügyes háziasszonyoknak köszönhetően ki-ki fogyaszthatott sós és édes süteményt, vagy
éppen szaloncukrot.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki akár süteménnyel, akár borral, cukorral,
fűszerrel, vagy éppen segítségével támogatta a szép estét.
Kelemen Csaba
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Regölyért Egyesület nevében ezúton szeretnénk megköszönni és hálás köszönetünket kifejezni a
vállalkozóknak,vállalkozásoknak,magánszemélyeknek,és Regöly Község Önkormányzatának,- mindazoknak, akik támogatásukkal, segítő munkájukkal hozzájárultak ahhoz,hogy Egyesületünk rendezvényei a 2019-es évben is megvalósulhattak.
Külön is szeretném megköszönni az Egyesület elnökségének a támogató munkáját, akik szervező
tevékenységükkel járultak hozzá rendezvényeink sikeréhez.
Egyesületünk az alábbi programok szervezésében és lebonyolításában tevékenykedett az elmúlt
évben is: Nótafesztivál, Családi nap, gyermekprogram szervezése a Falunapon, szüreti felvonulásban
való segédkezés, szalmababák készítése és elhelyezése, Mikulástúra szervezése, Betlehem állítás, és
adventi mézeskalácsozás és kézműves foglalkozás és forraltborozás.
Egyesületünk pályázati forrásból támogatást nyert, így a regölyi Művelődési házba 2019. év októberében beszerzésre került egy komplett hangosítási rendszer, ami minden regölyi rendezvény színvonalának növelését segíti.
Szeretettel várjuk a tenni akaró fiatalokat Egyesületünkbe, és örömmel nyújtunk segítséget az új
ötletek megvalósításában is az új évben.
Minden kedves Regölyi lakosnak sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk és szeretettel várunk
mindenkit rendezvényeinkre a 2020-as évben is.
Regölyért Egyesület elnöksége nevében
Horgosné Freizinger Tímea elnök

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született gyermekek:
Név
Születés dátuma
Házasságkötések:
Név
Házasságkötés dátuma
Németh Gábor - Kardos Viktória
2019. december 7.
Elhunytak:
Név (kor)
Tamás József Imre (71)
Kocsis Józsefné (91)
Réthy Pál (55)
Göttlinger Roland (42)
Fazekas Attila (57)

Elhalálozás dátuma
2019. november 27.
2019. december 3.
2019. december 8.
2019. december 14.
2019. december 27.

