2020. ÁPRILIS

A tartalomból: Önkormányzati hírek
Óvodai - iskolai hírek
Tájékoztató
Anyakönyvi hírek

1. oldal
2.. oldal
3-6. oldal
6. oldal

TISZTELT LAKOSSÁG!
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2019 (XI.25.) sz. kt. határozatával
döntött a hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatáról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet
(továbbiakban EljR.) 36. § előírásai szerint teljes eljárás keretében.

Az EljR. 29/A.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Regöly
Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök
tekintetében az előzetes tájékoztatási szakaszba lépett.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet miatt a lakossági fórum
megtartására nincs lehetőség, ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy kérdéseit és javaslatait email-ben a zsolt.witzl@gmail.com címen küldje meg Regöly Község főépítésznek, aki ezekre szintén írásban fog válaszolni. A kérdéseket, illetve javaslatokat jelen tájékoztató megjelenését követő
8 napon belül várjuk!
Regöly, 2020.04.20.
Kelemen Csaba
polgármester
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ÓVODAI HÍREK
Január a farsangi készülődés jegyében telt az oviban. Sokat verseltünk, mondókáztunk, énekeltünk és
táncoltunk. Szép számban készítettünk farsangi díszletet saját magunk, Györgyi óvó néni keze munkáját dicsérte a teremben kihelyezett ötletes, esztétikus dekoráció. Mindeközben a szülők sem pihentek: fáradhatatlanul gyűjtötték az adományokat, szponzorokat kutattak fel, maguk is adományoztak.
Minden család kivette a részét a tombola tárgygyűjtésből, szendvicskészítésből, süteménysütésből.
A farsangi bálra 2020.02.08-án került sor a regölyi művelődési házban. Örömmel tapasztaltuk, hogy
rendezvényünk nagyon sok érdeklődőt vonzott. Az óvodás apróságok a megilletődöttség apró jele
nélkül, bátran és lelkesen álltak a közönség elé. Versmondásuk, énekük, táncuk mosolyt csalt a megjelentek arcára, akik nagy tapssal jutalmazták a legkisebbek produkcióját.
A műsor után lehetőség volt a szülők és segítők munkájának köszönhetően szendvics- és süteményfogyasztásra, üdítővásárlásra. Volt közös tánc a szülők bevonásával, és természetesen tombolasorsolás is, ahol szép számban találtak gazdára a felajánlott tárgyak, szolgáltatások.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a rendezvény sikeres és színvonalas megvalósulásához bármilyen módon hozzájárultak!
Sajnos, a 2020.03.11-én kihirdetett vészhelyzet óvodánk életét is felforgatta, ellehetetlenítette.
2020.03.16 -án ügyeleti rendszer került bevezetésre. A szülők felelősségteljes viselkedésének köszönhetően senki sem kérte az óvodai felügyeletet. Az önkormányzat akár napi háromszori étkezést
biztosít azon gyerekeknek, akiknek a gondviselője azt igényli.
Reméljük, hogy a nehéz időszakban mindenki egészséges, bizakodó és együttműködő marad!
Minden gyermeket visszavárunk!
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától
(2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
A körzetes óvodáknál, amilyen a regölyi óvoda is, idén nem kell beiratkozást szervezni, a vészhelyzet miatt.
A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020.04.21-ig hivatalból felveszi azon gyermekeket, akikkel
kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.
A férőhelyek függvényében lehetőség van azon gyermekek beíratására, akik betöltik 2,5éves korukat, amennyiben 2020.12.31-ig megkezdik az óvodába járást.
Kérdés esetén kérem, hívják a 06204603829 mobilszámot, illetve írjanak a regum.ovoda@gmail.hu
e-mail címre.
Kissné Lőrincz Mária
tagóvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
BEIRATKOZÁS a 2020/2021. tanévre
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását
lehetőség szerint online módonintézze
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül,
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A Würtz Ádám Általános Iskola Regölyi Telephelyére a beiratkozást
a Kréta rendszeren keresztül
2020. április 28. 0:00 órától 2020. május 15. 24:00 óráig tehetik meg.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési
intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is.
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel öszszefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására az alábbi időpontokban van lehetőség:
2020. május 04. hétfő 8 órától 14 óráig
2020. május 05. kedd
8 órától 14 óráig
2020. május 06. szerda 8 órától 14 óráig
A beiratkozáshoz kapcsolódó dokumentumok bemutatására - a jelenlegi helyzetre való tekintettel a 2020/21-es tanév első napján kerül sor.
A beiratkozásról részletes tájékoztatót az intézmény honlapján olvashat. http://www.toniszi.sulinet.hu/
regoly. Kérdés esetén, az alábbi telefonszámon adunk felvilágosítást: 06 70/4312374
Gasparics László
Intézményvezető
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az elektronikai hulladékgyűjtésben való részvételért. Köszönjük az
Önkormányzat közreműködését. A következő gyűjtés 2020. őszén várható.
ORSZÁGOS HONISMERETI VERSENY EREDMÉNYEI
Antal Péter: megyei 4. hely, országos 10. hely
Hangay Dzsesszika: megyei 1. hely, országos 1. hely
Jókai Valentina: megyei 3. hely, országos 7. hely
Kleiber Mór Boldizsár: megyei 2. hely, országos 4. hely
Szabó Kinga: megyei 4. hely, országis 10. hely
Szőke Heléna Sarolt: megyei 1. hely, országos 1. hely
GRATULÁLUNK!

Lukács Zsuzsanna
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A KORONAVÍRUSRÓL
A koronavírusról már elég sok információt kaptunk mindannyian az elmúlt időszakban a médián keresztül. Most azonban az Önkormányzat működése és közös terveink szempontjából szeretném
megvilágítani a járvány hatásait. Több munkaadó különböző megoldásokkal (rövidített munkaidő, fizetés nélküli szabadság, otthoni munkavégzés) próbálja átvészelni a koronavírus által okozott gazdálkodási nehézségeket. Sajnos az itt élők közül is többen elvesztették munkahelyüket, vagy jóval kevesebb
juttatást kapnak. A válsághelyzetet megelőzően jellemző munkaerőhiány helyett hazánkban most más
helyzet áll elő: a külföldről hozzánk érkezett idény és vendégmunkások hazamentek, az ő munkaerejük
hiányzik a vállalkozásoknál. Ezzel ellentétes hatású, hogy többen, akik eddig külföldön dolgoztak magyar állampolgárként hazatértek, így várhatóan ők munkaerőként meg fognak jelenni a munkaerőpiacon. Ezek együttes hatása jelen pillanatban nem pontosan jelezhető előre. Most az emberi élet megóvása az elsődleges, ennek érdekében születtek a korlátozó intézkedések is. Településünkön a Hivatal
működésében az ügyfélforgalmat korlátoztuk a járvány megelőzése érdekében. A boltokban is
korlátozások léptek életbe azért, hogy a fertőzés veszélyét minimalizáljuk. A vendéglátóhelyek bezártak, nyilvános rendezvények nem tarthatók. A templomban a szentmisék felfüggesztésre kerültek. Az Óvoda szünetel, az Iskola áttért a digitális oktatásra, így csökkentve a személyes találkozások számát. A fogorvosi ellátás csak sürgősségi esetben lehetséges. Az orvosi ellátásban a személyes találkozás minimális mértékűre csökkent.
A járványügyi helyzet következtében előállt gazdasági változások rákényszerítenek bennünket eddigi
életvitelünk felülvizsgálatára, esetleges változtatására. A tavaly októberben elkészített, Regöly fejlesztésére vonatkozó terveinket most felül kell vizsgálnunk. Vannak olyan pályázataink,amelyek már nyertesek, de a jelen helyzetbena megvalósítás szükségességét és a biztosítandó önrészt –esetleg további
forrásigényt- is mérlegelve döntünk arról, hogy megvalósítjuk-e a beruházásokat.Most a működőképesség fenntartása lesz azelsődleges. Csak akkor tudunk fejleszteni, ha a kiírt pályázatoknál tudjuk
majd biztosítani az önrészt. Itt a képviselőtestületnek azt is kell vizsgálni, hogy melyik pályázathoz milyen önerőt kell biztosítani. Mint bizonyára hallottáka kormány, az Önkormányzatok esetében a
gépjárműadó eddig helyben maradó 40%-át a védekezés érdekében a járványügyi alapba irányította. Ez Regölyben a költségvetésben szereplő 2.700.000 forint elvonását jelenti.Várható, hogy további bevételek elmaradása is és eddig nem várt kiadások is fel fognak merülni. Ez alapján látható,
hogy az elfogadott költségvetés újratervezése mindenképpen szükséges azért, hogy azt a megváltozott helyzethez igazítsuk. A tervezett és megszokott rendezvények lebonyolítása a járványügyi
helyzet függvénye. A borverseny már elmaradt.Búcsú szintén nem lesz. A kispolgár avató és a nótás
találkozó is elhalasztásra kerül.Szintén a járványügyi helyzet alakulásától függ a Gyermek és Családi
nap, a Falunap és Veterán találkozó, Lovasnapok és a Hagyományőrző főzőverseny is. Az idei évben
terveztük az Elszármazottak találkozóját is megtartani, ami szintén kérdésessé vált.A rendezvények
megtartása annak a függvénye, hogy a koronavírus fertőzés miatti korlátozó rendeletek vagy
ajánlások meddig lesznek hatályban, milyen gyorsan kerülnek feloldásra, illetve marad-e anyagi fedezet ezek megrendezésére vagy támogatására. A jelen helyzet türelemre, elfogadásra, lemondásra, fegyelemre kényszerít bennünket. Falunkat érintő komolyabb változásokról, folyamatokról igyekszünk
időben mindenkinek tájékoztatást adni.
Kelemen Csaba
Polgármester
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“Szájmaszk az ötlettől a megvalósításig”
Látva az Európában zajló folyamatokat és hallva az itthoni híreket, úgy döntöttem,
segíteni akarok. Kézenfekvő volt, hogy a környezetemben próbálom ezt megtenni. Mivel
az idősek ellátásában én magam nem tudtam részt venni, olyan formáját kerestem a segítségnyújtásnak, ami közel áll hozzám. Ez volt a szájmaszk készítése.
Úgy döntöttem, megpróbálom összeszervezni a regölyieknek azon részét, akik
önzetlenül vállalnának a közösségért ilyen jellegű segítő munkát.
Egyeztettem a Polgármesterrel, majd kezdődött a szervezés. Ettől kezdve nem volt
megállás.
Kivétel nélkül csodálatos emberek álltak mellém. Volt aki anyagot , alapanyagot adott,
volt aki varrást vállalt, volt ki mindkettőt.
Végtelenül hálás vagyok nekik a lelkesedésükért, amivel ezt a nem kis munkát
végezték az ÜGY érdekében. Hatalmas KÖSZÖNÖM-mel tartozom nekik mindezért
Hálásan köszönöm az Önkormányzatnak, hogy vállalták a logisztikát, összeszedték a
kész maszkokat, majd célba juttatták.
Végül sikerült minden 65 év feletti lakosnak maszkot juttatni.
Nagyszerű
dolog
volt
ebben
részt
venni!
Minden perc munkát, minden fáradságot megért.
Köszönetet mondanék most itt azoknak, akik közreműködtek:
Riba Győzőné (Marika)
Komjáti Sándorné (Erzsike)
Lécser Józsefné (Györgyi)
Lécser Jánosné (Erzsike)
Varga Jolán
Szőkéné Gábor Mária
Köszönettel:

Szabó Csilla
Kalota Gyuláné (Marika)
Horgosné Freizinger Tímea
gombolda.hu webáruház
Regöly Község Önkormányzata
Mamati Műhelye

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm szépen az ötletet és a megvalósítást mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult e nemes ügy sikeréhez. Ilyen nehéz időkben sokszor csak
rendkívüli megoldásokkal tudunk előre lépni.
E kezdeményezés is szép példa arra, hogy nem csupán a problémát kell látni,
hanem a megoldást is meg lehet, meg kell keresni.
Le a kalappal az önzetlenül és szorgalmasan segítők előtt!
Kelemen Csaba
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INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY
Regöly Község Önkormányzatának képviselőtestülete 10/2020 (II.17)-as határozatával döntött arról,
hogy a korábban megvásárolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak pályázat keretében
megvalósítani tervezett ingatlanépítés céljából átadott alábbi ingatlanokat értékesíteni kívánja:
7193 Regöly, Vas Gereben utca 2., Belterület 20. hrsz.
7193 Regöly, Kossuth Lajos utca 15., Belterület 8 hrsz.
7193 Regöly, Jókai utca 46., Belterület 940 hrsz.
Az ingatlanokra vonatkozó árajánlatokat zárt borítékban az ajánlott ingatlan címének vagy helyrajzi
számának megjelölésével a járványügyi helyzetre tekintettel postai úton Regöly Község Önkormányzata 7193 Regöly, Rákóczi utca 2. címre lehet benyújtani. Az ingatlanokat a testület döntése
szerint elsősorban regölyi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére kívánjuk értékesíteni.
Benyújtási határidő: 2020. április 30.
Az ingatlanokkal kapcsolatban információt Kelemen Csaba polgármester tud nyújtani a 74/402-606os telefonszámon.
Regöly Község Önkormányzata

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született gyermekek:
Név
Születés dátuma
Kocsis Larissza
2020. február 9.
Kiss Noel
2020. április 9.
Kiss Nolen
2020. április 9.
Kárász Márk
2020. április 14.
Házasságkötések:
Név
Házasságkötés dátuma
Kocsis Mátyás—Földessy Klaudia Anasztázia
2020. január 22.
Elhunytak:
Név (kor)
Szabó Árpádné /Riba Ilona/ (80)
Gábriel Jánosné /Hegedüs Rozália/ (84)
Kovács Ferenc (92)
Lécser Istvánné /Kelemen Mária/ (92)
Fodor Béla (68)
Szőke Jánosné /Bátyai Magdolna/ (75)
Fodor Ferencné /Kovács Gizella/ (93)

Elhalálozás dátuma
2020. január 21.
2020. január 24.
2020. március 2.
2020. március 3.
2020. március 13.
2020. április 2.
2020. április 16.

