
 

 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének a gyer-

mekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendeletének 2. §-a alapján                 

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS igényelhető az alábbi feltételekkel: 

A támogatásra jogosultak köre: 

Regöly községben lakóhellyel rendelkező és 

a) Regöly községben működő intézményben óvodai nevelésben részesülő, vagy 

b) Regöly községben működő intézményben alsó tagozatos általános iskolai oktatásban ré-

szesülő, vagy 

c) gyógypedagógiai intézményben oktatásban részesülő, vagy 

d) az alsó tagozatos iskolai oktatáson kívüli egyéb, nappali rendszerű iskolai oktatásban ré-

szesülő gyermek törvényes képviselője vagy a fiatal felnőtt. 

A kérelem egy alkalommal, 2021. október 31-ig nyújtható be. 

A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.    

Kérelem nyomtatvány az önkormányzati hivatalban kérhető. 

A kérelem mellékleteként kell benyújtani a következő nevelési, oktatási évre vonatkozó óvodai, iskolaláto-

gatási igazolást, valamint a gyermek, vagy fiatal felnőtt nevére kiállított számlát, amely a tanévkezdéshez 

szükséges felszerelés, tankönyv, írószer, ruha, cipő vásárlását igazolja. 

A tanévkezdési támogatás összege a számlával igazolt költségek közül, legfeljebb 15.000 Ft/fő/év. 

A támogatás kifizetése utólagosan, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követően történik. 

 

Kelemen Csaba 
polgármester 

Kelemen Csaba 
polgármester 

2021. OKTÓBER 

A tartalomból: Önkormányzati hírek            1. oldal 
                        Visszatekintő         2-8. oldal 
      Anyakönyvi hírek                    8. oldal     
              

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Értesítjük a lakosságot, hogy Regöly Község Önkormányzatának képviselő-testülete  

2021. október 20. napján (szerdán) 17.00 órai kezdettel  
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja Önt! 

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház (7193 Regöly, Hunyadi u. 13.)  

Napirendek:  

 -Tájékoztató a Regölyi agglomeráció szennyvízelvezetéséről és tisztításáról 
-Képviselők beszámolója 

-Egyebek 



 

 

GASZTROMEGYE FORGATÁS 

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV 

2. oldal 

Július 9-én kihelyezésre került a kupakgyűjtő 
szív, melynek elkészítésére Tóth Istvánt kértük 
fel, akinek ezúton is köszönjük a nagyszerű kivi-
telezést és önzetlen munkáját. 

A helyszín biztosításáért köszönet Regöly Község 
Önkormányzatának. 

Kérjük, a kupakgyűjtőbe csak tiszta kupakot he-
lyezzenek! 

Az összegyűjtött kupakokat jótékony célra ajánl-
juk fel. 

Tegyünk együtt! Gyűjtsünk együtt!  

 

Június 9-én Regölyben forgatott a Gasztromegye 
című főzőműsor, mely megörökítette gasztronó-
miai specialitásainkat és felfedezte helyi neveze-
tességeinket. 
 
A Gasztromegye egy kéthetente megjelenő, face-
bookon futó gasztronómiai sorozat, amely bemu-
tatja egy-egy település kulináris hagyományait, 
illetve különlegességeit, melyekkel büszkélked-
het. A Stáb célja, hogy Tolna megye összes tele-
pülését felfedezzék. 
 
A műsor Újszkítiával indult, ahol Cziráki Viktor 
mesélt a kísérleti régészeti telepének létrejöttéről 
és mindennapjairól, arról, hogy Ők nem csak őr-
zik, hanem meg is élik a hagyományokat. Termé-
szetesen főzéssel kapcsolatos tárgyak is előkerül-
tek az interjú során, mint például egy méretes me-
rítőkanál. A közel 40 éve működő életmód- re-
konstrukció lenyűgözte a műsor készítőit. 
 
Újszkítia bemutatása után Kelemen Csaba polgár-
mesterrel beszélgetett Vizin Balázs műsorvezető a 
folyamatban lévő fejlesztésekről. A polgármester 
célja egy élhető, fejlődő település a fiatalok meg-
tartása érdekében. Az óvoda és tornaterem felújí-
tása, valamit a játszótér kialakítása is ezt a célt 
szolgálja. A fejlesztésekhez a Magyar Falu Prog-
ram és a megyei önkormányzat TOP-os forrásai 
nyújtanak segítséget. 
 
A következő állomás Heidt Gáborhoz vezetett, a 
„Chili Out” márka tulajdonosához. Gábor a ter-
mékeit bemutatva mondta el, hogy Ő inkább a 
csilipaprika valódi ízét helyezi előtérbe, nem pe-
dig az égető érzést. Természetesen a kóstoló sem 
maradhatott el a polgármester és a műsorvezető 
részéről. 
 
Az utolsó állomás az idősek Klubja, (jelenlegi 
óvoda) udvarába vezetett, ahol Lakos Jánosné és 
Dékány Ferencné már nagyon várta, hogy átad-
hassa a híres regölyi pereckalács és csülkös kö-
römpörkölt receptjét a nézőknek. 
Az ételek elkészítésében a műsorvezető is besegí-
tett. A pereckalács a falu kemencéjében készült 
el, a sütésben Horgos Ferenc segédkezett. Sütés-
főzés közben nem csak a receptekről esett szó, 
hanem a helyi közösségi életről is. 
 
Az elkészült ételek a forgatás után, a kemence 
mellett a szabadban, egy jó hangulatú beszélgetés 
közben kerültek elfogyasztásra. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a műsorban 
szereplőknek, hogy részt vettek a forgatáson, il-
letve a segítőknek az önzetlen munkát, valamit a 
Gasztromegyének a lehetőséget.  

Regöly Község Önkormányzata 

Dr. Tislér Krisztián 
 

V I S S Z A T E K I N T Ő 



 

 

3. oldal 

Július 18-án ismét szólt a magyarnóta Regölyben, 
hatodik alkalommal került megrendezésre a Nó-
tástalálkozó. A kiváló énekeseket nagyszerű ci-
gányzenekar kísérte, Dankó Pista életműdíjjal ki-
tüntetett prímás, Nyári László vezetésével. A kö-
zönség nagy-nagy tapssal köszönte meg e felejt-
hetetlen napot. 
 
Köszönettel tartozunk Csizmadia Gézának a mű-
sor felvételéért, Kelemen Csaba polgármesternek, 
valamint a Regölyért Egyesületnek a találkozó 
megrendezésében nyújtott segítségéért. 
 
Továbbá köszönjük a Recrea Kft.-nek (Regöly), a 
Bata Bt.-nek (Szekszárd), a Delacar Feed Kft.-
nek, a Danubiana Kft.-nek (Bonyhád), az Illatos 
Virág Kft.-nek (Nagymányok), hogy adománya-
ikkal hozzájárultak a műsor megrendezéséhez. 
 
Köszönet a süteményt sütő fiatalasszonyoknak, és 
a műsort levezető Varga Jolánnak! 
 
Hálásan köszönjük mindazon személyek közre-
működését, akik akár anyagilag, vagy más egyéb 
módon segítettek a rendezvény lebonyolításában. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További jó egészséget kívánunk mindenkinek! 
 

Szeledeli Margit, Lécser Jànosné,                

Dékàny Ferencné és a Regölyért Egyesület       
vezetői és tagjai 

NÓTÁSTALÁLKOZÓ JÁTSZÓTÉR AVATÓ 

Július 23-án,  a Családi- és Falunap előestéjén a 
kicsik legnagyobb örömére átadásra került a Ma-
gyar Falu Program keretében felújított, uniós elő-
írásoknak megfelelő, megújult játszótér, ahol ön-
feledten játszhat, hintázhat és csúszdázhat, hason-
ló korú társaival, vagy akár a családtagok segítsé-
gével a falu apró népe.  
 
Sok fiatal pár, család volt az, akik ezt megálmod-
ták, tervezték-terveztük velük együtt és szívből 
remélem, hogy sokkal többen lesznek azok, akik 
gyakran el is viszik majd játszani kisgyermekei-
ket, hiszen a friss levegő, a közösségben megélt 
vidám játék szükséges a gyermekek egészséges 
fejlődéséhez.  Mindig öröm, ha az itt lakó fiatal 
pároktól azt halljuk, hogy itt kezdenek el családot 
alapítani, házat venni-építeni, gyermekeket vállal-
ni. Nagy öröm az is, ha településünket választják 
ifjú párok új lakóhelyüknek. Ezzel a megújult ját-
szótérrel is szeretnénk megmutatni, mennyire fon-
tos ez egész közösségünknek.  
 
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki ötleteivel, segítségével, áldozatos munkájával, 
vagy épp anyagi hozzájárulásával támogatta ezt 
az ügyet.  
Kívánom, hogy teljen meg minden nap ez a kis 
tér gyermekzsivajjal, örömteli, önfeledt játszó fia-
talokkal. 

Kelemen Csaba 
polgármester 



 

 

LOVASNAP TÁMOGATÓINAK LISTÁJA 

Az idei évben július 24.-én immáron 19. alkalommal rendeztük meg Fogathajtó versenyünket a regölyi 
sportpályán. 

Kettesfogathajtásban C, D illetve Vadászhajtás kategóriában indulhattak a versenyzők. 
Reggelire a szokásos friss lángos várta őket. Ebédre a versenyzőknek marhapörköltet kínáltunk, hozzá 
hideg frissítővel. Ezalatt a pályán fantasztikus csikósprogramot láthattak az érdeklődök. 
 
A bemutató után ünnepélyes megnyitóval folytattuk a rendezvényt. A fogatosok bevonulását 3 lóhátas után 
a pusztaötös vezette be Tóth Lajos hajtásával. Ezután Lukács Gyula elnök pár mondatban köszöntötte a 
fogatosokat, illetve Kelemen Csaba polgármester tartotta megnyitóbeszédét. 
A rendezvényt a nap végén, mint minden évben tombolasorsolás zárta. 
 
Nagyszerű versenyt tudhatunk magunk mögött újra. Külön öröm volt látni, mennyi érdeklődőt, nézelődőt 
vonzott rendezvényünk. 
 
Egyesületünk aktív tagjainak szeretném megköszönni kitartó munkájukat. 
 
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a helyi Önkormányzatnak a helyi vállalkozóknak, a 
falu lakosságának, valamint azoknak a vidéki vállalkozóknak, magánszemélyeknek is a támogatást, akik 
bármilyen formában, akár anyagilag, akár munkájukkal, vagy bármi más módon hozzájárultak, hogy ilyen 
színvonalas versenyt rendezhessünk meg. 

 

XIX. REGÖLYI LOVASNAP 

Regöly Község Önkormányzata 
Recrea Kft.-Regöly 

Margaréta Otthon-Regöly 
Kelemen Ákos-Regöly 

Hanákné Rácz Rita-Regöly 
Heidt János-Regöly 

Dávid György-Regöly 
Soósné Dávid Eszter-Regöly 

Délczeg család-Regöly 
Keszler Erzsébet-Regöly 

Antal Ernő és családja-Regöly 
Dávid Ferenc-Regöly 

Puskás Józsefné-Regöly 
Koncz Sándorné-Regöly 

Koncz Sándor-Inota 
Pass Katalin-Inota 

Fantázia Falatozó - Boda Eszter-Regöly 
Létai Klaudia-Regöly 
Szabó Barbara-Regöly 

Móri Csaba-Regöly 
Lakos Péter-Regöly 

Gábor Ferencné-Regöly 
Szőkéné Gábor Mária-Regöly 

Fazekas Zoltánné-Regöly 
Szarvas Lajosné-Regöly 
Erdélyi Gabriella-Regöly 

 

Vas Istvánné-Regöly 
Tislér Zoltán-Regöly 

Tislér Zoltánné-Regöly 
Freizinger István és családja-Regöly 

Nyisztorné Bernáth Beáta-Regöly 
Nyisztor János-Regöly 
Sziveri Anita-Regöly 

Horgosné Freizinger Tímea-Regöly 
Horgos Eszter-Regöly 
Horgos Zsolt-Regöly 

Bencsics Zoltán-Tamási 
Viola Szabolcs Kop-Ka Zrt. 

Koppány Vadászbolt 
ERÖV Víziközmű- Gyönk 

Pincehelyi Lovassport Egyesület 
Pákolicz István-Zomba 

Szloboda Gyula-Szakály 
Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz       

Élménybirtok - Bikal 
Tamási Termálfürdő 

Simon Cukrászda-Tamási 
Kónya dekor és Reklámstúdió-Tamási 

Tápcentrum-Tamási 
Pech Tibor-Tamási 

Autócentrum-Tamási 

4. oldal 

Lukácsné Koncz Bernadett 
Regölyi Lovassport Egyesület 



 

 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a fellépőink-
nek, illetve mindazoknak, akik a falunap szerve-
zésében, lebonyolításában bármilyen segítséget 
nyújtottak! Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a 
rendezvény!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FALUNAP 

CSALÁDI DÉLELŐTT 

A Családi nap délutánján került megrendezésre  a 
falunap is, mely az eddigiekhez képest  jóval csa-
ládiasabb légkörben zajlott. 

A helyi fellépők mellett azért jócskán akadtak vi-
déki meghívottak is. Kelemen Csaba polgármes-
ter nyitóbeszéde után egy varázslatos fizikaórát 
láthattunk, majd Kosnás Árpádtól és kisfiától bu-
kovinai székely táncokat. Óvodásaink táncokkal, 
valamint körjátékokkal örvendeztettek meg ben-
nünket, a regölyi Népdalkórus katonadalokat és 
bordalokat énekelt. Visszatérő vendégünk, Páli 
Petra énekesnő közismert slágerekkel táncoltatta 
meg a közönséget. Az utolsó műsorszám a Last 
Minute együttes fellépése volt. A zenekarról érde-
mes tudni, hogy a nagyszékelyi gimnázium gitár-
szakkörének tagjaiból alakult néhány éve.  

Reméljük mindenki jól érezte magát, aki ellátoga-
tott a rendezvényre. 

 
 

Július 25-én családi délelőttöt tartottunk a focipá-
lyán.  

A gyerekeket kora reggel Ribizli bohóc köszön-
tötte vidám, zenés, szórakoztató műsorával. A 
nagy meleg ellenére „Regölyiek madártávlatból” 
drónfelvétel készült Regöly felirattal, a rendez-
vény résztvevői és dr. Tislér Krisztián segítségé-
vel. Délelőtt homokkép készítés, csillámtetkó vár-
ta a gyerekeket, majd 11.00 órától habpartival 
zártuk a programot a Tamási Tűzoltók közremű-
ködésével.   

Köszönjük segítőink, dr. Tislér Krisztián és a Ta-
mási Tűzoltók munkáját és köszönettel tartozunk 
Regöly Község Önkormányzatának, hogy hozzá-
járult a hangulatos, vidám délelőtt megvalósításá-
hoz. XII. HAGYOMÁNYŐRZŐ FŐZŐVERSENY 

 
Horgosné Freizinger Tímea  

Regölyért Egyesület 

5. oldal 

A 2021. évben a hagyományos főzőverseny meg-
rendezésére augusztus 13-14-én került sor. 

Augusztus 13-án este 20.00-kor Herczeg Szilárd 
vette birtokba a színpadot, és a korábbiakhoz ha-
sonlóan az idei évben is egy fergeteges hangulatú 
retro partyval kezdtük az idei rendezvényt. 

Augusztus 14-én délelőtt 10.00 órakor gyújtották 
meg a tüzet versenyzőink, előtte kaptak egy rövid 
tájékoztatást a verseny menetéről Kádár Józseftől, 
valamint Kelemen Csaba a község nevében üdvö-
zölt minden kedves résztvevőt. A kulturális prog-
ramot a gyermekeknek kedvezve egy habpartyval 
kezdtük meg, amiről a Tamási Tűzoltók gondos-
kodtak, akiknek ezúton is köszönjük, hogy szóra-
koztatták a jelenlévő gyermekeket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendégünk volt a korábbi évekhez hasonlóan a 
Regölyi Népdalkórus, a Zombai Virágszálak Ro-
ma Club tánccsoportja, Dránovits László harmó-
nika művész, a TLG Acoustic Cover Band és 
sztárvendégünk Vivien, aki a tv-ből már ismerős 
lehetett kedves vendégeinknek, mulatós, retró és 
operettslágerekkel szórakoztatta a közönséget.  

Regöly Község Önkormányzata 

A cikk a következő oldalon folytatódik... 



 

 

6. oldal 

Színpadi fellépőink remek hangulatot csináltak az 
esti utcabálhoz, ahol a Kor-Show Music Band 
szolgáltatta a talpalávalót. 

 A Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület 
ezúton is szeretne köszöntetet mondani mindenki-
nek, aki bármilyen formában támogatta rendezvé-
nyünket. Nélkülük ez a rendezvény, ilyen színvo-
nalon biztosan nem jöhetett volna létre. Szeret-
nénk továbbá megköszönni a dolgos kezek mun-
káját is, akik a rendezvény előtt, közben és után 
segítségünkre voltak. 

 Kedves Vendégeink! Találkozzunk jövőre Önök-
kel ugyanitt! Folytassuk együtt a hagyományt! 

 

Csodálatos helyszínen, a győri Konferencia Hotel 
nagytermében került megrendezésre a XX. orszá-
gos Dalostalálkozó és Nótaverseny, ahol Szelede-
li Margit kiemelt aranyminősítést kapott.  

A zsűri elnöke a következő elismerő szavakkal 
illette nótaénekest: „a XX. Országos Dalostalál-
kozón Tiéd volt a HANG. Átérzéssel, szép han-
gon, kifogástalan szövegmondással örvendeztettél 
meg bennünket. Lendületes, magával ragadó elő-
adás volt. Te voltál, aki mulatott és mulattatott, 
nagyszerű produkció volt.” 

Margit néninek ezúton is gratulálunk és további 

sikereket kívánunk! 

MEG VAN A KIEMELT ARANY! 

KENYÉRSZENTELÉS ÉS KISPOLGÁR 
KÖSZÖNTŐ 

Államalapításunk ünnepén szentmise keretében 
kértük falunk legifjabb kispolgáraira és családja-
ikra a jó Isten áldását. Csodálatos élmény volt a 
sok aprósággal együtt ünnepelni.  

Köszönjük a kedves szülőknek, hogy elhozták 
gyermekeiket.  

A mise végén Csibi Imre plébános által megszen-
telt kenyér szétosztásra került. 

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 

Hagyományainkhoz hűen, idén is szeptember ele-
jén került megrendezésre a regölyi szüreti felvo-
nulás és bál. Az időjárás igen kegyes volt hoz-
zánk, csodálatosan szép idő volt aznap. Összesen 
9 fogat, 3 traktor és 8 lóhátas emelte a felvonulás 
színvonalát. 

A napot a fogatok fogadásával, díszítésével kezd-
tük az óvodánál. Délben a lovasokat és a fellépő-
ket vendégül láttuk egy finom ebéddel. 13 órakor 
elindult a menet a bírónéért. Kikérés közben a 
felvonulókat és nézelődőket süteményekkel, fris-
sítőkkel kínálta a bíróné családja és barátaik. Ha-
gyományok szerint minden fogatos és lóhátas egy 
palack bort kapott regölyi pereckalács ölelésében. 

A kikérés után elindult a felvonulás Regöly utcá-
in. A megállóknál süteménnyel, üdítővel és borral 
kínálták a nézelődőket. Műsor a falu központjá-
ban volt először. Ott a Regölyi Népdalkórus  és  a    Regöly Község Önkormányzata 

Kádár József 
RKSZE elnök 

Regöly Község Önkormányzata 



 

 

7. oldal 

Pincehelyi Néptánccsoport adott egy kis ízelítőt 
a Művelődési ház előtt lévő műsorból. Ezután a 
még hátralévő utcákat is végigjárták az ünnep-
lők egy-egy megállóval, ahol a Kisbíró kikiabál-
ta az előző évben történt eseményeket. Az utol-
só állomás a Művelődési ház előtt volt. Itt került 
sor a díszpolgáravatóra is. Kelemen Csaba pol-
gármester méltató beszéde után átadta 
a díszpolgári kitüntető címet és az azt tanúsító 
oklevelet  Cziráki Viktornak. Szívből gratulá-
lunk az elismeréshez! A díszpolgáravató után 
Népdalkórusunk lépett először a gyönyörűen 
feldíszített színpadra, majd a Pincehelyi asszo-
nyok perdültek táncra. 
A napot egy jó hangulatú utcabállal zártuk, a 
talpalávalót a Sprint Zenekar szolgáltatta. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik felajánlásaikkal, süteményekkel, 
borral és díszítő, kínáló munkájukkal segítették 
az idei szüreti felvonulás megvalósítását.  
Külön köszönet a Lukács családnak, akik vállal-
ták a bírói feladattal járó készülődést, valamint a 
felülőknek, akik idejüket nem sajnálva díszítet-
ték a hintóikat és népviseletbe öltöztek. 

Tisztségviselők:  

Bíró-Bíróné: Gőgös Dániel-Szili Imola 
Jegyző-Jegyzőné: Tislér Zoltán-Blaj Klaudia 

Kisbíró: Horgos Zsolt 

A kellemesen és hasznosan töltött délután arra is 
jó volt, hogy megbeszéljük a legközelebbi, ünne-
pi hangulatot idéző díszítést is, ami Mikuláskor 
lesz.  
Szívesen fogadunk ehhez ötleteket, tárgyakat, 
bármilyen segítséget. 
 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szüreti 
dekoráció elkészítésében és hozzájárult e szép 
hagyomány megvalósításához. 

 

SZALMABABÁK 

A pandémia miatt a lengyel Chludowói testvérte-
lepülés látogatása a tavalyi év folyamán elma-
radt. De nagy örömünkre az idei évben pótolhat-
tuk a találkozást. 

Szeptember 9. és 12. között látogattak el hozzánk 
33 fős delegációval. Gazdag színvonalas progra-
mokkal vártuk Őket. 

A csütörtöki közös vacsorát követte a pénteken 
tett élménydús tihanyi kirándulás, majd szomba-
ton Tamási Város meghívására délelőtt a termál-
fürdőbe látogattak el, délután részt vettek a szü-
reti felvonuláson és a nagy színpadon ízelítőt 
kaphattunk néptánc kultúrájukból.  

Vasárnap Regölyből indultak az Eucharisztikus 
Kongresszus záró eseményére a Ferenc pápa által 
celebrált misére. 

Köszönettel és hálával tartozunk azon családok-
nak, akik időt, pénzt, fáradtságot áldoztak a jó 

kapcsolat megtartásáért, a hagyomány öregbíté-
séért.  

Varga Gyuláné 
Regölyért egyesület 

REGÖLY-CHLUDOWO 2021 

Egyesületünk az idén is felöltöztette az őszt és a 
szüretet jelképező szalma bálákat. 

Augusztus utolsó hétvégéjén egy kis csapat gyü-
lekezett a Flóri-kanyarban, hogy a munkálatokat 
elvégezze. Lelkesen és örömmel láttunk hozzá a 
feladathoz. 
Mindenkinek volt egy-egy ötlete, mindenki ho-
zott valamit, amit fel tudtunk használni. Szab-
tunk-varrtunk, dekoráltunk és a délután végére 
teljes díszben állt gazd’uram és a gazd’asszony, 
az őszi terményekkel megrakott tragacs és az új 
bortól kicsit „kapatós” Tibi társaságában. Köz-
ben jót beszélgettünk és apró figyelmességgel 
kedveskedtünk egymásnak.  
 Fodorné Keppel Krisztina 

Regöly Község Önkormányzata 



 

 

8. oldal 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született gyermekek: 
Név       Születés dátuma 

Németh Gergő     2021. április 25. 
Sági Benett       2021. június 11.  
Kalota Petra       2021. június 28.  
Soós Martin Zétény      2021. július 7.  
 

Házasságkötések: 

Név       Házasságkötés dátuma 

Szekeres Lívia - Pilisi Péter     2021. június 19. 
Szüle Emese - Lőcze Szabolcs   2021. július 17. 
Bucsák Mónika - Csapó János   2021. augusztus 14.  
Bék Petra - Farkas János     2021. szeptember 18. 
Tollár Szabina Anita - Schőn Alex    2021. október 1.  
 
Elhunytak:   
Név (kor)      Elhalálozás dátuma 
Győrfi Flórián János  (64)    2021. június 10.  
Dobai János  (65)     2021. június 25. 
Bányik Zoltán (57)     2021. szeptember 10. 
Gergely Józsefné /Szentpáli Katalin/ (85)  2021. október 7. 

 
 Kisbíró-Regöly Község Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Regöly Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Kelemen Csaba 

Felelős szerkesztő: Kelemen Csaba 
Szövegszerkesztés: Dávid Edit 

Tel: 74/402-606 

Papp Ibolya "Javítás nélkül" című könyve megvásárolható Varga Gyuláné Marikánál. A könyv ér-
tékesítéséből származó bevételt Ibolya  a Regölyért Egyesületnek ajánlotta fel jótékony céllal. Köszönjük 
szépen a felajánlását! A könyv olvasásához mindenkinek jó szórakozást kívánunk. Sok régi, szép emléket 
idéz elő. 

Regölyért Egyesület 

Akik használták az elmúlt időben a kerékpárutat, 
láthatták, hogy két kerékpáros megálló épült, kö-
szönhetően a Leader támogatásának. 
 
E mellett, a csihari hegytetőn épült egy kilátó is, 
amelyről Pacsmag szinte teljesen belátható. 
 
Kérek mindenkit vigyázzunk rájuk, hogy minél 
tovább szolgálhassák a kerékpározókat és a kirán- 
dulókat. 
 

Kelemen Csaba 
polgármester 

KÖNYVAJÁNLÓ 

ELKÉSZÜLTEK A KERÉKPÁROS MEGÁLLÓK  


