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Parlagfű mentesítés
Tájékoztatom a regölyi lakosokat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a tulajdonos köteles az adott év június 30-ig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a
fenntartani.
E határidő letelte után a 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerint a védekezések ellenőrzését belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a Járási Hivatalok Földhivatali Osztálya végzi. A
fenti kötelezettség elmulasztása esetén elrendeli a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezés ellenőrzése folyamatban van! Akik
nem tettek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, 5 munkanapos határidő biztosítása mellett felszólításra kerültek, hogy a parlagfű és gyommentesítést végezzék el. Amennyiben a felszólítás ellenére sem
végzik el a gyommentesítést, úgy esetükben hatósági eljárás megindításáról és a közérdekű védekezés
elrendelésétől rendelkezem.
A közérdekű védekezés teljes költségét az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni. A közérdekű
védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben,
aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a gyommal fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000-Ft. A bírságot és késedelmi pótlékát adók
módjára kell behajtani.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
Kis-Fehér Katalin
jegyző
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KIVONAT
Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének
A TELEPÜLÉSTISZTASÁGRÓL, A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMRŐL szóló
rendeletéből

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.

Kérünk a lakosságot, hogy a fentiek figyelembe vételével tartsa karban az ingatlana előtti
közterületet!

Regöly Község Önkormányzata

Nyári diákmunka az Önkormányzatnál
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is volt lehetőség nyári diákmunka végzésére az Önkormányzatnál.
2016. július 1-től-21-ig 4 fő 16-25 év közötti diák vett részt az Önkormányzat által meghirdetett
nyári diákmunka programban, napi 6 órás munkaidőben.
A program keretében a fiatalok lecsiszolták és lefestették a közterületi padokat, valamint közreműködtek az Önkormányzat mezőgazdasági programjának munkafolyamatiban.
Munkájukat ezúton is köszönjük!

Regöly Község Önkormányzata
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ÓVODAI HÍREK
Dávid Krisztina fodrász kezdeményezésére óvodánkban bemutathatta a fodrász szakma eszközeit. A
gyerekek megnézhették, kezükbe vehették a kellékeket. A lányoknak frizurát készített, különböző csillámokkal fújta be a hajukat, egy kisfiú haját pedig levágta. A fiúknak is tetszett, de a lányoknál óriási sikere
volt a fodrásznak.
Az iskolával közösen részt vettünk a „Te Szedd!” országos szemétgyűjtési akción. A regisztrálás után
zsákokat, kesztyűket kaptunk. Április 26-án az utcákat felosztva szedtük a szemetet. A gyerekek lelkesedését látva öröm tölt el, mégis szomorú vagyok, hogy a szemét miért nem a kukába való?! (A csikk is szemét!)
Minden évben a fiúk kiváltsága, hogy április utolsó napján az óvodába visszajöhetnek apukájukkal, papájukkal a lányoknak májusfát tűzni. Szalagot kötnek a fára, egy kis süteményt esznek, üdítőt isznak és várják a legközelebbi óvodai napot, hogy a lányok mit szólnak a májusfához.
Május 3-án köszöntötték az óvodások az édesanyjukat és nagymamájukat. Verssel, énekkel és az általuk
készített ajándékokkal lepték meg szeretteiket.
Iskolai sportnap keretében versenyzett: Hideg Richárd, Kerekes Levente, Szabó Kinga, Torma Gábor,
helyből távolugrás, kislabda hajítás és síkfutás versenyszámban. Felmértük a gyerekeket, így került kiválasztásra a 4 gyermek.
A „Jancsi és Juliska” című mesedarabot néztük meg Kaposváron a Szivárvány Kultúrpalotában május 26
-án. A belépőt magánszemély támogatásával vásároltuk, az utazást az önkormányzat biztosította. A gyerekeknek örök élmény marad ez a kirándulás.
Évzáró műsorunkat május 27-én tartottuk. Az egész évben tanult verseket, énekeket adták elő a gyermekek. Ezen a napon búcsúztunk az iskolába menő óvodásainktól. 7 kisgyermek kezdi meg szeptembertől
tanulmányait.
Sok-sok évzárón álltunk már közösen szülők, gyerekek, dolgozók, de ezen a napon minden más volt, mint
az előző években. Elköszöntünk Lécser Józsefné Györgyi nénitől, aki 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonult. Sokszor nem könnyű élethelyzetekben is teljes erővel, kitartóan dolgozott az utolsó napig. A
munkától való távolmaradást nem ismerte. Köszönjük, amit a regölyi gyerekekért tett sok generáción keresztül. Nyugdíjas éveihez erőt, egészséget kívánunk és szívesen látjuk látogatóban az óvodában!
Gyermeknapon a gyerekekkel délelőtt versenyeztünk, délután Hegedüs Márta, a zeneiskola tanára énekes-gitáros műsort adott. Meghívtuk a szülőket, testvéreket és a leendő óvodásainkat. Minden gyermek
kapott egy plüss játékot, joghurtot és az iskola ajándékát, szívószálas üdítőt. A Dm pályázaton mindenki
nyert naptejet, amit ez alkalommal osztottuk ki. Délután nem kellett aludni! :) A zenés műsor hangulatát
emelte, hogy a legtöbb éneket együtt énekelték a gyerekek az előadóval.
A Camponába kirándultunk vonattal. Voltunk a Csodák Palotájában és a Tropicariumban, a gyerekek
mindent látni akartak. Az élmények felidézése volt fontos hazafele az alvás helyett. Az óvodás gyerekek
költségeit a Skola Regum Alapítványból finanszíroztuk.
Nyári takarítási szünet a regölyi óvodában 2016. június 25-től augusztus 12-16-ig. ezen idő alatt az óvoda zárva tart.
Köszönjük mindenkinek, aki anyagilag vagy munkájával, illetve eszközökkel támogatta a regölyi óvoda
2015-2016-os munkáját!
„Kicsik vagyunk, a kicsinek is örülünk!”

Véghné Erdélyi Valéria
Tagintézmény vezető
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ISKOLAI HÍREK
2016.07.18-22-ig rendeztük az 5. Kézműves táborunkat. A Regölyi Önkormányzat az idei évben is támogatta 60.000 Ft értékben a tábor megvalósítását és a pacsmagi táborral együtt a regölyi gyermekek étkeztetését teljes összegben átvállalta. A gyerekek által napközben elfogyasztott ásványvizet és üdítőket a
Koppány Vendéglő ajánlotta fel.
Közel 40 fő 5 és 14 év közötti gyermekkel dolgozunk, akik segítik egymást a munkában. Sokan már
"veteránok", hiszen eddig még egyik évben sem hagyták ki a tábort. Jó érzés látni a gyerekeket , ahogyan
dolgoznak, megszeretve egy-egy technikát vagy munkadarabot. Leendő elsőseink közül is többen eljöttek,
mely már számukra egy beszoktatás is egyben az iskolai életbe.
A táborban készült munkadarabokból rendezett kiállítás megtekinthető hétköznapokon az Önkormányzat
aulájában.
Tankönyvosztás várható időpontja: 2016.08.26. péntek 8.00 óra
Tanévnyitó ünnepély: 2016.09.01. 8.00 óra
Élményekben gazdag, kellemes nyarat kívánok minden tanulónak!
Lukács Zsuzsanna
Tagintézmény vezető

Elismerő oklevelet vehetett át a Parlamentben Varga Zoltán
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az általa kezdeményezett Szakma Kiváló Tanulója Versenyen kiemelkedően szereplő tanulók és felkészítő tanáraik tiszteletére ünnepséget szervezett június 8-án.
A 3. helyezett Varga Zoltán kőműves és hidegburkoló és oktatója, Farkas József a Parlamentben vehetett
át elismerő oklevelet Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől és Parragh Lászlótól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől.
Elért eredményükhöz szívből gratulálunk!
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VI S S ZATE K I NTŐ

MARGARÉTA OTTHON
A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Margaréta Rehabilitációs Intézményének a 2016-os év
során eddig történt fontosabb eseményei és tervei:
Kicsit visszanyúlva 2015 év végére:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán a Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület
Volkswagen mikrobuszt nyert.
2016-ban: fenntartói pályázat útján felújításra került az Eszterházy kastély teljes külső homlokzata,
részleges nyílászáró csere és a pavilon épületben teljes nyílászáró csere valósulhatott meg.
Magányszemély adományozása során 200.000,- ft-ot kapott az intézmény Színborák nevű zenekara,
melyet 2 db hangfal vásárlására fordítottunk.
Programok:
Részt vettünk a „Te szedd!” országos szemétgyűjtési akcióban április 29-én.
Májusban Budapesten a MOHOS KUPA Országos Asztalitenisz Versenyen értek el a sportolóink szép
helyezéseket.
Ugyancsak májusban kapott a zenekarunk meghívást Martonvásárra, ahol a városi majálison szerepeltek.
Május 25-én Sukorón, a Velencei-tavon sárkányhajóztunk 45 lakónkkal.
Július 4-8. között a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szervezésében Országos Kulturális
Találkozón vettünk részt Kaposváron, ahol a tánccsoportunk és a zenekarunk nagy sikerrel szerepelt
Szarvasné Rita és Jankó Nóra felkészítésével. Az utazáshoz nyújtott segítséget ezúton is köszönjük Regöly Község Önkormányzatának.
Júniusban egy csoport nyaralt Kardosfán a Zselicben, júliusban pedig Fonyódligeten nyaralnak a lakóink.
Szeptemberben Andornaktályán lép fel a zenekarunk egy fesztiválon, illetve Tengelicen. Máriakéménden zarándokúton veszünk részt és saját készítésű kegyeleti tárgyakat árusítunk a búcsúban.
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében szeptember 15-18. között 2 asztaliteniszezőnk,
Gál Géza és Simon Gyula utazik Ukrajnába, Lviv-be egy nemzetközi versenyre. Tartalékos játékos:
Schneider Erika.

Jékel Krisztina
otthonvezető
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XIX. Regölyi Falunapok, Pereckalács Fesztivál és Veterán Gépjármű Találkozó
Június 3. hétvégéjén kerültek megrendezésre a Regölyi Falunapok, immár 19. alkalommal.
Június 17-én, pénteken kulturális esttel indítottuk programjainkat.
A Művelődési Házban fellépett a Nagyszékelyi Pajtaszínház, a Regölyi Amatőr Színjátszó csoport és
egy tehetséges lengyel énekes kislány is, aki a chludowo-i testvértelepülésünkből érkezett.
A teltházas előadásokat egy szabadtéri rock est követte. A jó buliról az ACCIDENT zenekar gondoskodott.
Június 18-án, szombaton, a rendezvény második napján egy igazán változatos és izgalmas programban
lehetett részünk, hiszen a zenés-táncos műsorok mellett különböző extrémsport bemutatókat is láthattunk, többek között egy veszélyes Guinness rekordkísérletet is végigizgulhattunk. (Az eredményt sajnos egy technikai probléma miatt nem fogadták el.)
Szerencsére sok helyi tehetséggel is büszkélkedhetünk, akik fellépésükkel megtiszteltek bennünket és
emelték a rendezvény színvonalát.
A Szivárvány Tánccsoport country-t táncolt, a Margaréta Otthon zenekara slágereket adott elő, az általános iskolások mesét mondtak, Népdalkórusunk közismert népdalokból álló népdalcsokorral kedveskedett, Szeledeli Margit néni hangját pedig ismét megcsodálhattuk.
Sztárvendégünk Pál Dénes, fiatal énekes volt, aki a „The Voice 2013 Magyarország hangja” énekverseny, valamit a „Sztárban Sztár - Magyarország legsokoldalúbb előadója” győztese.
A nap fényét emelte a nagyszerű Tamási Koncert-Fúvószenekar és a Tamási Pántlika Néptánccsoport
Csillaghír Tánccsoportja is, aki a fellépése után egy táncház keretében táncra invitálta a közönséget is.
A Chludowo-ból érkezett lengyel tánccsoport színvonalas műsorral örvendeztetett meg bennünket,
csodálatos népviseletükben gyönyörködhettünk. Ismét meghallgathattuk a lengyel kislány műsorát, aki
hangjával péntek este már elkényeztetett bennünket.
A napot utcabállal zártuk, a talpalávalóról a Kor-Show Music Band gondoskodott.
Párhuzamos programjainkban is mindenki megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot. A legkisebbek
ugrálhattak az ugrálóváron és Jumping-on, a hölgyek igényes kézzel készült termékeket vásárolhattak
a kézműves árusoktól, az urak pedig megcsodálhatták a több száz veterán gépjárművet.
Természetesen mindenki legnagyobb örömére a híres regölyi pereckalács sem maradhatott el, amit
napközben mindenki megkóstolhatott.
Reméljük minden kedves vendégünk jól érezte magát a rendezvényen és jövőre is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a rendezvény szervezésében,
lebonyolításában, a pereckalácsok elkészítésében vagy anyagi, tárgybeli, illetve egyéb támogatást
nyújtottak!
Regöly Község Önkormányzata
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Veterán találkozó
Június 18-án már hetedik alkalommal került megrendezésre a regölyi Veteránjármű-találkozó. A
rendezvény mára már nemcsak megyei vagy dél-dunántúli, hanem nemzetközi találkozóvá nőtte ki
magát. Idén több, mint 200-an regisztráltak, motorkerékpárral 137-en, autóval 41-en, a többiek
pedig különböző koros traktorokkal érkeztek. A rendezvényre érkezőket a helybéli " pöttyös lányok"
fogadták. A vendégeket és kísérőiket finom ebéd várta.
Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak és segítőinknek.

Veterán Egyesület

Lengyel vendégek Regölyben
Az idei nyáron a falunapokkal egy időben tettek látogatást nálunk chludowo-i barátaink.
56-an jöttek, 28 gyermek és 28 felnőtt. Megpróbáltunk számukra színes programot összeállítani, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. A vendégeket regölyi családok fogadták, akiknek ezúton is köszönetet mondunk.
A vendégeket csütörtökön este az Idősek Klubjában fogadtuk. Nagyon jó érzés volt látni az örömöt, amikor a régi barátok, ismerősök találkoztak.
Pénteken Balatonboglárra utaztunk, ahol az ottani művelődésszervező, Mészáros Mariann fogadott bennünket a Művelődési Házban, ahol látogatást tettünk a Lengyel-Magyar barátság emlékeit felelevenítő
kiállításon, amelyet a lengyelek meghatottan néztek végig. Az emlékparkban közösen koszorúztuk meg
Teleki Pál szobrát, aki a vészterhes időkben befogadta a lengyel menekülteket. Itt volt Európa egyetlen
menekült fiatalok számára létrehozott középiskolája. Emlékét egy barátságszoba őrzi a balatonboglári
középiskolában. Délután folyamán a gyerekeket egy kalandparkba vittük, a felnőttek számára borkóstolót
szerveztünk. A programot egy balatoni fürdőzéssel zártuk. Az este folyamán lengyel vendégeink részt
vettek a színházi előadásokon és a lengyel kislány műsorán, valamit a rock esten.
Szombaton délelőtt szabadprogram volt a vendégeknek. Volt, aki a családoknál maradt, voltak akik a tamási strandra mentek, mások a vásári forgatagban nézelődtek. Délután a lengyel táncos gyerekek színvonalas műsort mutattak be. Mindenkit lenyűgöztek a csodálatos népviseletek.
Vasárnap részt vettünk a szentmisén, ahol lengyel és magyar fiatalok anyanyelvükön olvasták fel az aznapi szentlecke szövegét.
A visszajelzések alapján vendégeink nagyon jól érezték magukat és kellemes élményekkel tértek haza.
Stallenberger Zoltánné

Regölyi Lovasnap
Július 23-án immáron 15. alkalommal került megrendezésre a lovasnap. Minden résztvevőnek, szervezőnek és
segítőknek köszönjük a munkáját!A lovasnapok eseményeiről a következő Kisbíróban számol be a Lovassport
Egyesület.
Regöly Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2015. április 1-TŐL:
Született gyermekek:
Név
Bója Fanni
Demeter Milán Valentin
Selyem Ákos Ádám

Születés dátuma
2016. 05. 07.
2016. 06. 26.
2016. 06. 27.

Házasságkötések:
Név
Jókai Dávid és Kádár Krisztina
Elhunytak:
Név (kor)
Nagy János (54)
Németh István (68)
M. Kovács József (66)
Gábor Jánosné (66)
Söllei József (88)
Császár István (88)

Dátum
2016. 06. 15.

Elhalálozás dátuma
2016. 04. 06.
2016. 05. 27.
2016. 06. 13.
2016. 06. 17.
2016. 06. 22.
2016. 06. 26.

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETÉS
Újburgonya:
Vöröshagyma:
Fokhagyma:
Lilahagyma:
Sárgarépa:
Paradicsom:
Cékla

110 Ft/kg
120 Ft/kg
800Ft/kg
200Ft/kg
150 Ft/kg
190Ft/kg
220Ft/kg

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

VIII. REGÖLYI FŐZŐVERSENY
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait 2016. augusztus 13-án megrendezésre kerülő
VIII. Regölyi Főzőversenyre. Egész napos színvonalas műsorral és sok fellépővel várjuk vendégeinket.
16:00-kor fellép sztárvendégünk, Magyar Rózsa.
Töltsön el egy hangulatos napot velünk!
Elérhetőség: 0630/363 19 28
Kádár József
szervező

