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AA  tteessttüülleettii  üülléésseenn  ttöörrttéénntt  ......  
  
A Kisbíró idei harmadik száma július vé-
gén jelentkezik. Ennek fő oka a közelgő 
falunapok rendezvényei. Szerettük volna, 
ha akkor kapják kézhez az újságot, amikor 
már részletesen be tudunk számolni a 
programokról. Reméljük, hogy ez sikerült 
és a közölt változat a végleges lesz. 
 
         Az előző szám megjelenése óta négy 
munkaterv szerinti és egy rendkívüli ülésen 
születtek döntések.  
         Április 23-án rendeletet alkotott a 
testület az önkormányzat 2000. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról. Az önkor-
mányzat tavalyi bevétele    134 289 000 Ft, 
a kiadása 130 078 000 Ft volt. Elfogadta a 
testület az óvodai nevelés helyzetéről szóló 
beszámolót. Döntés született pályázatok 
benyújtásáról: egyrészt a Jókai – Kinizsi 
utcai partfalszakasz megerősítésére, más-
részt jelzőrendszeres házigondozás kialakí-
tására. A testület módosította az önkor-
mányzati szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő díjakat tartalmazó határozatát, 
ennek értelmében a Kulturális és Sport 
Bizottság által a kultúrházban tartandó 
bizonyos programok esetén nem kell bérle-
ti díjat fizetni. Az önkormányzat csatlako-
zott azon intézményekhez, szervezetekhez 
és magánszemélyekhez, akik anyagi segít-
séget nyújtottak az árvízkárosultaknak: 50 
000 Ft támogatásban részesítette 
Vámosatya községet. Támogatásban része-
sült 5 000 Ft erejéig a Magyar Közigazga-
tási Kar Tolna Megyei Tagozata. Határozat 

született az áprilisi ülésen az önkormány-
zati ingatlanok gázfűtése bérlő általi kiala-
kításának kompenzálására. 
         A május 28-ai ülésen szintén napi-
rendre kerültek pályázatok benyújtásával 
kapcsolatos döntések: csatlakozott a tele-
pülés a Tamási és a környező falvak által 
benyújtott közmunka programhoz. (A pá-
lyázat időközben már elbírálásra került, 9 
közmunkás július 1-jén megkezdte 5 hóna-
pig tartó munkáját.) A szociális válságke-
zelő programra a családsegítő szolgálat 
helyiségének (volt moziépület) felszerelé-
sére adott be az önkormányzat pályázatot. 
Ezen kívül pályáztunk egy fő szociális 
gondozó képzésére és másfél  éves foglal-
koztatásának költségeire. Az ülésen elfo-
gadta a testület a védőnői szolgálat munká-
járól szóló beszámolót. Döntés született a 
községi szennyvízcsatorna engedélyezési 
tervének elkészítéséről. A testület úgy ha-
tározott, hogy a búcsún beszedett hely-
pénzt és iparűzési adót a templomtető javí-
tási munkálatainak támogatására fordítja. 
Döntés született, hogy a községről szóló 
egész oldalas tájékozató megjelenjen a 
Tolnai Népújságban augusztus 10-én. A 
testület úgy határozott, hogy elfogadja a 
Tolna Megyei Önkormányzat Európai In-
tegrációs és Külkapcsolati Osztálya segít-
ségét és megfelelő partnertelepülés felkuta-
tása esetén testvérközségi kapcsolat kiépí-
tésére törekszik. Ezt követően tájékoztatást 
kaptak a képviselők az önkormányzati va-
gyon alakulásáról. Megállapítható, hogy 
1998-hoz képest 2000. év végére jelentős 
vagyongyarapodás tapasztalható, főleg a 
pályázati támogatásokból kifolyólag. A 
növekedésben különösen a beruházások 
értékének a nagyarányú változása szembe-
tűnő. A testület 10 000 Ft-tal támogatta az 
iskola diáknapi rendezvényeit. A pincehe-
lyi kórház támogatási kérelmét forráshiány 
miatt elutasította. 
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      Május 30-án rendkívüli testületi ülés 
megtartása vált szükségessé a temetőhöz 
vezető úttal kapcsolatban. Az út megépíté-
séhez módosítani kellett a település rende-
zési tervét, mert az út nyomvonala az ere-
deti elképzeléshez képest más helyen vált 
kialakíthatóvá. (Az útépítés azóta befeje-
ződött, a műszaki átadás a napokban várha-
tó.) 
       A június 18-ai ülésen döntés született 
Dunai Attila képviselő tiszteletdíjának 
megvonásáról a testület 6/2001. (II. 20.) 
számú rendelete alapján, mivel három 
egymást követő testületi ülésen nem jelent 
meg a képviselő. Az ülésen megtörtént az 
idei költségvetés első módosítása. Döntés 
született a 2001. évi 2. féléves szemétszál-
lítási többletköltség viseléséről. Ennek 
értelmében a szemétszállítást végző cég 
által 2001. június 1-jével megemelt sze-
métszállítási díjat 2001. évben az önkor-
mányzat nem hárítja át a lakosságra. A 
háztartások a 2. félévben is a rendeletben 
megállapított 1 500 Ft-os féléves díjat fize-
tik. a befizetett díjak és a szolgáltatási díj 
közötti különbözetet az önkormányzat fe-
dezi a költségvetésből. A szolgáltatási díj 
növekedésének azonban előre látható 
kellemetlenségei lesznek: a jövő évben a 
szemétszállítási díjak jelentős mértékű 
emelkedésével kell számolnia a lakos-
ságnak. Ennek oka a közelmúltban elfoga-
dott hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
szigorú előírásai. A jogszabály olyan ko-
moly környezetvédelmi kötelezettségeket 
ró a szemétszállítással és feldolgozással 
foglalkozó cégekre, amelyek jelentős több-
letköltségként jelennek meg, amit végül a 
szolgáltatást igénybe vevőnek kell megfi-
zetni. Ezen az ülésen jóváhagyta a testület 
az iskola módosított pedagógiai program-
ját, majd több vidéki alapítvány és egyesü-
let támogatási kérelmének elutasításáról 
döntött. Döntés született továbbá a faluna-
pokra megjelenő regölyi helytörténeti ki-
advány címéről: várhatóan a    Regöly – 
Régen címet fogja viselni a kötet. 
        Július 23-án pályázat benyújtásáról 
döntött a testület. A Megyei Területfejlesz-
tési Tanácshoz benyújtandó pályázaton a 

Munkácsy és Vörösmarty utcák szilárd 
burkolatának kialakítására igényelt támo-
gatást az önkormányzat. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy-
szeri támogatásban részesülnek az álta-
lános- és középiskolás valamint a felső-
oktatásban tanuló diákok. A 4 000 Ft 
összegű támogatás az általános iskolai diá-
kok részére nem kerül közvetlenül kifize-
tésre, hanem a tankönyv- és tanszercsoma-
gok árát csökkenti. A középiskolában illet-
ve egyetemen vagy főiskolán tanulók az 
iskolalátogatási igazolás bemutatása elle-
nében vehetik át a támogatási összeget a 
polgármesteri hivatalban  2001. augusztus 
1-jétől. Döntés született az ülésen Szabó 
Melinda könyvtáros helyettesítéséről. Át-
menetileg Mózes Hajnalka látja el a 
könyvtárosi teendőket. Határozat született 
önkormányzati tulajdonú telekrészre tett 
vételi ajánlat elutasításáról valamint egy 
térképkiadással foglalkozó cég támogatási 
kérelmének elutasításáról. A testület le-
mondott a Caminus Kft-ben más önkor-
mányzat tulajdonában levő, eladásra kerülő 
üzletrészek elővásárlási jogáról. Az ülés 
utolsó döntéseként támogatta a testület, 
hogy benyújtásra kerüljön a Tamási Ön-
kéntes Tűzoltóság létrehozását célzó pá-
lyázat, melynek tervezett működési területe 
Regölyre is kiterjedne, így a település vé-
delmi színvonala javulna. 
A következő testületi ülés előreláthatólag 
szeptember 3-án kerül megrendezésre. 
 

Magyar Teréz 
                                                      jegyző 
============================== 
Részarány földtu-
lajdon sorsolása 
 
A felszámolás alatt lévő Kaposvölgye Mező-
gazdasági Szövetkezet részarány-tulajdonosai 
részére a megyei Földművelésügyi Hivatal 
elvégezte a földkijelölési eljárást. A maradék 
AK értékre a Hivatal elkészítette a felszámoló-
val a juttatási listát. 

 
Ez alapján 
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2001. augusztus 15-én 9.30-

kor 

a regölyi Müvelödési Házban 

nyilvános sorsolás kerül megrendezésre a föl-
dek kiadása céljából. Így a juttatási listában 
szereplő részaránytulajdonosok részére megha-
tározásra kerül a földrészlet helye. 
A maradék földrészletek listája és a sorsolásról 
szóló hirdetmény kifüggesztésre került a pol-
gármesteri hivatal hirdetőtáblájára. A 
részaránytulajdo- nosok címlistája és AK jogo-
sultsága a polgármesteri hivatalban munkaidő-
ben Dávid Ferencnénél megtekinthető. 
A sorsoláson bármely okból meg nem jelent 
jogosult később a mulasztásra hivatkozva  
semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az 
okból a sorsolás eredménye nem változtatható 
meg. 
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Az eljáráson az egyenes ágú családtagok kép-
viselhetik egymást szóbeli meghatalmazás 
alapján. Egyéb esetekben írásos meghatalma-
zás leadása szükséges (meghatalmazó, megha-
talmazott és 2 tanú aláírásával). 
Az érintett részaránytulajdonosok a sorsolás 
megkezdését megelőzően egyezséget köthet-
nek. 

 
Hamarosan virágzik a parlagfü! 
 
A településen járva sokunknak feltűnhetnek a 
tulajdonosaik által teljesen gondozatlanul ha-
gyott területek. Ennek az esztétikai szempont-
okon túlmenően jelentős egészségügyi követ-
kezménye is van: az elhanyagolt területen el-
szaporodó gyomnövények közül a parlagfű 
több embertársunk egészségét veszélyezteti. 
A tömegkommunikációs eszközök hetek óta 
ontják a figyelem felhívó, tájékoztató jellegű 
anyagokat, hatni próbálva az emberek magatar-
tására. Sokan meg is teszik a jogszabályok által 
is előírt kötelezettségüket és lekaszálják illetve 
más módon védekeznek a parlagfű és egyéb 
gyomnövények ellen. Regölyben is szép 
számmal akadnak azonban olyanok, akik ezt 
elmulasztják.  
Kérjük, hogy - elsősorban a másik emberért 
érzett felelősségük alapján - pótolják mulasztá-
sukat! 
A jogalkotó a kötelezettségek előírásakor a 
betartásuk biztosítása céljából hatósági eszkö-
zöket rendelt alkalmazni. Eszerint belterületen 
a jegyző határozatban közérdekű védekezést 

rendelhet el a kötelezettség be nem tartása 
esetén. Az ügyben másodfokon a megyei nö-
vény- és talajvédelmi szolgálat jár el és a tulaj-
donos illetve használó által el nem végzett 
védekezés költségeinek megtérítésére való 
kötelezésen túl növényvédelmi bírságot szab-
hat ki, melynek összege 20 000 Ft-nál kezdő-
dik. A bírságot be nem fizetése esetén adók 
módjára kell behajtani. 
A jelzett lépések elkerülése érdekében, de még 
inkább az egészséges környezetért érzett fele-
lősség alapján kérem, hogy gondoskodjanak a 
parlagfű lekaszálásáról! 
================================= 

 
AA  22000000//22000011--EESS  TTAANNÉÉVV  
AA  RREEGGÖÖLLYYII  IISSKKOOLLÁÁBBAANN 
 

A tanév zárásaként ismertetnék né-
hány adatot a mögöttünk hagyott tanévre 
vonatkozóan:  
• Iskolánk tanév végi tanulólétszáma 

119 fő, ebből alsó tagozatos 61, felső 
tagozatos 58 

• A napközisek száma: 18 fő 
• Magatartásból példás osztályzatot ka-

pott: 38 tanuló 
• Szorgalomból példás: 38 tanuló 
• Valamennyi tantárgyból jeles: 3 tanu-

ló: Tolnai Andrea (8. osztály) Vörös 
Péter (6. osztály) és Szabó Lívia (2. 
osztály) 

• Egy tantárgyból elégtelen osztályzatot 
kapott: 8 tanuló  

• Két tantárgyból: 8 tanuló  
• Három, vagy több tantárgyból: 1 tanu-

ló 
• Egy tanulóra eső mulasztott napok 

száma: 6 nap  
• Logopédiára járt: 27 tanuló 
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Ebben a tanévben a tavalyi 43-mal 

szemben, idén 54 tanulónk indult tanulmá-
nyi-, sport-, ügyességi versenyen, vagy 
kulturális rendezvényen. Kijelenthetjük, 
hogy a regölyi gyerekek régen szerepeltek 
ilyen szép számmal körzeti és megyei 
megmérettetéseken. Csak a legszebb ered-
ményeinket emelném ki: 
•  Pappert Beáta második lett a Kazin-

czy szépprózamondó verseny körzeti 
fordulóján  

• Budai Sarolta a Kisiskolák Tolna Me-
gyei szavalóversenyén ért el második 
helyezést 

• A közlekedési kerékpáros verseny me-
gyei döntőjébe verekedte be magát csa-
patunk, ahol számos nagy iskolát meg-
előzve hatodik helyen végezett. 

• A körzeti Polgárvédelmi versenyen 
hajszállal maradtunk le a megyei dön-
tőről, végül második helyezést értünk 
el. 

• A Kisiskolák olvasottsági versenyén 4. 
osztályos csapatunk a döntőbe vereked-
te magát és ott szépen helyt állt. 

• A felsős fiú futball-csapataink közül 
az egyik korosztály második, a másik 
pedig harmadik helyezést ért el az 
aparhanti Kópé Kupán. 

 
A nyolcadik osztály 15 tanulója kö-

zül mindenki felvételt nyert középfokú 
oktatási intézményekbe: 

• 2 tanuló gimnáziumba 
• 5 tanuló szakközépiskolába 
• 8 tanuló szakmunkásképzőbe. 

 
Az idei tanévben több pályázaton is szere-
pelt iskolánk: 
• 216 000 Ft-ot nyertünk a Közoktatás-

fejlesztési Közalapítványtól, amelyből 
elsősorban számítógépasztalokat, tanu-
lói székeket és egy automata csengető 
órát sikerült vásárolnunk. 

• Az ISM Mobilitas, táborokra kiírt pá-
lyázatán 50 000 Ft-ot nyertünk a Sóstói 
táborozás támogatására. 

• 60 000 Ft támogatást kaptunk a Föld-
művelésügyi- és Vidékfejlesztési Mi-

nisztériumtól, az iskolaudvar parkosítá-
sára. 
 
Az idén is szép bevételünk származott 

a bálokból, valamint a papír és vasgyűjtés-
ből: 

1. a pótszilveszteri bálból 77 000 Ft, 
2. a farsangi bálból 48 000 Ft a diákön-

kormányzatnak juttatott összeg 
3. a papírgyűjtés bevétele: 29 100 Ft 
4. a vasgyűjtés bevétele: 35 600 Ft. 

 
Ezekből a bevételekből az idei osztály-

kirándulásokat támogattuk - ezek az alsó-
ban le is zajlottak -, a felsőben, remélhető-
leg az ősszel kerülnek megszervezésre. Itt 
szeretnék köszönetet mondani Tóth Zsig-
mondnak a papír és vasgyűjtésben, illetve 
a tanulók szállításában nyújtott segítségé-
ért. 

Az idei tanévben az utóbbi idők egyik 
legsikeresebb diáknapját sikerült megszer-
veznünk. Különösen színessé tette a prog-
ramot a taszári bázis amerikai katonáinak 
bemutatója, mellettük a Tamási Rendőrka-
pitányság Közlekedési Alosztályának 
rendőrei vettek részt a programjainkon. 
Köszönjük a Generali Biztosító, a regölyi 
Önkormányzat és a helyi Kapos Büfé 
segítségét és támogatását. 

Az idei év elejétől sikerült tető alá 
hoznunk az iskola és óvoda alapítványát, 
amely „Skola Regum” névre hallgat. 
Bármilyen támogatást szívesen fogadunk, 
és ennek fejében igazolás kérhető a helyi 
Takarékszövetkezetnél. Köszönjük minden 
olyan szülő támogatását, aki akár a legki-
sebb összeggel is hozzájárult az alapítvány 
bejegyzéséhez. Külön köszönetemet fejez-
ném ki: Heidt Jánosnak, Tóth Zsig-
mondnak, Fodorné Keppel Krisztiná-
nak, a Regölyi Tároló és Értékesítő Szö-
vetkezetnek és a helyi Vadásztársaság-
nak.  
Az alapítványunk számlaszáma: 
71600026-10003406 

A tavalyi évben az újságból kima-
radt az iskolaudvar füvesítéséhez nyújtott 
támogatásukért kifejezett köszönetem az 
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alábbiaknak: Pájer Gyula, Tempfli Fe-
renc, Riba Anti bácsi és Móri Csaba. 

I. osztály: 3800 Ft 
II. osztály: 6700 Ft 

 III. osztály: 9100 Ft 
           Végül, de nem utolsósorban szeret-
ném megköszönni a Polgármester úr és a 
fenntartó önkormányzat, a szülők és a Szü-
lői Szervezet, az iskola technikai dolgozói-
nak és pedagógusainak egész éves kitartó 
munkáját.  

IV. osztály: 9400 Ft 
V. osztály: 11 000 Ft 
VI. osztály: 10 700 Ft 
VII. osztály: 9400 Ft 
VIII. osztály: 9000 Ft 

 
Ezeket az összegeket jelentősen 

csökkentheti az állami és az önkor-
mányzati támogatás, illetve levonandó 
a nem megvásárolható tartós tanköny-
vek ára. 

 
 
Néhány hasznos információ a kö-
vetkező tanév előtt: 
 
• Javítóvizsga időpontja:  

• a füzetcsomagok várható ára 600 
és 1400 Ft között lesz, osztályon-
ként. 

        augusztus 21.  /kedd/ 
• Tankönyvárusítás és napközis be-

iratkozás időpontja augusztus 24. 
/péntek/  de. 8-tól 12 óráig. • A füzetcsomagokat az elmúlt évi-

hez hasonlóan itt az iskolában lehet 
megvásárolni, a csomagokat a peda-
gógus kollegák úgy állították össze, 
hogy abba a ténylegesen szükséges 
eszközök kerüljenek bele. 

 

• Napközibe a következő tanévtől is 
csak alsó tagozatosokat és max. 5. 
osztályosokat lehet beíratni, ettől 
csak nagyon indokolt esetben térünk 
el. 

• a tankönyvcsomagok várható, osz-
tályonkénti ára: 

 

Porga Ferenc

 
 

Köszönet a szülöknek! 
 

„...És érezzék egy kézfogásból rólad, 
 hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy: 
s egy tekintetük elhitesse véled, 
- szép dolgokért élsz - és érdemes élned!” 

 
 

Június első vasárnapja pedagógus nap. Már közel a tanév vége, fáradt a tanuló, a tanár - elmúlt is-
mét egy év örömökkel, gondokkal, sikerekkel és kudarcokkal. Mégis jól esik visszatekinteni és elmé-
lázni egy-egy szép pillanaton. 

Ilyen volt az idei pedagógusnapi ünnepség, melyet a Szülői Szervezet és a 3. osztályos tanulók ren-
deztek számunkra. Meglepődtünk és meghatódtunk. Nagyon régen köszöntöttek minket ilyen benső-
séges körülmények között. A versek és dalok rólunk és nekünk szóltak, könnyet csaltak a szemünkbe. 

Köszönjük a kedves szavakat, a virágokat minden Szülőnek és minden Tanulónak. Újra megerősö-
dött bennünk - szép dolgokért élünk és érdemes élnünk. 

 
Stállenberger Zoltánné 
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A VIII. Regölyi Falunapok programja 
 

Augusztus 10. péntek 
 
20h Rock-zenekarok fellépése 
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Augusztus 11. szombat 
Délelőtt: 
 
500-tól  Zenés ébresztő minden utcában 
10h A millenniumi emlékpark felavatá-
sa és a helytörténeti kiadvány        be-
mutatója: 
• Ünnepi köszöntőt mond Dávid 

Sándor polgármester 
• Az emlékparkot és a Szent István 

portrét /Dr. Miskolczi László alkotá-
sa/ felavatja Koppánné Dr. Kertész 
Margit országgyűlési képviselő 

• A Szent István portrét megáldja: 
Lelkes József Regöly köz- ség plé-
bánosa 

• A helytörténeti könyvet bemutatja: 
Dr. Gaál Attila a szekszárdi 
Wosinszky Mór Múzeum igazgatója 

• Fellép: a regölyi népdalkórus és a 
néptánccsoport 
Illyés Gyula Ének Pannóniáról      
című versét elmondja Pappert Beá-
ta 

 
Délután: 
 
1330 Népdalkórusok és néptánccsopor-

tok fellépése: 
• hőgyészi székely néptánccsoport 
• ozorai népdalkórus  
1430 A majsai zenekar fellépése 
1500 A DEFEKT DUÓ műsora 
1545 A „Táncika” modern tánccsoport 

fellépése 
       közben: a regölyi majorett-csoport 

fellépése 
divatbemutató a’70-es évek stílusá-
ban 

discotánc bemutató: Lukács Niki, 
Nagy Niki és Szabó Eszti 

1715 Néptánccsoportok és Népdalkóru-
sok fellépése: 

• regölyi népdalkórus  
• regölyi néptánccsoport 
• hőgyészi népdalkórus 
1830 A tamási fúvószenekar koncertje 
1930 Népdalkórusok és tánccsoportok 

fellépése: 
• hidegkúti tánccsoport 
• majsai tánccsoport  
2000 Utcabál hajnalig, játszik a 
hosszúhetényi „Favorit” együttes 
2330 Tombolasorsolás 
2400 Tűzijáték  
 
A szombati műsor műsorvezetője  
Czink Judit 
 
Augusztus 12. vasárnap 
 
Fogathajtó-és főzőverseny 
800- 900 Nevezés a fogathajtó-és a főző-

versenyre (a főzőversenyre 10 h-ig) 
900     A népifogatok versenye 
1000    A pónifogatok versenye 
1100    Ünnepélyes megnyitó 
1130   A pusztaötös bemutatója 
  A pónifogat bemutatója 
          Közben: Sörivóverseny 
1200    A kettesfogatok versenye I. futam 
1300   Lovas ügyességi (western bemu-

tató)  
1400   Az ételleadás határideje a főző-

versenyen 
1430   A kettesfogatok versenye II. fu-

tam, összevetés 
1545 A főzőverseny eredményhirdetése 
1600   A fogathajtó verseny és a western 

bemutató eredményhirdetése 
  Pusztaötös bemutatója 
1630  Tombolasorsolás: fődíj egy csikó 
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Kiállítások: 
• Varga Károly népi fafaragó művész 

munkái 
• Fejős Józsefné és Nemes Lászlóné 

gyulaji népviseleti babái 
• Sárvári Lajosné szőttesei 
• Biszák László festőművész alkotá-

sai 
 

A programok helyszíne a szombat 
délelőtti, millenniumi emlékpark avatást 
kivéve a strand területe. 

Kérjük, támogassák rendezvényün-
ket! Adományaikat a helyi Takarékszövet-
kezet fiókjában, a „Regöly 2000” Alapít-
vány számlájára lehet befizetni. A számla-
szám: 71600026 1010000. 

A támogatás a személyi jövedelem-
adóból leírható! 

Előre is köszönjük! 
 

Rendezőség 
=================================================================== 

KKeezzddeemméénnyyeezzééss  ppoollggáárröörrsséégg  llééttrreehhoozzáássáárraa  
 
Néhány regölyi fiatal a közelmúltban elkezdett arról gondolkodni, hogy hasznos lenne 
Regölyben is – hasonlóan több környező településhez – polgárőrséget létrehozni. 
A polgárőr mozgalom alapvető célja a bűncselekmények megelőzése. Sajnos településünkön 
is előfordulnak (elsősorban vagyon elleni) bűncselekmények, így a szervezet megalakításának 
létjogosultsága nyilvánvaló. Emellett a polgárőr mozgalom másik lényegi vonása is rendkívü-
li jelentőséggel bír: széleskörű társadalmi összefogásra épül, az emberek érzelmi kötődésére a 
településükhöz, a jószándékú, ellenszolgáltatás nélküli, önkéntes tenniakarásra. 
Ezek az értékek sajnos napjainkban egyre inkább háttérbe szorulnak. Bíztató a regölyi fiatalok 
kezdeményezése: a megalakítandó helyi polgárőr szervezet keretei között a szűkebb társadal-
mi környezetükben megtapasztalhatnák a közösség összetartó erejét és az általuk végzett ön-
zetlen munka hasznosságát, ami a személyiség-fejlődésükre pozitív hatást gyakorolna. 
A polgárőr mozgalom tevékenységének fő iránya a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, 
ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-
fogyasztás visszaszorítása valamint a közlekedés biztonsága társadalmi feladatainak megvaló-
sításában való közreműködés. 
A polgárőr mozgalomban részt venni kívánó polgárok kezdeményezésére helyi polgárőr 
egyesület hozható létre.  
 
Polgárőr lehet minden büntetlen előéletű, 18 éven felüli magyar vagy Magyarországon 
letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 
állampolgár, aki a mozgalom célkitűzéseivel egyetért, azok megvalósítása érdekében 
önként, díjazás nélkül szabadidejében tenni kíván és a lakóhelye szerinti polgárőr 
egyesület a tagjai közé felveszi és sikeres polgárőr alapismereti vizsgát tett. 
Aki szívesen részt venne a megalakítandó Regölyi Polgárőrség tevékenységében, an-
nak először egy jelentkezési lapot kell kitöltenie, melyet Horgos Zsolttól lehet besze-
rezni. A jelentkezések megtörténte után a rendőrség ellenőrzi a büntetlen előéletet, 
majd ezután kerülhet sor az egyesület megalakulására. 
 
Reméljük, hogy a fiatalok kezdeményezése eredményes lesz és a közeljövőben a körzeti meg-
bízottak mellett a regölyi polgárőrök is „vigyáznak ránk”. 

-   7   -   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ 



-   8   -   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ 

SSeeggííttssüünnkk  
aa  rráásszzoorruullóókkoonn!!  

 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
gyűjtést rendez a településen élő, nehéz 
anyagi helyzetben lévő emberek megsegí-
tésére. A kezdeményezés sikeréhez kérjük, 
hogy akinek feleslegessé vált de használ-
ható állapotban lévő ruhaneműje, cipője 
van,  

 
2001. augusztus 16-án délután 

vagy  
augusztus 17-én délelőtt 

 
a kultúrházban szíveskedjen leadni. A 
ruhákon és cipőkön kívül ha bármi kidobni 

sajnált, de mások számára esetleg használ-
ható holmival rendelkezik valaki             
(pl. iskolaszerek, tolltartó, iskolatáska, 
bútorok, háztartási eszközök, stb.) azt is 
leadhatja a megadott időpontban. Ha 
nagyméretű tárgyról van szó, a polgármes-
teri hivatalban Budainé Vajk Ildikónál je-
lezzék, hogy mit tudnának felajánlani.  

A rászorulók jelentkezését  
2001. augusztus 18-án délelőtt 

 várjuk a kultúrházban. 
A tervezett akcióval elsősorban a gyerme-
kes családok iskolakezdésének megkönnyí-
tését szeretnénk elérni, de természetesen 
várunk minden felnőttek részére érkező 
segítséget is. 
Előre is köszönjük mindenki segítségét! 
 

Szociális és Egészségügyi Bizottság
 

  

  

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2001. évi I. féléves szemétszál-
lítási díj befizetésének határideje július 15-én lejárt. Kérjük, akinek elke-
rülte figyelmét az említett időpont, szíveskedjen mielőbb pótolni a mulasztását! 
 
 
 

 

Figyelem! 
 
Mammográfiás vizsgálatot szervezünk 2001. aug. 9-én és 16-án. 40 év 
feletti nők jelentkezhetnek a védőnőnél, amennyiben az utolsó szűrővizsgálat idő-
pontja óta     1 év már eltelt. Indulás az iskola elől: augusztus 9-én és 16-
án 12:00-kor. 
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