
 

 

KORONAVÍRUS - TÁJÉKOZTATÁS 

2021. FEBRUÁR 

A tartalomból: Önkormányzati hírek            1-4. oldal 
                       Óvodai - iskolai hírek            5. oldal 
    Visszatekintő                           7. oldal 
     Anyakönyvi hírek                    8. oldal     
              

2021.02.19-én a Kormányhivatal vezetői tájékoztatást tartottak Tamási járás polgármestereinek a             
járványügyi helyzetről. Az ott elhangzottak szerint két lehetőség van a korlátozások mielőbbi enyhítésének: 
 

1. Szigorúan betartjuk az előírásokat és bízunk a csodában. 
2. Beoltatjuk magunkat. 

 
Amennyiben már regisztrált az oltásra: háziorvosa keresni fogja Önt. Ha eddig erre nem került sor, 
kérem, tegye meg. Ha nem tud regisztrálni, kérje az Önkormányzat segítségét és segítünk! 
 
Többen kételkednek a vírusban. Javaslom, beszéljenek olyanokkal, akik már átestek a fertőzésen (én ezt 
több esetben megtettem). Akiknek súlyosabb tünetei voltak elmondták: a KORONAVÍRUS NEM JÁTÉK!  
 
Nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy maradéktalanul tartsa be a járványügyi előírásokat,          
felelősségteljesen viselkedjen,  ne "játsza ki" az esetleges kiskapukat a rendszerben, mert az egészség és 
az emberi élet védelme most a legfontosabb! Aki nem tartja be a szabályokat, nem csak                               
a saját és családja életét teszi kockára, hanem mindenkiét, akivel érintkezik! 
 

TEENDŐK, HA ÚGY ÉRZI, ÖN IS ELKAPTA A FERTŐZÉST: 
Ha bármilyen gyanús tünetet észlel magán, vagy családtagjain (láz, köhögés, torokfájás, íz-és                
szaglásvesztés, fejfájás, végtagfájdalom) hívja háziorvosát a 74/402-735 telefonon, aki tájékoztatni fogja a                
további  teendőkről. Amennyiben COVID-19 fertőzés gyanúja áll fent, nagyon kérem Önöket,               
hogy tartsák be az önkéntes KARANTÉN előírásait. Ez azt jelenti, hogy otthonukat                                   
ne  ha g yj ák  e l  (k ivé t e l  min t av é t e l ) ,  ne  h ív j ana k  vendé ge t  o t t ho nukba . 
 
Amennyiben szükségük van az Önkormányzat segítségére az ellátásukhoz, ezt nem tudja megoldani a 
családjával, szomszédokkal, barátokkal, kérem jelezzék a 74/402-606-os telefonon, vagy munkaidőn kívül 
hívják Kelemen Csaba polgármestert 30/754-0167-es telefonszámon.  
Az Önkormányzat nem kap tájékoztatást hivatalos forrásból a fertőzöttekről csak                                     
akkor  t udunk  ró l a ,  ha  Ön  j e l z i ,  vag y se g í t s ége t  ké r  az  e l l á t áshoz ! 
 
AMENNYIBEN KARANTÉNBAN VAN: AKKOR SE HAGYJA EL OTTHONÁT, HA A               
H I V A T A L O S   Í R Á S O S  É R T E S Í T É S T  K É S Ő B B  K A P J A  M E G ! 
A KARANTÉN A TÜNETEK MEGJELENÉSÉNEK NAPJÁTÓL MIN. 10 NAPIG TART. 
 
Amennyiben állapota rosszabbra fordul (nagyfokú nehézlégzés, fulladás, nagyfokú gyengeségérzés)      
azonnal hívja a Mentőszolgálatot a 112-es számon! Ha kérdése van, hívja háziorvosát a korábban megadott 
telefonszámon! Vigyázzunk magunkra és egymásra!  

Kelemen Csaba  
polgármester 



 

 

GÓLYAFÉSZEK KARBANTARTÁS 

GÉPJÁRMŰADÓ 

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ LEADÁS 
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Egyetlen liter használt sütőolaj egymillió liter 
ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni! 
 
Önkormányzatunk elkötelezett a környezet védel-
me mellett, ezért kérjük: gyűjtsék külön a 
sütőolajat és azt csak a szelektív gyűjtőbe tegyék!  
 
A szennyvízbe öntve dugulást okozhat és a 
szennyvíztisztítót leterheli! A földbe kerülve    
súlyosan károsítja a talajt, elégetve rákkeltő füst 
keletkezik! 

 
Az összegyűjtött olaj minden kilo-
grammja után 25 Ft-al támogatja a 
cég a Skola Regum Alapítványt, ez-
zel segítve a regölyi óvodás és isko-
lás gyermekek környezettudatos   
nevelését! 
 

Tegyünk együtt Regölyért és az élhetőbb  kör-
nyezetért, támogassuk a regölyi gyermekeket! 

 
Regöly Község Önkormányzata 

 
 

 
Tájékoztatjuk, hogy 2021. március 4-én Regöly 
településen tervezett áramszünet lesz. 
 
Áramszünet ideje: várhatóan 8:30-10:30 óráig 
Érintett terület: Munkácsy utca, Arany J. utca, 
Zrínyi utca, Szemenyei utca 34-48.-ig (páros), 
Szabadság utca 23., 25., Petőfi utca 15., 17., Vö-
rösmarty utca 31. 
 
Áramszünet ideje: várhatóan 10:30-12:30 óráig 
Érintett terület: Vörösmarty utca 1-27., 6-24., 
Hunyadi utca 16., 18. sz., Kölcsey utca 
 
Áramszünet ideje: várhatóan 12:30 – 15 óráig 
Érintett terület: Bercsényi utca, Széchenyi utca, 
Vas Gereben utca, Váralja utca, Dózsa utca, Gár-
donyi utca, Rákóczi utca 1-33., 2., 2/a., 22-48., 
135. TSZ, Önkormányzat, Posta, Gyógyszertár, 
Általános Iskola, Ravatalozó 
 
Az áramszünet oka: madárvédelmi beavatkozás. 
 
Köszönjük együttműködésüket és az üzemszünet 
miatti megértésüket! 

 
 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
  

 
 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási felada-
tokat jövőre a NAV veszi át. A változás a gépjár-
mű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, 
plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet márci-
us 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.    
 
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot 
küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határ-
időkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 
2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-
tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a 
személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjármű-
adó összege csökkent.  
 
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, 
a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell 
befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó be-
vételi számlára.  
 
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó 
alóli mentességeket. A 2020. december 31-én 
fennálló adómentességet és szüneteltetést az    
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az 
adó kivetésénél.  
 
Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adó-
kedvezményt is a GJADO „adat- és 
változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/
kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez”   
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely leg-
egyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő   
Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. 
A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a 
NAV központi ügyfélszolgálatain.  
 
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott 
vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos 
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóha-
tóságokhoz lehet fordulni. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
 
 

 
2021. április 1-től községünkben is lehetőség 
lesz a háztartásokban keletkezett használt    
sütőolaj és használt sütőzsiradék leadására. 
 
Az olajat lezárt csomagolásban (PET-palack vagy 
műanyag befőttesüveg) helyezzék a sárga színű 
gyűjtőbe, melyet az önkormányzat udvarán talál-
nak meg. 



 

 

EB NYILVÁNTARTÁS REGÖLYI ALKOTÓK MAGAZIN 
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FELHÍVÁS! 
 
Felhívjuk a tisztelt regölyi lakosság figyelmét, 
hogy elindulásra kerül a Regölyi Alkotók        

Magazin, melyben összegyűjteni kívánjuk, azon 
Regölyben élő, valamint Regölyhöz kötődő     
személyeket, akik valamilyen formában maradan-
dót alkotnak, teremtenek. 
 
Várjuk azok jelentkezését, bemutatkozó        
levelét, akik szívesen megmutatnák műveiket, 
alkotásaikat, gyűjteményeiket. 
 
A Regölyi Alkotók Magazin online és nyomtatott 
formában, egyaránt megjelenik, illetve a Művelő-
dési ház ablakában kialakításra kerül egy kiállítás, 
mely az alkotók és műveik népszerűsítésére    
szolgál. 

További információk: 

Kelemen Csaba polgármester 
Dávid Edit  

Dránovics Anita  
Szabó Barbara 

e-mail: alkotok@regoly.hu 
 

Tamási Tankerületi Központ 
                            

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Regölyi Telephelye 

 
tanító 

munkakör betöltésére. 
 

Részletek az alábbi linken érhetők el: 
 

https://kozigallas.gov.hu/pages/
jobviewer.aspx?ID=ujvj8ofxh8  

ÁLLÁSHIRDETÉS 

 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ 
(1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tar-
tási helye szerint illetékes önkormányzat 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 
vonatkozásaira való tekintettel három évente leg-
alább egy alkalommal ebösszeírást végez. A te-
lepülési önkormányzat az ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott, a jogszabályban meg-
határozott adatokról helyi elektronikus nyilvántar-
tást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és 
más személyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak          
hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa       
és tartója az ebösszeíráskor köteles a                 
törvényben előírt adatokat a települési                                  
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 

Kérem, hogy a tulajdonában lévő eb adatait a 
mellékelt „Eb bejelentő lap”segítségével beje-
lenteni szíveskedjen. 

Az Eb bejelentő lapot ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni az önkormányzat részére személye-
sen, postai úton, vagy aláírt, szkennelt formá-
ban a regoly@regoly.hu e-mail címre. 

 

Az Eb bejelentő lap leadási határideje: 2021. 
március 31. 

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az 
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állat-
védelmi bírságot vonhat maga után az állatvédel-
mi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. ren-
deletben foglaltak alapján. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális 
adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az 
eb összeírást követően is köteles az adatokban 
bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a 
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalnak! 

 
Kis-Fehér Katalin 

 jegyző 

Az eb bejelentő lap mellékelten  megtalálható a 
Kisbíró következő oldalán. 



 

 

REGÖLYÉRT EGYESÜLET  
 

A Magyar Falu program Falusi Civil Alap 
keretében a Regölyért Egyesület „A Regö-
lyért Egyesület klubhelyiségének felújítása” 
elnevezésű  FCA-KP-1-2020/1-000850 azo-
nosító számú pályázat keretében 5 999 292 
Ft támogatást nyert el. 
A pályázat célja a Regöly, Hunyadi utca 13. 
szám alatt található klubhelyiség (1. emeleti 
szolgálati lakás) felújítása. 
A megvalósítás ideje 2021. január 1.-2021. 
december 31. 

Horgosné Freizinger Tímea 
Regölyért Egyesület Elnöke 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

Óvodai és közterületi játszótér megújult! 
 

A Magyar Falu Programnak köszönhetően az 
óvoda udvarán játszótéri játékok kerültek 

telepítésre 4.969.999 Ft értékben. 
 

A közterületi játszótér szintén megújul az 
idei évben, erre is nyertes pályázattal rendel-

kezünk 4.999.999 Ft értékben. 
 

Kelemen Csaba polgármester 

PÁLYÁZATI HÍREK 

A Magyar Falu program keretében megvalósuló közterületi játszótér kialakításánál szükségessé vált föld-
munkát az alábbi személyek segítették. A közösség érdekében végzett önzetlen munkájukat ezúton is kö-
szönöm. 
 
 Dávid Tibor 

 Gergely Péter 

 Horgos Zsolt 

 H.Varga Antal  

 Iván Pál 

 Kalota Dániel 

 Kelemen Ákos 

 Kertész István 

 Lakos Péter 

 Pájer Gyula  

 Péterbencze Máté 

 Szabó Attila   

 Varga András 

 
Köszönet azoknak a pénzügyi támogatóknak is, akik a Regölyért Egyesület számlájára adományukat befi-
zették. A befizetett összegeket a játszótér kialakításánál használja fel az Egyesület. További pénzügyi tá-
mogatásokat köszönettel veszünk. 
 

Regöly Község Önkormányzata nevében 
Kelemen Csaba  

polgármester 



 

 

ISKOLAI HÍREK 

ÓVODAI  HÍREK 
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A  Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2021. című pályázati 
kiírásra beadott, NEAG-KP-1-2021/5-000365 
számú, Skola Regum Alapítvány 2021. évi egy-
szerűsített támogatása című pályázatán alapítvá-
nyunk 200.000 Ft támogatást nyert, melyből is-
kolai bútorokat vásárolunk. 
 
 Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális 
kompetencia fejlesztése” pályázaton iskolánk 
LEGO oktatási eszközökkel gazdagodott. A tan-
év második félévében megkezdődik a tananyag 
feldolgozása.  
 
A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Ki mit 
tud? Online vetélkedőt hirdetett iskolások szá-
mára. Iskolánkat Lévai Ibolya, Kerekes Levente 
és Kárász Krisztián képviselte. A nyereményeket 
Orbán Attila a Tolna Megyei Közgyűlés alelnö-
ke adta át. 
 
Tavaszi szünet időpontja:  tavaszi szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2021. április 1. (csütörtök), a 
szünet utáni első tanítási nap 2021. április 12. 
(hétfő). 
 
Továbbra is várjuk a Regölyi meséim kiadvá-
nyunkhoz a történeteket minden korosztálytól. 
Kéziratban és gépelt formában is elküldhetik. 
Beküldési határidő: 2021. április 30.  
 
A Tamási Művelődési Központ által meghirde-
tett Ilyen karácsonyt szeretnék! on-
line rajzpályázaton Dávid Réka Zselyke a 4. kor-
csoportban II. helyezést ért el. Gratulálunk!  

 
Lukács Zsuzsanna 

Pedagógus 
 

.  
 
 
A nevelési év ősszel is a Vörösmarty utcai épü-
letben folytatódott, a járványügyi előírások be-
tartása mellett. Fokozottan figyelünk a kézmo-
sásra, fertőtlenítésre, a reggeli hőmérés már saj-
nos a napi rutin része.  A szabályok betartásában 
minden szülő partnerként viselkedik. Ennek is 
köszönhetően intézményünket eleddig megkí-
mélte a betegség. Minden erőnkkel azon va-
gyunk, hogy ez így is maradjon. 

Az őszi szünet előtt szalonnasütést szerveztünk a 
gyermekek és szüleik számára. A jó hangulatú 
összejövetelre a szalonnát a Regölyért Egyesület 
ajánlotta fel. Zöldséget, kenyeret, egyéb finom-
ságokat a szülők biztosították. Helyszínt, fát, 
nyársakat az önkormányzattól kaptunk. Köszö-
net érte. 
 
A Mikulással ebben az évben sajnos csak az in-
terneten találkozhattak az óvodások. Nagy öröm-
mel vették észre, hogy a Mikulás csomagot tett 
minden gyermek ablakban elhelyezett cipőjébe. 
A Mikulásnak a Szülői Közösség nyújtott segít-
séget a csomagok összeállításában. 
 
Díszekkel, ünnepi világítással igyekeztünk kará-
csonyi hangulatot teremteni a téli szünet előtti 
napokban. Fenyőfadíszítésre és ajándékozásra is 
sor került. A fenyőfát Tislér Zoltánné ajánlotta 
fel intézményünknek, a karácsonyfa alá a Regö-
lyi Önkormányzat jóvoltából kerültek új játékok.  
 
Köszönjük, hogy segítettek gyermekeinknek 
örömteli perceket szerezni! 
 
2021. február 18-án délelőtt került megrendezés-
re az óvodai farsangi bál. A gyerekek már reggel 
jelmezben jöhettek az óvodába. A Tánc, vers-
mondás, körjátékozás és mulatozás egészen az 
ebédig tartott. A rágcsálnivalóról és üdítőről a 
szülők gondoskodtak.  Mivel a vírushelyzet mi-
att nem lehetett megrendezni a nyílt bált, ezért 
gyűjtődobozt helyeztünk ki az óvoda számára a 
boltban, illetve a szülők vállalták, hogy támoga-
tói jegyet árulnak. A jegyekből származó bevétel 
még nem ismert, de úgy gondoljuk, hogy nagyon 
nagylelkűen támogatják óvodánkat ebben az év-
ben is. Melyet ezúton is szeretnénk megköszön-
ni. 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kissné Lőrincz Mária  
tagóvoda vezető 



 

 

1% FELAJÁNLÁS 

ÓVODAI HÍREK 
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KEDVES REGÖLYIEK! 
 
Bejelentés érkezett a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 
részére, amelyben a bejelentő kifogásolta az óvoda ideiglenes elhelyezésére szolgáló épületben tapasztalha-
tó körülményeket.  
 
Dr. Albert Nóra tisztifőorvos asszony személyesen végezte az ellenőrzést, amely keretében nem igazolód-
tak a bejelentő által kifogásolt körülmények, a főorvos asszony megfelelőnek minősítette az elhelyezést. Az 
ellenőrzés során tett javaslatokhoz igazodva a gyermekek méretéhez igazítottuk a mosdót és a wc csészét, 
áthelyeztük a mosógépet, szúnyoghálót helyezünk el az ablakokra, és a beton vízelvezető mellé a hirtelen 
beszaladást megakadályozó korlátot helyezünk el. Az ellenőrzés megerősített bennünket abban, hogy 
legféltettebb kincseink megfelelő körülmények között és biztonságban, jó helyen vannak.   
 
Örömmel fogadjuk a segítő szándékú észrevételeket, hogy a gyermekek elhelyezése az ideiglenes helyükön 
komfortosabbá váljék, de úgy gondolom ennek nem ez a módja. Kérem megértésüket, hogy az óvoda fel-
újításának elhúzódása miatti átmeneti nehézségeket együtt tudjuk átvészelni annak érdekében, hogy a gyer-
mekeink mielőbb birtokba vehessék a felújított épületet. Sajnos több előre nem látható körülmény hátráltat-
ta a beruházás törvények szerinti megvalósítását (például: az Államkincstár 5 hónap után mondott véle-
ményt a tervekről, amelyben az átdolgozásukat kérte, újra kell terveznünk), ezek miatt húzódott el az épít-
kezés.  
 
Ahhoz, hogy egy ilyen méretű beruházás elszámolható legyen, fokozott figyelmet kell fordítani a jogsza-
bályok betartására! Nem megfelelő megvalósítás esetén a visszafizetési kötelezettség komoly problémákat 
okozhat Regöly Község Önkormányzata életében, közös terveinket, beruházásaink megvalósítását is veszé-
lyezteti.  
 
Az ajtóm mindig nyitva áll, ha észrevételeik, problémájuk van, keressenek bátran. 
 

Kelemen Csaba  
polgármester 

FELHÍVÁS 
 
Kedves Adózó Magánszemélyek! Közeleg  az adóbevallás határideje. Szeretnénk felhívni az adó-
zók figyelmét, hogy a 2020. 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  
18941490-1-17 Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület  
18862076-1-17 Regölyi Lovassport Egyesület  
18860438-1-17 Regölyi Népdalkórus Alapítvány  
18866908-1-17 Regölyi Sportegyesület  
18861147-1-17 Skola Regum Alapítvány  



 

 

BETLEHEM ÁLLÍTÁS 

KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS  
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A Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület 
tagjai, a hagyományokhoz híven 2020. decembe-
rében is felállította Regöly Község karácsonyfá-
ját. 
 
A vírushelyzetre való tekintettel kisebb létszám-
mal ugyan, de annál nagyobb szeretettel állítot-
tuk, és díszítettük a fát, ezzel okozva községünk 
minden kedves lakójának egy kis örömet. 
 
Reményeink szerint a 2021. év és a vírus engedni 
fogja a helyi rendezvények megtartását, ennek 
tükrében készülünk mi is a főzőversenyre, amit a 
szokott időpontban kívánunk megtartani. 
 
Falunk minden lakójának kívánunk jó egészséget 
a továbbiakban is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kádár József  
RKSZE Elnök 

Ezekben a vészterhes időkben is felállításra került 
a Betlehem. Nem úgy mint eddig, kicsit máskép-
pen! Nem volt a hagyományos advent 1. vasár-
napja előtti szombati közös program, amikor min-
dent egyszerre építettünk. 
 
Idén több részben készült a faluközpont ünnepi 
díszítése, csoportosulás nélkül. 3-4 fős csapatok 
dolgoztak, különböző időpontokban. Bízzunk 
benne, hogy jövőre teljes létszámmal, együtt tu-
dunk tevékenykedni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pál-Kulman Rita 

Az idei ünnepünk merőben más volt a koronaví-
rus-járvány miatt, de azt már ősszel tudtuk: bármi 
lesz is, a Mikulás 2020-ban is meglátogatja a gye-
rekeket.  
A legszigorúbb biztonsági előírásokat természete-
sen maga a Mikulás is precízen betartotta, kicsit 
távolságtartóbb volt, de ugyanolyan nagy szívvel 
vette nyakába a falut, mint a korábbi években.  

V I S S Z A T E K I N T Ő 

Több integetés, kertek alatt suhanás, visszafogott 
ölelés, mégis ugyanolyan hangosan éneklő gyer-
mekhangok, aprócska ajándékaikat lelkesen bon-
togató gyermekek. 
 
Adni jó! – elcsépelt, mégis végtelenségig igaz 
kifejezés, ami a koronavírus-járvány miatt 
méginkább felértékelődött. 
 
Köszönetemet szeretném kifejezni a Regölyért 
Egyesület nevében a csapat tagjainak név szerint:  
 
Lukács Gyula, Lukácsné Koncz Bernadett, Nyisz-
tor János, Cseke Dávid, Iván Pál, Steiger Erika, 
Kis Mira. 
 

 
Pál-Kulman Rita 

HÁZHOZ MENŐ MIKULÁS 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
 

Született gyermekek: 
Név       Születés dátuma 

 

Szarka Dominik     2020. november 2. 

Fábján-Nagy Tamara    2020. november 17. 

Kövecses Dominik      2020. november 25. 

Tóth Máté Gergely      2020. december 27. 

     

Házasságkötések: 

Név       Házasságkötés dátuma 

- 

 
Elhunytak:   
Név (kor)      Elhalálozás dátuma 
 

Rácz Gyuláné /Noé Julianna/ (75)   2020. november 11. 

Kelemen Istvánné /Cziráki Viktória/ (97)  2020. november 16. 

Mózes János  (55)     2020. december 11.  

Varga Gyuláné /Právics Erzsébet/ (80)   2020. december 11. 

Guzslován Rózsa (58)     2020. december 15. 

Jelinek Sándorné /Csizmazia Mária/ (84)  2020. december 18. 

Klesch Erzsébet (86)     2020. december 25. 

Lukács István (74)     2020. december 5. 

Bék József (84)     2021. január 6. 

Makai Illésné /Török Julianna/  (85)  2021. január 16.  
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