2019. JÚNIUS

A tartalomból: Önkormányzati hírek
Iskolai - Óvodai hírek
Visszatekintő
Meghívók
Anyakönyvi hírek

1-4. oldal
4. oldal
5-6. oldal
7-8. oldal
8. oldal

Közelgő események:
2019. június 14. Rock Est - Művelődési Ház előtti tér
2019. június 15. XXII. Regölyi Falunapok és Veterán Gépjármű Találkozó - Művelődési Ház előtti tér
2019. július 10. 13:00-15:30 Véradás - Művelődési Ház
2019. július 20. XVIII. Regölyi Lovasnap - Futballpálya

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Helyi Választási Bizottság
A Választási eljárásról szóló törvény értelmében a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel
rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb
a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg és személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A helyi választási bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester,
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, a jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő
szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, központi államigazgatási szervvel vagy
a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
A fentiek figyelembe vételével 2019 augusztusában a Képviselő-testület fogja megválasztani a Regölyi
Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
Felhívom a regölyi lakcímmel rendelkező, névjegyzékben szereplő és a fenti összeférhetetlenségi feltételeknek megfelelő lakosok figyelmét, hogy amennyiben a Helyi Választási Bizottság munkájában
szeretnének részt venni, úgy azt jelezzék felém az Önkormányzati Hivatalban kitöltendő jelentkezési lapon legkésőbb 2019. július 15-ig.
A továbbiakban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban állok rendelkezésre.
Kis-Fehér Katalin
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezető
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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 fenntartani.
E határidő letelte után a 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerint a védekezések ellenőrzését belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a Szekszárdi Járási Hivatal végzi. A fenti kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni, közérdekű védekezést elrendelni.
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 és betartását!

Kis-Fehér Katalin
Jegyző

Gyommentesítés
Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testületének a településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről szóló 7/2004. (V. 10.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a alapján az ingatlantulajdonos
feladatai:
(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.
A fenti rendelkezések betartását a település mezőőre ellenőrzi és amennyiben az ingatlantulajdonos a
kötelezettségeit nem teljesíti, úgy erre vonatkozóan felszólítást kap.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!
Kis-Fehér Katalin
jegyző
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Temető rendelet módosítása
Tájékoztatom Tisztelt lakosságot, hogy Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint
egészült ki, illetve módosult 2019. június 1. napi hatállyal.
9. § (10 a) A 7. §. (6) bekezdés szerinti rátemetés esetén a temetési hely utolsó megváltási időponttól a
rátemetés időpontjáig terjedő időszakra kiszámított időarányos megváltási díjat meg kell fizetni.
Az időarányos díj kiszámításánál minden megkezdett évet egész évnek kell tekinteni. Az időarányos megváltási díj kifizetésével, annak időpontjától újra indul a használati idő.
12. § (6) A temető területén csak sírhelyek, sírboltok és síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. A temetési helyen túlterjeszkedő tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni nem
megengedett.
(7) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni, a sírok közötti talajra
zúzott követ elhelyezni nem megengedett.
(8) A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnahelyek bekerítése nem megengedett.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Kis-Fehér Katalin
jegyző

Igazgatási szünet
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az alábbi időpontokra vonatkozóan a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet került elrendelésre, amelynek időtartalma alatt az önkormányzati
és a járási ügyfélfogadás is szünetel.
2019. július 22-től 26-ig 5 munkanap,
2019. augusztus 26-tól 30-ig 5 munkanap,
2019. december 23, 30, 31 napokon 3 munkanap.
Az igazgatási szünet alatt működő ügyelet elérhetőségéről a Hivatal ajtaján kifüggesztett értesítés alapján tájékozódhat.
Kérem szíves megértésüket!

Kis-Fehér Katalin
jegyző
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TAMÁSI HULLADÉKUDVAR
Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális hulladékszállítást végző VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján a hulladékudvar 2019. június 1-től a regölyi lakosság rendelkezésére is áll! Hasznos információk a szolgáltatással kapcsolatban:
Hulladékudvar címe:
7090 Tamási, Koppánypart 3. (megközelíthető a Koppány parti üzletsorral szemben található használtautó-kereskedés melletti útról.)
Nyitva tartás ideje:
Hétfő: Zárva, Kedd: 08:00-16:00, Szerda: 08:00-16:00, Csütörtök: 08:00-16:00, Péntek: 08:00-16:00,
Szombat: 08:00-16:00, Vasárnap: Zárva
Beszállítható hulladékok:
A hulladékgyűjtő udvarba ingyenesen beszállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése:
papír és karton csomagolási hulladék/ műanyag csomagolási hulladék/ fém csomagolási hulladék/ üveg
csomagolási hulladék/ textil csomagolási hulladék/ hulladékká vált gumiabroncsok/ veszélyes anyagokat nem tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke/ papír és karton/ üveg/
étolaj és zsír/ veszélyes anyagokat nem tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták/ veszélyes
anyagokat nem tartalmazó mosószerek/ elemek és akkumulátorok kivéve: ólomakkumulátorok, nikkelkadmium elemek, higanyt tartalmazó elemek/ kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
kivéve: a fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék, klór-flour-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés/ műanyagok/ fémek/ lomhulladék
A hulladékgyűjtő udvarba ingyenesen beszállítható veszélyes hulladékok megnevezése:
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolaj **/ szintetikus motor-,
hajtómű - és kenőolaj/ biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és kenőolaj/ olajszűrő/ fékfolyadék/ veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék/ ólomakkumulátorok/ növényvédő szer/ olaj és
zsír/ veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták/ veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer/ elemek és akkumulátorok, amelyek között az ólomakkumulátorok, nikkel-kadmium
elemek vagy a higanyt tartalmazó elemek is megtalálhatók/ veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
A biohulladék-kezelő telepen hasznosítási céllal gyűjthető hulladékok
biológiailag lebomló hulladékok (zöldhulladék)
Hasznos tudnivalók!
A hulladékudvarokban nem gyűjthető: háztartási hulladék (kommunális), a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladék (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer), robbanásveszélyes anyagok, élelmiszer maradék, állati tetem!
A hulladékudvar csak a háztartásokban – tehát nem a vállalkozásban, iparban – keletkező hulladék befogadására szolgál.
A hulladékudvarban az elhelyezni kívánt hulladékot külön kell válogatni, és a megfelelő konténerben
elhelyezni. A hulladékudvar munkatársai segítik a jobb tájékozódást, a hulladékok megfelelő elhelyezését, a szétválogatást a beszállítónak kell végeznie!
A szolgáltatás igénybevétele a hulladékkezelési díj befizetését igazoló számla felmutatása mellett lehetséges! Hozza magával a hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylatot (csekk, átutalási bizonylat), lakcím kártyáját.
Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt hulladékok elhelyezéséről kérje az Ügyfélszolgálati Iroda (Tamási
Önkormányzati Hivatal, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Telefon: 74/528-855) tájékoztatását!
Email: tamasi@aliscaterra.hu
Alisca Terra Kft.
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ÓVODAI HÍREK
Személyi változás: 2019. június 1-től Kissné Lőrincz Mária látja el a tagintézményvezetői feladatokat a regölyi óvodában.
2019.04.17-én látogatott el a Húsvéti Nyuszi az óvodába. Ebből az alkalomból húsvéti tojást festettünk,
az udvaron a Nyuszi által elrejtett cukorkát, csokit gyűjtöttünk. Délután uszodalátogatáson vett részt 18
gyerek Tamásiban. Elkísérték őket szüleik, rokonaik és az óvoda dolgozói. Az utazást a szülők saját autóval oldották meg, illetve az önkormányzat által biztosított kisbusszal. Az uszodai költségeket a gyerekek és egy kísérőjük részére egy regölyi vállalkozó vállalta magára. Nagy sikere volt az eseménynek
gyerekek és szülők körében egyaránt. Köszönjük szépen a felajánlást!
Tavaszi szünet után, április 24-25-én került sor az óvodai beiratkozásra.
Május 6-án délután szép számú érdeklődő előtt köszöntötték a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat. Az ünnepeltek örömmel fogadták a csemeték szeretetteljes műsorát.
Május 7-én elektromos hulladékot gyűjtöttünk, melynek bevétele az óvodai pénztárat gazdagítja.
Május 10-én nagyszámú érdeklődő szülőnek szülői értekezletet tartottunk, ahol aktualitások kerültek
megbeszélésre.
Kissné Lőrincz Mária
Tagintézmény vezető

ISKOLAI HÍREK
Ismét büszkélkedhetünk:
Világtájoló 4 fordulós Klassz-Room Matematika Verseny:
Van der Perk Arend Jan 4. osztály, elért helyezés: 13.
Szőke Heléna Sarolt 3. osztály, elért helyezés: 7.
Hideg Richárd 2. osztály, elért helyezés: 32.
Felkészítőjük Schellné Antal Ágnes.
Kistérségi mesemondó verseny:
Antal Péter 3. osztály, elért helyezés: 1.
Felkészítője Schellné Antal Ágnes.
Világtájoló 7 fordulós Nemzetközi Környezetismereti Vetélkedő
Nagy Péter 1. osztály, elért helyezés: 3.
Hideg Richárd 2. osztály, elért helyezés: 24.
Lécser István Levente 2. osztály, elért helyezés: 25.
Antal Péter 3. osztály, elért helyezés: 3.
Kleiber Mór Boldizsár 3. osztály, elért helyezés: 3.
Arend Jan Van der Perk 4. osztály, elért helyezés: 28.
Orsós Milán 4. osztály, elért helyezés: 9.
Felkészítő pedagógus: Kusmiczki Anna
Országos Honismereti verseny
Antal Péter 3.o. megyei 1. hely, országos 1. hely
Hangay Dzsesszika 3.o. megyei 1. hely, országos 1. hely,
Kleiber Mór Boldizsár 3.o. megyei 1. hely, országos 1. hely,
Szőke Heléna Sarolt 3.o. megyei 1. hely, országos 1. hely,
Orsós Milán 4.o. megyei 2. hely, országos 4. hely
Van Der Perk Arend Jan 4.o. megyei 1. hely, országos 1. hely,
Felkészítő pedagógus: Kusmiczki Anna
A tanulók nevezési díját a versenyekre a SKOLA REGUM alapítvány fizette.
Az idei évi kézműves tábor időpontja 2019. július 15-18.
Lukács Zsuzsanna
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VISSZATEKINTŐ
„GYERE VELEM AKÁCLOMBOS FALUMBA”
2019. május 18-án ismételten megrendezésre került a baráti nótás találkozó a regölyi Művelődési
Házban, melyen egyaránt részt vettek hivatásos és amatőr énekesek is. A rendezvény sikeres volt, a
Kultúrház megtelt a közönséggel. A visszajelzések is azt igazolják, hogy mindenki nagyon jól érezte
magát. Ezért szeretnénk a jövőben is folytatni a hagyományt és a találkozót megrendezni.
A műsor sztárvendége B. Tóth Magda életműdíjas magyarnóta énekes volt.
További fellépők: Bakóczi-Szűcs Imre, Balázs Anikó, Bánki Erzsébet, Boris Sándor, Botos
Magdolna, Fritz Anna, Horváth János, Incze Zoltán, Józsa László, Kerekes Imre, Lékainé Horváth
Zsuzsanna, Móricz Pacsmag Erzsébet, Szabó Tamás, Szabó Róbert, Szeledeli Margit, Tavas Róz és a
Regölyi Népdalkórus Citera kísérettel. Zenei kíséretet Rácz Attila és zenekara szolgáltatta, az esti
bálban Szabó Róbert zenélt.
A műsor után egy finom vacsorával kedveskedtünk vendégeinknek.
Az esemény nem jöhetett volna létre lelkes segítőink és támogatóink nélkül.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. Külön köszönet Regöly Község Önkormányzatának és a Regölyért Egyesületnek.
Jövőre ismét találkozunk!

Szeledeli Margit
CSALÁDI NAP 2019. május 25.
Immár sokadik éve került megrendezésre a Családi Nap/
Gyermeknap május hó utolsó szombatján. Már februárban
megkezdődtek az előkészületek, légvárfoglalás, a családi vetélkedő feladatainak összeállítása.
Rengetegen támogatták a rendezvényt adományokkal, a két kezük munkájával. Ügyes segítőink nélkül
nem állíthattuk volna fel a sátrat, nem főhetett volna meg a finom ebéd, palacsinta. Igyekeztünk színes,
izgalmas, szórakoztató és vidám programokat kínálni, tartalmas feltöltődést kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Reggeli tornával indulta a program. Volt csocsóverseny, arcfestés, csillámtetkó, fodrászat,
kézműves foglalkozások, ovis foglalkoztató, sorversenyek, légvár, homokkép készítés és plüssállat börze.
Lukács Gyuszi és Balogh Pista bácsi (Gyönk) jóvoltából lovaskocsikázáson vehettünk részt délelőtt. A
lovak szerelemeseinek nagy örömére Nyisztor Jani által lovaglásra is volt lehetőség.
Legizgalmasabb attrakciónk az Utazó Planetárium volt, akik Budapestről érkeztek hozzánk. Az ovisok
tágra nyílt szemekkel figyelték „Aba és Lána kalandos űrutazását”. Megismerhettük a naprendszert, a
csillagképeket.
A családi nyomozós vetélkedőnkre - mely a „Boszorkánytánc” fantázianevet kapta - 12 csapat jelentkezett. A mesés elemekkel tarkított vetélkedőn 6 csapat maximális pontszámmal végzett az első helyen.
Este tábortűz mellett szalonnát sütöttünk. Kántor Pisti és Rostás Mónika gitárkísérettel gondoskodtak a
jó hangulatról.
Szabó Barbi jóvoltából több száz kép készült a nap folyamán, ezek egy része Regöly facebook oldalán
megtekinthető.
Tartalmas nap volt, mindenki jól elfáradt, de nagyszerűen éreztük magunkat! Jó volt együtt látni a családokat, az összetartást, összetartozást, a gyerekek arcán a mosolyt, nevetést! Jövőre újra találkozunk!
Regölyért Egyesület

Oldal 7

Oldal 8

X. Regölyi Veterán Gépjármű Találkozó
és falunapok
2019. június 15.
900-1200 Regisztráció (ingyenes)
1200-1300 Ebéd: (A veterán gépjárművel érkező regisztrált vendégek részére
az ebédet a Regölyi Vadásztársaság biztosítja)
00
14 Gabitrial kerékpáros bemutató
1500 Eredményhirdetés
1530 Felvonulás
Büfé (hideg ital és kolbász,pecsenye)
Élő zene: Kor-Show Music Band
Infó: 20/534-95-00

www.regolyveteran.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. ÁPRILISÁTÓL
Született gyermekek:
Név
Varga Emma

Születés dátuma
2019. június 2.

Házasságkötések:
Név
Varga András - Göttlinger Edit

Házasságkötés dátuma
2019. április 20.

Elhunytak:
Név (kor)
Geiger Sándor (57)
Megyesi István (69)
Péri József (76)
Hanák Gyuláné (78)
Kustán Szilveszter (24)

Elhalálozás dátuma
2019. február 11. (előző számból kimaradt)
2019. április 3.
2019. április 17.
2019. április 18.
2019. május 7.

