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Új foglalkoztató Regölyben 
 
A statisztikák szerint térségünkben a 
munkanélküliek aránya az országos 
átlag felett van. Ezért is örültünk a Szo-
ciális és Családvédelmi Minisztérium 
és a Tolna Megyei Területfejlesztési 
Tanács által támogatott pályázati lehe-
tőségnek, amely a 2007. évre 55 millió 
Ft-ot biztosított kistérségünknek, szoci-
ális felzárkóztató programok megvaló-
sítására. Ebből a keretből Regölynek 29 
millió Ft (10% önrész biztosítása mel-
lett) támogatást sikerült munkahelyte-
remtő beruházásra megszereznie. A 
kedvező lehetőséget azért is ragadtuk 
meg, mert a majsai Rehabilitációs Inté-
zetben foglalkoztató fővárosi Kézmű 
Kht. kapacitásának bővítését tervezve 
megkereste önkormányzatunkat. A 
Kézműnek olyan helyiségre volt szük-
sége, ami a termelési profiljukat figye-
lembe véve alkalmas a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoz-
tatására. Ilyen előzményekkel kezdő-

dött az iskola melletti épület teljes fel-
újítása, az egykori lakóház munkahely 
számára alkalmassá tétele. A szociális 
foglalkoztatás keretein belül a Kézmű 
Kht., mint munkáltató vállalta egy kül-
ső munkahely létesítését 30 fő foglal-
koztatására. A foglalkoztatottak meg-
oszlása: 15 fő rehabilitációs intézményi 
ellátott – 15 fő megváltozott munkaké-
pességű, vagyis „leszázalékolt” regölyi 
lakos. Az építkezést június végéig be 
kell fejezni, majd a szükséges engedé-
lyek beszerzése után, várhatóan ez év 
októberében indulhat a munka. A felújí-
tott épületet az önkormányzat bérbe 
adja a munkáltatónak, tehát a Kézmű 
Kht.-nak, akik döntenek a munkaválla-
lók felvételéről. Az önkormányzat ter-
mészetesen minden regölyi lakost idő-
ben értesít a felvételi lehetőség időpont-
járól. 

Porga Ferenc polgármester 

========================================= 
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJRÓL  

 

Az önkormányzati költségvetés nehéz helyzete miatt a Képviselő-testület felelős döntése 

értelmében 2007. január 1-jétől az alábbi szabályok érvényesek a szemétszállítási díj vonat-

kozásában: 

• A lakosság által fizetendő szemétszállítási díj összege 8400 Ft/év.  

• A Képviselő-testület kénytelen volt megszüntetni a 70 éven felülieknek járó men-

tességet. Így az eddig teljes díjmentességet élvezők még mindig részesülnek kedvezmény-

ben, de az éves díj 50 %-a (4200 Ft-ot) őket is terheli, így azt nekik is meg kell fizetniük.  

         Porga Ferenc 
         polgármester 
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KÖTELEZŐ VÉDEKEZÉS A PARLAGFŰ ELLEN 
 

A növényvédelemről szóló törvény módosítása következtében jelentősen szigorodott a 
parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a közérdekű védekezés kivitelezése. 
Az ellenőrzést a földhivatalok mezőgazdászai határszemlék során végzik, együttmű-
ködve a növényvédelmi hatósággal, a jegyzővel és a lakossággal. 
Az ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajta-
niuk, azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését 
folyamatosan meg kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerűbb módja a kaszálás, 
esetleg a vegyszeres gyomirtás.  
A hatóságok eljárásukat nem csak termőföldön folytatják le - amelybe a zártkertek is 
beletartoznak -, hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken is. 
 

A  s z a n k c i ó m e n t e s ,  ö n k é n t e s  j o g k ö v e t é s  l e h e t ő s é g é n e k  
 h a t á r n a p j a  J Ú N I U S  3 0 .  

 
A megjelölt időpont után haladéktalanul el kell végezni a közérdekű védekezést, amire 
halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs. 
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa 
megtéríteni, mely a helyi feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként. 
Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, mely minimum húszezer forint, és az 
előbbin túlmenően terheli az érintettet. 
Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, hogy a parlagfű 

- mentesítést június 30-ig végezze el, mert az ellenőrzést független hatóságok mér-

legelés és méltányosság nélkül végzik, így mulasztás esetén a szankcionálás kike-

rülhetetlen. 

 dr. Baranyai Eszter 
 körjegyző 
 

SSS ZZZ EEE MMM ÜÜÜ NNN KKK    FFFÉÉÉ NNN YY EEE    Y
   

A Képviselő-testület 2007. februári dönté-
se értelmében községünk csatlakozott az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
kidolgozott „Szemünk fénye” program-
hoz. A projekt koncepciója az alábbiak 
szerint foglalható össze: a programban 
résztvevő önkormányzati intézményekbe új 
világító berendezések kerülnek beépítésre. 
A berendezések megtérülését a korszerűsí-
tés révén elérhető energia megtakarítás 
biztosítja. Az új berendezéseket az oktatási 
intézmények fenntartói tartós bérleti konst-
rukcióban kapják meg (amelynek lejárata-
kor egy jelképes összeg ellenében a tulaj-
donukba mehet át). A tartós bérlet összege 

és az új világításra fordított villanyszámla 
összege az esetek túlnyomó többségében 
nem lesz nagyobb, mint az eddig világí-
tásra fordított villanyszámla összege. 
Községünkben a „Szemünk fénye” prog-
ram keretében sikerült a tornaterem és a 
könyvtár teljes világítás korszerűsítését 
megoldani. Korszerű, energiatakarékos, a 
legszigorúbb magyar és Európai Uniós 
szabványoknak megfelelő lámpatestek 
kerültek felszerelésre. Az 1,7 millió Ft-os 
beruházást 10 éves bérleti konstrukció 
keretein belül valósul meg.  

Porga Ferenc polgármester 
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TTTooolllvvvaaajjjoookkk   aaa   ttteeemmmeeetttőőőbbbeeennn   
   

A temetőben ősszel, a kivágott fák pótlásá-
ra új lombhullató és örökzöld fákat, bokro-
kat ültetett a Római Katolikus Egyházköz-
ség. Tavasz elején, ismeretlen tettes elő-
ször öt, majd hét smaragdtuját lopott el. 
Vélhetőleg autóval, utánfutóval érkezett a 
tolvaj - de inkább tolvajok - és feltehetőleg 
értékesítés céljából ásták ki a nehéz, be-
gyökeresedésnek induló bokrokat. A bűn-
cselekmény mélységes felháborodást vál-
tott ki a regölyi hívek, de faluközösség 
szívében is. Az Egyházközség a jelenlegi 
faluvezetéssel karöltve, nagy erőfeszítése-
ket tesz, hogy a falu legfontosabb, a polgá-
rok által leglátogatottabb, legszeretettebb 
pontjait különösképpen is széppé, kultu-
rálttá tegye. Ezen pontok egyik leglátoga-
tottabb, legnagyobb megbecsülést övező 

helye az a kert, ahol kedves hozzátartozó-
ink földi maradványai nyugszanak. Aki a 
halottakat meglopja, saját halott hozzátar-
tozóit lopja meg. Gyalázatos, ocsmány tett, 
mert nem csupán lopás, de az emberi 
együttérzés és tisztelet tiprása is. Sajnos az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az 
apró lopkodások is rendszeresek a regölyi 
temetőben. Hol egy váza, hol egy koszorú, 
hol egy kiültetett muskátlibokor tűnik el. 
Ezen lopások elkövetője biztosan egy 
olyan regölyi lakos, akinek nincs lelkiis-
merete. Az ismeretlen tettes ellen rendőr-
ségi eljárást indítottunk.  

Római Katolikus Egyházközség 
Debora nővér 

 

Az Óvoda nyitva tartása 
Az épület felújítási munkálatai miatt az óvoda június 18-tól július 9-ig zárva 
lesz. A munkálatok befejezésétől függően július 9-től július 23-ig tartó két hét-
ben az óvoda az iskola épületének egyik tantermében fog működni. Ez idő alatt 
reggel 7 órától délután 4 óráig tart nyitva. Július 23-tól a nyári időszaki nyitva-
tartási rend szerint, a régi helyén fog tovább működni. 
 

Nyári programok 
Július 1-től július 8-ig Sóstói nyári táborozás 
Július 9-től 14-ig Fafaragó és Képzőművészeti alkotótábor 
 Helyszín: az iskolaudvar.  
A fafaragó tábort Makrai Béla népi fafaragóművész, a képzőművészeti részt 
Thuróczy Zoltán képzőművész vezeti. 
 
Július 21. Regölyi Lovasnapok 
 Helyszín: a sportpálya területe. 
 
Köszönet  Szűcs  Tamásnak,  Komját i  Sándornak és   
Pájer  Gyulának többszöri  segí tségükért!  
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A X. Regölyi Falunapok 
programja 

Június 22.  /péntek/ 

 

 1900 Rockest amatőr rock együttesek fellépésével: 
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• Erős Pista ( Nirvana, Gun’s & Roses)  
• HeMoD (RHCP, G&R)  
• Villám Csapat (Tankcsapda)   
• Lecsó (System of a down, R.A.T.M.) 

únius 23. /szombat/ 
 900 Főzőverseny két kategóriában:   

• pörköltek 
• egyéb bográcsban készült ínyencségek  

alapanyagot mindenki hozzon, asztalt az önkormányzat biztosít 
nevezési díj: 1000 Ft. 
A zsűri tagjai: Lajos Mari és Bereznay Tamás a Nők Lapja rovatvezetői. 
 

 Délelőtti műsor:  
- 1000 a Rehabilitációs Intézet Hully Gully tánccsoportja (keringő) 
- 1015 Rozmaring Együttes, Dalmand 
- 1030 a Rehabilitációs Intézet Hully Gully tánccsoportja (tangó) 
- 1045 Bagatelle Brass fúvósötös 
- 1130 Rozmaring Együttes, Dalmand 
- 1100 Nők lapja író-olvasó találkozó, az Idősek Klubjában 
- 1200 Motoros felvonulás 
 

Délutáni műsor: 
- 1400 Főzőverseny eredményhirdetése 
- 1415 Regölyi Népdalkórus 
- 1440 Magyarkeszi Hagyományőrző Népdalkör 
- 1510 Tolnanémedi néptánccsoport 
- 1540 a Rehabilitációs Intézet Hully Gully tánccsoportja 
- 1550  a lengyelországi Suchy Las - Chludowo község tánccsoportja 
- 1615  a dombóvári Gyöngykoszorú Kultúrcsoport 
1600 Pályaavató: Regölyi SE – Kétyi SE futballmérkőzés 

 1730 SZTÁRVENDÉG: MARY ZSUZSI TÁNCDALÉNEKES 
 20°° Utcabál hajnalig, játszik a Vagabund Bruder 

0030 Tűzijáték 

iállítások:  
Az impresszionizmustól a realizmusig”  
erencsik Árpád és Solymos Tamás kortárs festőművészek kiállítása  
 St’ Art Galéria szervezésében 
elyszín: Idősek Klubja nagyterem 

obai Jánosné és Tóth Norbert alkotásai,  
elyszín: Művelődési Ház előtere 

A rendezvények helyszíne a Kultúrház előtti tér. 

ISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ          -  4   -   


	Június 22.  /péntek/
	1900 Rockest amatőr rock együttesek fellépésével:

