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A tartalomból: Önkormányzati hírek
Iskolai hírek
Visszatekintő
Anyakönyvi hírek, hirdetés

1-3. oldal
4. oldal
5-6. oldal
7. oldal
Közelgő események:

2018.12.20. 17:00

Karácsonyi Koncert a Templomban

2018.12.24. 22:00

Éjféli mise, utána szentesti forraltborozás a Betlehemnél

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZMEGHALLGATÁS
2018. november 26-án 18:00 órai kezdettel megtartotta az éves közmeghallgatást
az Önkormányzat a Művelődési Házban.
Kelemen Csaba polgármester előadta beszámolóját az Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről, majd a
képviselők adtak tájékoztatást egész éves munkájukról. Ezután a polgármester átadta a szót a lakosságnak.
Ezt követően a lakosság tette fel az őket foglalkoztató témákban a kérdéseiket a testületnek. Természetesen nem csak a közmeghallgatáson van mód a vélemények, problémák elmondására. Ahogyan eddig, a
jövőben is felkereshetik személyesen mind a polgármestert, mind a képviselőiket, vagy az önkormányzat
munkatársait.
A közmeghallgatáson felmerült a FaluTV kérdése, amellyel kapcsolatban kérdőívvel fognak mindenkit
saját otthonában felkeresni önkénteseink, amelyben fel tudjuk mérni a helyi média iránti igényt. Kérjük,
segítse a FaluTV további sorsáról a közös gondolkodást a kérdőívre adott válaszokkal. Az önkéntesek az
Önkormányzat által ellátott hivatalos megbízólevéllel fognak rendelkezni, gyanú esetén ennek meglétéről
szíveskedjenek megbizonyosodni.
Kelemen Csaba
polgármester

DEFIBRILLÁTOR A KÖZPONTBAN!
Értesítjük a lakosságot, hogy a korábban közadakozásból vásárolt defibrillátort
(újraélesztő készüléket) az önkormányzat kívülről nyíló ablakába kihelyeztük! Sikerült megfelelő vagyonvédelemmel ellátni az eszközt, ami eddig az orvosi rendelőben volt elhelyezve. Használat után kérjük, hogy haladéktalanul, megfelelően viszszacsomagolva juttassa vissza a helyére! Az eszköz pontos utasításokat tartalmaz az
újraélesztéssel kapcsolatban.
Regöly Község Önkormányzata
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Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2004. (V. 10.) számú
önkormányzati rendelete
A TELEPÜLÉSTISZTASÁGRÓL, A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMRŐL
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.
(2) Az ingatlan előtti járdaszakaszt reggel 7 óráig kell megtisztítani.
(3) A hó eltakarítását, a síkosság megszüntetését szükség szerint kell elvégezni. A szükséges szóróanyag biztosításáról a kötelezett gondoskodik.
(4) Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
(5) Két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott, vagy anélküli – közforgalmi
területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban
oszlik meg.
(6) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles gyűjtőedényzetben elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
(7) Szemetet, hulladékot közterületen csak az erre a célra kihelyezett szemétgyűjtő tartályban szabad
elhelyezni. A szemétgyűjtő tartályok – a helyi hulladékszállítási rendelet[1] által meghatározott módon
történő elhelyezése a tulajdonos kötelessége.
(8) A szemetes tartályok, illetve közvetlen környékük megfelelő tisztántartása a tulajdonos feladata.
Kis-Fehér Katalin
jegyző

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy az Önkormányzati képviselőtestület 2018. november 26-i testületi ülésén a
76/2018-as számú határozatával Regöly Kölcsey utca 19. (Regöly 643. hrsz.) szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről döntött. Az ingatlan árát a hivatalos értékbecslésben szereplő
3.300.000 Ft-os árban határozta meg a képviselőtestület. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, amenynyiben meg kívánják vásárolni az ingatlant, jelezzék a polgármesternél.
Kelemen Csaba
polgármester

SZOCIÁLIS TŰZIFA REGÖLYBEN
A képviselőtestület mint minden évben, az idén is nyújtott be pályázatot szociális tűzifára. Ennek eredményeképpen 147 erdei m3 fa kiosztására nyílt lehetőségünk. Ezen a télen ebből a pályázatból 92 család
támogatására nyílt lehetőség.
Kelemen Csaba
polgármester
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EB NYILVÁNTARTÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B. § (1)
bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott, a jogszabályban meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának 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.
A 2018. évi ebösszeírás céljából felkeresi/felkereste Önt Hajnal Gyula mezőőr, aki ha szükséges a kitöltésben és a visszajuttatásban is segít. Kérem a Regöly Község közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Eb bejelentő lapot„ kitölteni és legkésőbb 2018. december 21. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000.-Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális adatokat tartalmazzon, az eb tulajdonos/tartó az eb öszszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni a Regölyi Közös
Önkormányzati Hivatalnak!
Kis-Fehér Katalin
jegyző

SZENNYVÍZ ÁRVÁLTOZÁS
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 26-i testületi ülésén elfogadta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018. (XI. 27.)
önkormányzati rendeletet, mely alapján a szennyvíz összegyűjtésére irányúló közszolgáltatás igénybevételének 5 köbméterben meghatározott bruttó díja 2019. január 1-től az alábbiak szerint módosul:
lakossági szolgáltatás: 6.790,- Ft/ 5 m3
közületi szolgáltatás: 7.085,- Ft/ 5 m3
A közszolgáltatás egyebekben változatlan marad.
Regöly Község Önkormányzata

DJP PONTTÁ VÁLT A REGÖLYI KÖNYVTÁR
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.116-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése” elnevezésű pályázati eljárásban a regölyi könyvtár pozitív elbírálásban részesült.
A nyertes pályázat keretében könyvtárunk új eszközökkel gazdagodott, valamit ingyenes szabadtéri
WIFI is elérhetővé vált a lakosság számára a könyvtár épületének kb. 30 méteres körzetében. További
információért forduljanak a könyvtároshoz.
Dávid Edit könyvtáros
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ISKOLAI HÍREK
•
•

•

•
•
•
•

2018. szeptember 3-i évnyitón kiosztásra kerültek a Köszönjük, Sió! iskolatáska programban
nyert táskák. Köszönjük, a lehetőséget az idei tanévben is!
2018. szeptember 21-én iskolánkba látogatott Tóth Nándor rendőrfőhadnagy. Kerékpáros ügyességi versennyel készült a diákok számára. Az elsős tanulóknak ajándékkal is kedveskedett. Jelen
voltak a Tűzoltóság munkatársai is, akik érdekes előadással készültek a gyerekeknek.
2018. szeptember 28-án iskolánk is részt vett az Európai Diáksport Napján. Színes programokkal
készült testnevelőnk, Lukács Zsuzsanna.
•
Az idei évben is megemlékeztünk az
Aradi Vértanúkról egy kisfilm segítségével,
majd a Regölyi Tücskök citera-előadását
hallgattuk meg.
•
2018. október 24-27-ig egy pályázatban
vettünk részt, melynek keretében kirándulást
szerveztünk. A projekt a Madárfütty tábor
elnevezést kapta, mely az EFOP-3.3.2-162016-00179 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért „Városi Művelődési Központ Tamási a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázat keretében valósult meg.
Rendkívül sokféle tevékenység volt ebben a négy napban. A tanulók többféle szemszögből, megközelítésből ismerkedhettek meg a tájvédelmi körzetek jelentőségével, és azzal, hogy mekkora
kincs, ahol élünk. A visszajelzések alapján rendkívüli hatással voltak a résztvevőkre a sok információ és a változatos feladatok.
2018. november 7-én rendeztük a Márton napot az óvodával karöltve. A gyerekek sokat készültek
a műsorra. Nagyon örültünk, hiszen sokan eljöttek a rendezvényre a volt diákok közül is.
2018. november 8-án őszi labdarúgó tornára voltunk hivatalosak Iregszemcsére. Focistáink derekasan helyt álltak.
2018. november 9-én került sor a Márton napi lámpásszépségverseny eredményhirdetésére. Ebben
az évben két óvodás és két iskolás nyert saját kézzel készített lámpásaikkal
Elkészültek a karácsonyi csomagok, melyek tanulóink megunt, de használható játékait rejtik. A
Pont Velem akció keretében rászoruló gyerekek kapják meg.
Lukács Zsuzsanna

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk
Önt, és kedves családját
2018. 12. 20-án,
csütörtökön 17 órára,
a regölyi katolikus templomban tartandó
karácsonyi koncertünkre

Fellépők:
Magyarkeszi Népdalkórus
Kovács Erzsébet vezetésével,
A hittanosok betlehemes játékkal,
Sztoilov Horváth Éva vezetésével;
a Regölyi Népdalkórus
Schellné Antal Ágnes vezetésével,
a regölyi Tücskök és
Röpike néptáncsoport,
Würtz Ádám Általános Iskola
Regölyi Telephelyének tanulói,
Margaréta Otthon zenészei
Szarvas Lajosné vezetésével.
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VISSZATEKINTŐ
SZALMABABÁK
Szeptember 16-án kezünkben ollóval, tűvel cérnával célba vettük a faluközpontot. Kratz Csanád szalmabálákat hozott nekünk. Majd a lelkes kis csapattal (Kleiber Boldi, Budainé Vajk Ildikó, Baráth Erzsi, Horváth Gyuri,
Dékány Viktória, Rácz Viki, Kalotáné Marika, Horgos Eszti, Horgos Zsolti, Horgosné Timi, Sziveri Anita) nekifogtunk a munkának. Szalmababákkal díszítettük fel a faluközpontot, akiket viccesen Jancsinak és Juliskának
neveztünk el.
A ruhák varrásában Horgos Ferencné, Erzsike néni és Kalotáné Marika segédkeztek. Az alapanyagokat közösen ajánlottuk fel.
A bálák összeállításában Móri Csaba segített bennünket.
A bőségasztalról a bor sem hiányozhatott, hiszen közelgett a szüreti felvonulás, egészségére annak, aki
megitta!
Köszönöm a csapatnak a lelkesedést és munkájukat ! A jövő évre már újabb ötletekkel szeretnénk előállni.
Horgosné Freizinger Tímea

SZÜRETI FELVONULÁS 2018. szeptember 22.
A hagyományokhoz híven, idén is szeptemberben került megrendezésre a regölyi szüreti felvonulás.
Összesen 8 fogat, 7 lóhátas és 2 traktor vett részt a felvonuláson.
Tisztségviselők:
Bíró-Bíróné: Hanák Viktor - Bakonyi Zsófia
Jegyző-Jegyzőné: Gőgös Dániel - Szabó Fanni
Kisbíró: Papp Dániel
A napot a fogatok díszítésével kezdtük az óvoda előtt. Délben vendégül láttuk a lovasokat egy finom ebédre a napköziben, majd 13
órakor elindult a menet a bírónéért. Minden Fogatosnak és lóhátasnak palackozott regölyi borral és pereckaláccsal kedveskedett a bíró
családja. A kikérés után elindulhatott a felvonulás Regöly utcáin. A
megállóknál süteménnyel, üdítővel és borral kínáltuk a nézelődőket.
Műsor a falu központjában és a Művelődési Ház előtt volt látható a
Regölyi Népdalkórus, a Regölyi Röpike és a Regölyi Tücskök Citeracsoport közreműködésével. A napot a hagyományos szüreti bállal
zártuk, a talpalávalót a Sprint Zenekar szolgáltatta.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal, süteményekkel, borral és
munkájukkal segítették az idei szüreti felvonulás létrejöttét. Külön köszönet a felülőknek, akik nélkül
nem valósulhatott volna meg a rendezvény és a
HANÁK CSALÁDNAK, akik vállalták a bírói feladattal járó készülődést!
KÖSZÖNJÜK!
Regöly Község Önkormányzata
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IDŐSEK NAPJA
Október 9-én az idősek világnapja alkalmából falunk 65 év feletti
lakóinak vidám műsorral és finom vacsorával kedveskedtünk.
A Polgármester köszöntője után felléptek a Regölyi Óvodások, a
Regölyi Általános Iskolások, a Regölyi Tücskök Citeracsoport, a
Regölyi Népdalkórus, a Margaréta Otthon lakói, Szeledeli Margit
Nótaénekes, Incze Zoltán nótaénekes /Szekszárd/, Boris Sándor
nótaénekes /Zengővárkony/ és a Regölyi Röpike Néptánccsoport.
Jövőre ismét találkozunk!
Regöly Község Önkormányzata

HÁZHOZ MENT A MIKULÁS
A Regölyért Egyesület szervezésében és a Lovassport Egyesület
közreműködésével a „Házhoz megy a Mikulás” kezdeményezés
keretein belül 30 családhoz, 56 gyermekhez ellátogatott a Nagyszakállú. A hóesés hiánya és a rénszarvasok lebetegedése miatt
Regölyben fénybe borított, feldíszített lovaskocsival és lovakkal
közlekedett. A gyerekek elmondhatták kívánságaikat, elszavalhatták az ünnepekre tanult verseiket és készíthettek közös fotót
is vele. Szervezőként remélem, hogy a kicsik elraktározzák lelkükben a Mikulás csodáját.
A kezdeményezés nem jöhetett volna nélkülük létre: Lukács Gyula, Lukácsné Koncz Bernadett,
Nyisztorné Bernáth Beáta, Tóth Tihamér, Szontág Árpád, Kertész István, Sági Bettina, Marcsik Bernadett, Kelemen Ákos, Kelemenné Tatai Mónika, Dávid Krisztina, Gábor Ferenc, Cseke Dávid, Iván
Pál, Klapács Nikolett, Barna Dalma, Szabó Csilla, Kelemen Csaba, Horgosné Freizinger Tímea, Dávid Edit, Hanákné Rácz Rita és a LOVAK. Szuper csapat KÖSZÖNJÜK ! Együtt egymásért érdemes!
Pál-Kulman Rita

BETLEHEM ÉS ÁDVENTI KOSZORÚ
Korábbi években a faluközpontot első ádventet megelőző szombaton ünnepi díszbe öltöztettük. Az
idei évben eltértünk a hagyománytól, mert a Betlehemi istálló teljesen új arculatot kap. Lukács Gyula,
Lukácsné Koncz Bernadett és Pál Attila vállalta magára ezt a nemes feladatot. Az önkormányzat pénzt
nem sajnálva tette lehetővé alapanyag hozzájárulással, hogy erősebb szerkezetű, jól szerelhető épület
készüljön.
Az ádventi koszorú összeállítását Freizingerné Pintér Szidónia irányításával készítettük. Csapatunk
oszlopos tagja Stallenberger Zoltánné Böbe a korábbi években felajánlott díszeket gondosan előkészítette. Lakos Péter, Hanákné Rácz Rita és Kovács József mindent megtett azért, hogy az örökzöldek
rendelkezésre álljanak. Kárászné Fekete Andrea, Bónert Attiláné segítségével a szalma koszorúalapot
zöldbe borítottuk, végül Horgosné Freizinger Tímea által felajánlott gömbökkel,díszekkel dekoráltuk.
Tóth Norbert a rögzítő kapcsok elkészítését vállalta magára. Kelemen Ákos mint minden évben, az
idei évben is szalmabálákat biztosított az ünnepi dekorációhoz. Szeretném köszönetemet kifejezni
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a faluközpont ünnepi dekoráláshoz.
Pál-Kulman Rita
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. SZEPTEMBER 18-TÓL:
Született gyermekek:
Név
Horváth Ákos
Horváth Bálint
Kalota Kristóf
Hetényi Ármin György

Születés dátuma
2018. szeptember 18.
2018. szeptember 18.
2018. október 31.
2018. október 28.

Házasságkötések:
Név
Sas István - Hegedüs Mária

Házasságkötés dátuma
2018. november 14.

Elhunytak:
Név (kor)
Domján István (77)
Meksz Dezsőné (79)
Magyar Antal (96)
Rózsa Mária (92)
Hegedüs Ferencné (88)

Elhalálozás dátuma
2018. szeptember 21.
2018. szeptember 26.
2018. október 25.
2018. október 30.
2018. november 5.

A VÉRADÁSRA HOZD MAGADDAL SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYODAT,
TAJ-ÉS LAKCÍMKÁRTYÁDAT!

FORRALTBOROZÁS
A BETLEHEMNÉL
Falunk minden polgárát nagy szeretettel várjuk 2018. december 24-én a 22.00 órakor kezdődő
szentmisére és az azt követő forraltborozással egybekötött beszélgetésre
a főtéren álló Betlehemnél.
Borfelajánlásokat a forraltborhoz kérjük 2018 december 21-én 12 óráig
az önkormányzatnál leadni.
Regöly Község Önkormányzata
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„Mikor szeretettel nézed a világot,
sokkal élhetőbbnek, kedvesebbnek látod.
Sokszor a kevésből, sokkal könnyebb adni,
két lábbal a földön, embernek maradni.
Mikor megöregszel, akkor majd megérted:
te vagy a világért, s a világ van érted.
Tudsz Te emelt fővel, máshoz lehajolni,
s Te vagy aki szolgál, nem a drága holmi.
S hidd el téged szolgál az életben minden.
Ahol szeretet van, - tudd, - ott hiány nincsen.”
Aranyosi Ervin

Falunk minden lakójának áldott,
békés karácsonyt és
boldogságban, egészségben
bővelkedő
új esztendőt kívánok!
Kelemen Csaba polgármester

