KISBÍRÓ
A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
2008. július 22. XI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Változások a szemétszállítás
rendszerében
Tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy
Regöly
Község
Önkormányzatiképviselıtestülete 2008. július 31-i
hatállyal
felmondta
kommunális
hulladék
szállítására
vonatkozó
közszolgáltatási szerzıdést a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt-vel (KVG). 2008.
augusztus 1-tıl a szekszárdi székhelyő
Alisca Terra Kft. fog szolgáltatni. A
szerzıdés felmondásának indokaként a
szolgáltatás minıségének folyamatos
romlása és az éves inflációt jóval
meghaladó áremelkedés miatt döntött
a képviselıtestület a szakítás mellett. Az
egyre súlyosabb mértékő áremelkedést
nem csak a lakosok pénztárcája,
hanem az önkormányzat költségvetése
is
egyre
nehezebben
viselte.
Amennyiben a KVG által megállapított
térítési díjat az Önkormányzat teljes
egészében a lakosságra hárította volna,
egy háztartásnak évente a mostani 9800
Ft helyett az idei évtıl már 12 100 Ft-ot
kellett volna fizetnie. A 70 éven felüliek
kedvezményét is beleszámítva közel 2
millió
Ft-tal
egészítette
ki
az
önkormányzat a szemétszállítás éves
díját.
A
jelenlegi
költségvetési
helyzetben ez a továbbiakban nem
tartható. Az új szolgáltató árszintje
kedvezıbb a korábbiénál, mert a
szolgáltatás
díja
megegyezik
a
háztartások által fizetett összeggel.
Vagyis az önkormányzatnak ezentúl
nem
kell
kipótolni
a
saját
költségvetésébıl a hiányzó összeget.
Az Alisca Terra Kft. tulajdonosával,
Szekszárd Város Közgyőlésével kötött
megállapodásunk 10 évre szól, azzal a
kikötéssel, hogy 2010-ben, amennyiben
nem
vagyunk
megelégedve
a
szolgáltatással, a szerzıdés minden
következmény nélkül felbontható. A
szerzıdés másik kikötése, hogy a
következı két évben a szolgáltatás díja

csak a KSH által megállapított infláció
mértékével növelhetı. Ezen kívül az
Alisca Terra hetente térítésmentesen
szállítja el az idei évben felállításra
kerülı két darab szelektív győjtısziget
tartalmát.
A változások része, hogy az új
szolgáltató belépésével megszőnik a 70
éven felüliek 50%-os díjkedvezménye.
Helyette a korábbi kedvezményezettek
a mostani 110/120 l-es győjtıedény
helyett
70
l-est
használhatnak,
amelynek ürítési díja kedvezıbb, mint a
nagyobb szemetes kukáé.
Kérjük, hogy azok a 70 éven felüliek,
akik eddig 50%-os díjkedvezményben
részesültek, 2008. augusztus 20-ig
jelezzék
(személyesen,
telefonon,
falugondnokon
keresztül)
az
Önkormányzatnál, hogy igényelnek-e
kisebb, 70 l-es győjtıedényt. Az
igénylık részére az Önkormányzat
ingyenesen
kicseréli
a
régi
szemeteskukát kisebbre. Azok, akik a
kedvezményezettek
közül
nem
cserélnek kisebb győjtıedényre, hanem
megtartják a nagyobbat, október 1jétıl az erre a méretre vonatkozó
szemétszállítási
díjat
kell
fizetniük.
Természetesen a csere nem kötelezı, a
kedvezményezettek közül bárki dönthet
úgy, hogy megtartja a nagyobb kukát,
és október 1-jétıl a teljes összeget fizeti.
Ezzel a lehetıséggel élhetnek azok a 70
év alattiak is, akik egyedül élnek egy
háztartásban. Azzal a különbséggel,
hogy nekik maguknak kell beszerezniük,
illetve ha az Önkormányzaton keresztül
rendelnek kisebb edényt, azt ki kell
fizetniük.
Szemetet kihelyezni továbbra is csak
szabvány győjtıedényben lehet.
A zsákokba kitett szemetet továbbra
sem szállítják el.
Akinek többlet szemete keletkezik, az
„Alisca Terra” emblémával jelzett
zsákokat a kuka mellé kitéve elszállítja a

KISBÍRÓ KISBÍRÓ KISBÍRÓ KISBÍRÓ KISBÍRÓ
szolgáltató. Egy emblémás zsák ára 216
Ft.
A szemétszállítás befizetési határideje a
szolgáltatóváltásra való tekintettel az
idei év második félévében október 31ére módosul. Kérjük, hogy ezen
idıpontig rendezzék a szemétszállítás
díját.
A szemétszállítás díja 2008. január 1-jétıl:
110/120 l-es edény egész évre:
9800 Ft./év
50 %-os díjkedvezmény ¾ évre,
szeptember 30-ig érvényes:
3670 Ft
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Tehát
azoknak
az
50%-os
kedvezményezettnek,
akik október 1-jétıl áttérnek a 70 l-es
győjtıedényre, erre az évre 5100 Ft
szemétszállítási díjat kell fizetniük.
Községünkben
augusztus
1-jétıl
megváltozik a szolgáltatás idıpontja: a
szemétszállítás minden héten pénteken
lesz, reggel 6 óráról várható a győjtést
végzı gépjármő.
Az
átállás
bizonyosan
átmeneti
problémákkal fog járni, ezért kérem
türelmüket. Esetleges panaszaikat a
Körjegyzıségi Hivatalban jelezzék.

70 l-es edény, 1/4 –évre: 1440 Ft.

Porga Ferenc polgármester

PARLAGFŐ-győjtési akció
Az elızı évekhez hasonlóan az ÁNTSZ és az Önkormányzat közös szervezésében
idén is megrendezésre kerül a parlagfő-győjtési akció.
Aki július 28-ig 5 zsák parlagfüvet lead az Önkormányzat udvarában,
értékes ajándékokat vehet át!

P á l y á z a t o k
Váralja utca felújítása:
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 1 025 595 Ft támogatást ítélt meg a decentralizált
vis maior keret terhére. A támogatási összegbıl, amely önrésszel együtt 1 367 460 Ft, a Váralja utca
egyes szakaszainak útburkolata kerül megerısítésre.
Jókai utcai buszöböl és buszmegálló kialakítása:
A Decentralizált Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések támogatására (HÖF
TEKI) pályázaton községünk 2 140 766 Ft támogatáshoz jutott, amely összegbıl – a 20 % önrésszel
kiegészítve - a Jókai utcai buszmegálló kialakítására kerül sor. A felújítás részeként az utca, 65-ös
út fele vezetı oldalán - a jelenlegi megálló mellett -buszöböl (buszbeálló), szilárd burkolatú
várakozó tér és egy kisebb fedett buszváró készül.
A kivitelezési munkálatokra mindkét esetben 2008. augusztusában kerül sor.
Eladás - Bontott építıanyag
Regöly Község Önkormányzata eladásra kínálja a volt strandmedence melletti
öltözıkabinokat.
Árajánlatot tenni 2008. július 31-ig, zárt borítékban a bontott építıanyagért ajánlott összeg
megnevezésével lehet.
A zárt borítékot, átvételi elismervény ellenében a Körjegyzıségi Hivatalban, dr. Baranyai
Eszter körjegyzınél lehet leadni.
Feltétel: Az öltözıkabinok bontását, a bontott építıanyagok és a keletkezı építési
törmelék elszállítását legkésıbb 2008. augusztus 31-ig vállalja a legjobb ajánlatot tevı
személy.
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A lengyelországi út
2008.06.18-án kora reggel elindultunk a lengyelországi
testvértelepülés megismerésére, nevezetességeinek megtekintésére.
Hazánkat elhagyva Szlovákián át Chludowoba érkeztünk. A hosszú
út során csodálatos tájakat láthattunk. Izgatottan vártuk az esti
találkozást, ahol meleg szeretettel, énekkel, enni- és innivalóval
fogadtak bennünket. Egy magyar származású atya és Kalota Eszter tolmácsolásával bemutattak a szállást
adó családoknak, akik rendkívül kedvesek, figyelmesek, szeretı emberek mindenkivel szemben.
Próbáltuk
lengyelül,
angolul,
németül
megérteni
egymást
kisebb-nagyobb
sikerrel.
Az elkövetkezı pár napban megismertünk néhány híres lengyel várost és templomot, mint pl: Gniezno,
Lednogóra, Pobiedziska, Poznan, Suchy Las. A templomaik többnyire barokk stílusban épültek. Esténként
ismerkedtünk egymással, énekeltünk, játszottunk.
Volt egy lengyel-magyar meccs, ahol a magyar fiúk kitettek magukért és 16:10-re gyıztek.
Részt vettünk egy lengyel koncerten, ami tőzijátékkal fejezıdött be. A vasárnapi szentmisén bemutattuk falunk
népviseleti ruháját és magyar énekeket énekeltünk. Utolsó napon a kicsik tánccsoportja elıadását nézhették
meg. Este egy búcsúvacsorán vettünk részt, ahol átadtuk az egymásnak szánt ajándékokat. Ez csak egy
jelképes dolog volt, mert a legnagyobb ajándék, hogy viszontláthattuk azokat az arcokat akikkel, egy évvel
ezelıtt
találkozhattunk.
Ezen az estén könnyes szemmel búcsúztunk el egymástól a legközelebbi viszontlátás reményében.
Mindenki szép emlékeket ırizve térhetett haza családjához.
Köszönjük az Önkormányzatnak és minden embernek a segítségét, akik lehetıvé tették, hogy eljussunk
Cseke Viola
Lengyelországba.
MAMMOGRÁFIA
Mammográf szőrést szervezek!
15 fıs külön kisbusz jönne Szekszárdról, viszi az embereket és haza is hozza.
Mehetnek:
−
Akik 38 év felettiek;
−
Akik 2 éve voltak szőrésen /beutaló nélkül/;
−
Akik 1 éve voltak /beutalóval/.
Fontos, hogy csak azok mehetnek, akik 1 éven belül nem voltak ilyen szőrésen!
Elızı leleteiket vigyék magukkal!! TAJ kártya szükséges!!
Az idıpontot a Szekszárdi Rendelıintézettel csak akkor egyeztetem, ha összejön a 15 fı.
Több jelentkezı esetén próbálnék egy plusz idıpontot is megszervezni.
Jelentkezni lehet személyesen a Védınıi Tanácsadóban vagy az 502-014 telefonszámon.
„Fontos, hogy sorozatos negatív eredmények birtokában se tekintse lezártnak az ellenırzés
feladatát:
• Havonta végezze el emlıi önvizsgálatát!
• Ne „bliccelje” el a nıgyógyászati látogatásokat!
• Ha nincs panasza, kétévenként akkor is jelentkezzen a szőrıállomáson!”
Bárány Eszter
védını
Külön köszönet:
•
Rab Csabának az idei fafaragó táborban végzett önzetlen munkájáért!
•
Thuróczy Zoltánnak és Trieb Zsuzsának a rajztábor megszervezéséért és
lebonyolításáért. A táborban készült gyermekrajzok szeptembertıl megtekinthetık
az iskola zsibongójában.
•
A falunapok támogatásáért a Regölyi Vadásztársaságnak és a VÁDI Kft-nek
(Gyönki Vágóhíd).
Könyvtár
Tájékoztatjuk T. Lakosságot, hogy a Könyvtár és a Teleház augusztusban zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
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Dióhéjban a … – közgyógyellátásról
Mi a közgyógyellátás?
A természetben nyújtott szociális ellátások közé tartozó közgyógyellátás a rászorult személyek
részére az egészségi állapotuk megırzéséhez, helyreállításához kapcsolódó kiadásokhoz
biztosított hozzájárulás.
Az eljárás menete
A jogosultságot a jegyzı állapítja meg, a háziorvos és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
szakmai közremőködését és állásfoglalását követıen.
A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet (vagyis a szedett gyógyszereket, használt
segédeszközöket) a háziorvos igazolja.
Ezt az igazolást a jegyzı továbbítja a MEP felé. A MEP ezt követıen – figyelembe véve az állami
támogatásban részesíthetı gyógyszerek, hatóanyagok körét – szakhatósági állásfoglalást ad a
jegyzınek a rendszeres gyógyító ellátások elismert havi költségérıl, vagyis arról, hogy adott
beteg vonatkozásában hány forintos gyógyszerkeret állapítható meg.
A gyakorlatban elıfordulhat, hogy adott személy gyógyszerköltsége magas, gyógyszerkerete
ahhoz képest mégis alacsony lesz: a társadalombiztosítás ugyanis nem támogat minden
gyógyszert, így a MEP csak az állam által támogatott legolcsóbb gyógyszerek költségeit ismeri el.
Gyógyszerkeret
Az egyéni gyógyszerkeret mellett, ami havi legfeljebb 12.000 forint lehet (akkor is, ha
gyógyszerköltsége ennél magasabb), minden jogosult eseti keretre is jogosult, ami évi 6.000
forintos keretösszeget jelent.
Ki jogosult közgyógyellátásra?

Alanyi jogon jogosult
− az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
− az egészségkárosodottság alapján rendszeres szociális segélyben részesülı;
− a pénzellátásban részesülı hadigondozott és a nemzeti gondozott;
− a központi szociális segélyben részesülı;
− a rokkantsági járadékos;
− az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
− az, aki, vagy aki után szülıje vagy eltartója magasabb összegő családi pótlékban részesül.

Normatív alapon jogosult az, akinek a MEP által elismert rendszeres gyógyító ellátás havi
költsége az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 10 % - át (2.850 Ft-ot)
meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élı esetén 150 %-át. Vagyis normatív alapon az lesz
jogosult, akinek elismert gyógyszerköltsége a 2.850 Ft-ot meghaladja, és családjában az egy
fıre jutó jövedelem nem haladja meg a 28.500 Ft-ot. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a
közgyógyellátásra való jogosultság nem áll fenn.

Méltányossági alapon a jegyzı annak állapíthat meg közgyógyellátásra jogosultságot,
akinek családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedül élı esetén 200%-át nem haladja meg, és a
kérelmezı havi rendszeres gyógyító ellátásának egészségbiztosítási szerv által megállapított
költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át (7.125 Ft). Bármelyik
feltétel nem teljesülése esetén a közgyógyellátásra való jogosultság nem áll fenn.
A jogosultság idıtartama
Az alanyi jogosultság 2 évre, a normatív és méltányos jogosultság 1 évre kerül megállapításra, a
felülvizsgálat ezen idıtartamok figyelembe vételével történik. Felhívom a figyelmet az egyértelmő,
de gyakori félreértést okozó tényre, hogy a jogosultság érvényességének figyelemmel kísérése
nem a Körjegyzıség Hivatalának, hanem a jogosultnak a feladata és érdeke.
A jogosultság megállapítása és a gyógyszerkeret meghatározása során a Körjegyzıség Hivatala
minden esetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezései szerint jár el. Azaz sem a közgyógyellátás megállapítása, sem elutasítása
esetén nincsen jogkörünk méltányosságot gyakorolni, kizárólag azt vizsgálhatjuk, hogy a
jogszabály elıírta követelményeknek objektíven ki felel meg, illetve ki nem.
dr. Baranyai Eszter
körjegyzı
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SZEMENYEI MIHÁLY ÉLETÚTJA
Szemenyei Mihály 1830. október 6-án született a vas megyei Nagy-Mizdón. Tanulmányait
Szombathelyen, Székesfehérváron és Gyırött végezte. Az 1848/49-es szabadságharc alatt honvéd volt,
aztán a pécsi papnövendékek közé jelentkezett. 1854. augusztus 24-én szentelték pappá. Tíz év
káplánkodás után Nakon lett plébános, majd 1874-ben Regölyben. 34 évig volt a község lelkipásztora.
Szemenyei Mihály nagy formátumú, világlátott egyéniség, akit amellett, hogy buzgó pap volt, több, máig
közszájon forgó egyházi ének kiadójaként is számon tartják. Fáradozásainak eredményeképpen épült fel
a temetıi kápolna, az 1880-as évek végén, neogót stílusban. Ennek építéséhez a lakosok jelentıs
munkával, a falu vezetése pedig pénztámogatással járult hozzá.
A leányiskola és zárda Szemenyei Mihály plébános és a falu lakóinak példaértékő összefogásával
épülhetett meg. Palkó István visszaemlékezésében közli az eredetileg Szemenyei Mihálytól származó
leírást:
„Az 1880. évben a regölyi plébániában szent missiót tartottak. Ezen népmisszió folytán
felajánltatott a plébánia Jézus szentséges szívének. Ezen alkalommal támadt olyan eszménk; milyen
üdvös volna Felsı Tolnában a történelmileg is ismert Regöly községben, ott hol a római sáncok nyomai
látszanak, egy kisebbszerő leánynevelı intézetet építeni, melynek üdvös hatása az egész vidékre
kisugároznék. Ezen eszmét a hitközség is magáévá téve, felterjeszté Dulánszky Nándor megyéspüspök
elé, ki azt nem csak helyeselte, hanem felkarolva a magasztos tervet, annak megvalósítására nagylelkően
egy ezer forintot adományozott. Hogy tervünket megvalósíthassuk, kisebb könyvecskéket nyomtattunk,
ezek közt megemlítendı: Szent József tisztelete imakönyv, Nagymáriazell, Loretto, Lourdes, Paray le
Monial, Assisi kegyhelyek leírása, Lourdesi emlékkönyv, mely a lourdes-i magyar nemzeti zarándoklatot
tárgyalja, melyet a lourdes-i nemzeti zarándoklat vezére, Nogáll János nagyváradi kanonok megbízása
folytán, Szemenyei Mihály regölyi és Wajdics Gyula plébánosok szerkesztettek és adtak ki. 1884-ben
kiadták a Szent Család naptárat. Ezen általunk írt és kiadott könyvekkel kezdtük meg paptársaink közt
a győjtést, melyet szentmisék ingyenes elmondásával is segítettek, melyeket a budapesti oltáregylettıl
kaptunk. Ezalatt benyújtott folyamodványunkra a fımélt. herceg Esterházy Miklós, e plébánia
nagylelkő kegyura a templom szomszédságában álló urasági kocsmát kegyesen átengedte, hogy azt
leánynevelı intézetté, kisebbszerő zárdává átalakíthassa a hitközség.
A zárda Isten segítségével 1888. év tavaszán elkészült. Most alapítványról kellett gondoskodni. A
plébános az építésbıl és a felszentelés után fennmaradt összeget sajátjából kiegészítette. A gráczi
anyaházból származó Szent. Vince leányait 1888. szeptember 20-án vezette be az intézetbe Dulánszky
Nándor pécsi püspök, aki nevezett napon a regölyi plébániában a bérmálás szentségének kiosztása
céljából jelent meg. Magasztos szép ünnepség volt ez!”Az elsı fınöknı, akit 1888-ban maga Dulánszky
püspök vezetett be, Jurcsa Mária Jozefa volt. Vele egy idıben Ambickel Viola tanítónı és Mirauf
Aloyzia konyhanıvérrel együtt hárman kezdték meg a regölyi zárdai életet. A zárda kezdetben fizetı
növendékeket is fogadott, tehát internátusként is mőködött, 8-10 növendékkel. Egy idı után, Szemenyei
plébános javaslatára árvákat is befogadott. A kisdedóvó létrehozásáról Palkó István plébános a
következıket jegyzi fel: „Az 1891. évi kisdedóvási törvény minden községben, ahol az óvodakötelesek
száma a 40-et meghaladja, gyermekmenhely, illetıleg óvoda felállítását írja elı. Ennek a törvénynek a
végrehajtásaképpen jött létre a regölyi óvoda. Az akkori fınöknı, Jurcsa Mária Jozefa buzgósággal
fogott hozzá, hogy a zárdaépületet egy újabb szakasszal megtoldja. A kegyúr herceget, püspököket, a
községet állhatatosan ostromolva, kieszközölte, hogy -a zárda tulajdonát képezı 2 db tehenet is odaadva7500 koronát győjtöttek össze. 1905. augusztus 27-én fel is szenteltette Szemenyei plébános.”
Költıi lélek volt. Saját költeményei „Menyei” név alatt a Kath. Lapokban, a Családi Lapokban és a
Tanodai Lapokban jelentek meg. Egyházi beszédeit a Pátkai győjtemény ırzi. Sírja az általa építtetett
temetıkápolna oltára alatt van, síremléke a kápolnán kívül áll.
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