
                      K I S B Í R Ó 
                         A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
                         2001.SZEPT. 10. IV.ÉVFOLYAM IV.SZÁM 
 

KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   - 1 -     

 TESTÜLETI ÜLÉSEN 
TÖRTÉNT.....  
 
A Kisbíró legutóbbi megjelenése óta egy 
testületi ülést tartottak a képviselők. A 
szeptember   4-ei ülésen a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény nyári módosítá-
sával kapcsolatos önkormányzati rendele-
teket módosította a testület. Ez után döntés 
született a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozás-
ról. (A pályázatról bővebben a külön cikk-
ben olvashatnak). A következő napirendi 
pontban tájékoztatót kaptak a képviselők a 
2001. évi költségvetés I. félévi teljesítésé-
ről, melyből kiderült, hogy a bevételi és 
kiadási előirányzatok nagyjából időarányo-
san teljesültek. A következő téma támoga-
tási kérelmek elbírálása volt. A testület 
döntése alapján 50 000 Ft támogatásban 
részesül idén az augusztus 31-én megala-
kult Regölyi Polgárőr Egyesület. A helyi 
egyház-községet az idén már folyósított 
összegen kívül nem támogatta a testület. 
Két pályázat benyújtásáról is döntés szüle-
tett: Az iskola tetőfelújítására és a külső 
vakolat rendbe hozására valamint az iskola 
részére eszközfejlesztésre szándékozik a 
testület pályázatot beadni. Ezek után ön-
kormányzati tulajdonú telekrész bérbeadá-
sáról született döntés, majd a posta fűtés-
korszerűsítési kérelméről szavaztak a kép-
viselők. Ennek értelmében az idei költség-
vetésből nem tudja az önkormányzat a pos-
ta épület korszerűsítését megoldani. 
Önkormányzatunk nyáron csatlakozott a 
gyönki Módszertani Otthon által benyújtott 
pályázathoz, ami jelzőrendszeres házi-
gondozás kiépítését célozza a környező 
településeken. A pályázat sikeres volt, 
Regöly három készüléket fog kapni, me-
lyek egyedülálló, idős beteg emberekhez 
kerülnek kihelyezésre a Szociális és Egész-

ségügyi Bizottság döntése alapján. A jelző-
rendszeren keresztül két tiszteletdíjas segí-
tő egyikét riasztják probléma esetén a 
gyönki központon keresztül. A testület 
határozatában a két segítő személyére tett 
ajánlást: Fodorné Keppel Krisztina és 
Szentgyörgyi Lászlóné vállalta a feladatot 
és a testület alkalmasnak látja őket arra, 
hogy segítségükkel várhatóan az ősz fo-
lyamán beinduljon a rendszer. 
Az ülés végén a testület értékelte az idei 
falunapokat. Megállapították, hogy a ko-
rábbi évekhez hasonlóan az idén is nagy 
érdeklődés kísérte a programokat. Újdon-
ság volt ebben az évben a fogathajtó ver-
seny, melyet egyaránt pozitívan fogadtak a 
helyiek és a vidéki vendégek is. Remélhe-
tőleg a szervezők lelkesedése töretlen ma-
rad és a jövőben is folytatása lesz a prog-
ramnak. A szervezők megvitatták a felme-
rült problémákat is és levonva azokból a 
tanulságokat készülnek a jövő évi faluna-
pok megrendezésére. 
 
A soron következő testületi ülés várhatóan 
2001. október 29-én kerül megrendezésre. 
================================================
BBUURRSSAA  HHUUNNGGAARRIICCAA  ÖÖSSZZTTÖÖNNDDÍÍJJPPÁÁ--
LLYYÁÁZZAATT  SSZZOOCCIIÁÁLLIISSAANN  HHÁÁTTRRÁÁNNYYOOSS  
HHEELLYYZZEETTBBEENN  LLÉÉVVŐŐ  FFEELLSSŐŐOOKKTTAATTÁÁSS--
BBAANN  TTAANNUULLÓÓKK  RRÉÉSSZZÉÉRREE  
 
Az Oktatási Minisztérium a települési és a 
megyei önkormányzatok együttműkö-
désével az elmúlt tanévben beindította a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj-pályázatot, amely a 
felsőoktatási intézmények hátrányos hely-
zetű hallgatói számára nyújt rendszeres 
anyagi segítséget. 
Az ösztöndíj pályázatnak két típusa van: az 
“A” típusú, a pályázat benyújtásakor már 
felsőoktatási intézményben hallgatók, il-



KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   - 2  -    

KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   -   2   - 

letve a “B” típusú, a felsőoktatási tanul-
mányokat a következő évben kezdeni 
szándékozóknak. 
A támogatások fedezetéül 3 forrás szolgál: 
- A települési önkormányzat által nyúj-

tott támogatás (az önkormányzat által 
biztosított forrás elosztása a pályázók 
között helyi döntés eredménye). 

- A megyei önkormányzat tetszőleges 
összeggel kiegészíti a települési ön-
kormányzat által támogatott pályázók 
számára megítélt - települési önkor-
mányzati forrású - ösztöndíj összegét. 

- Az állam ezen felül a települési és a 
megyei önkormányzat által megállapí-
tott támogatási összeget - azzal meg-
egyező mértékben, de maximum 5 000 
Ft/hó összeggel – kiegészíti. 

Az önkormányzatok az ösztöndíj rendszer-
hez önkéntesen csatlakozhatnak. 
A testület múlt heti döntése értelmében 
Regöly csatlakozik a 2002. évi fordulóhoz.  
A pályázat kiírása megtörtént, a polgár-
mesteri hivatal hirdetőtábláján megtekint-
hető és a pályázati űrlapok a hivatalban 
Dávid Ferencnénél átvehetők. 
A pályázatok benyújtásának határideje 
2001. október 10-e. a pályázatokat az ön-
kormányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága bírálja el 2001. november 16-
ig. A pályázatok eredményeit az önkor-
mányzat 2001. november 21-ig  közzéte-
szi a hirdetőtáblán. Fellebbezés esetén a 
testület dönt a támogatásról. A megyei 
önkormányzat döntése 2002. januárjában 
fog megszületni a támogatásról és 2002. 

március 1-jéig a támogatásban részesülő 
hallgatók  értesítést kapnak a Bursa-
ösztöndíj teljes havi összegéről. 
Az „A” típusú pályázat nyerteseinek elő-
ször 2002. márciusában, a „B” típusú 
pályázat esetén (természetesen, ha a sike-
res felvételit követően beiratkozott az in-
tézménybe) 2001. októberében folyósíta-
nak először ösztöndíjat. 
„A” típusú pályázat esetén 10 hónapon 
keresztül kapja a hallgató az ösztöndíjat, 
„B” típus esetén háromszor 10 hónapon át. 
Az ösztöndíjban kizárólag a településen 
állandó lakóhellyel rendelkezők részesül-
hetnek. 
A pályázat elbírálása kizárólag szociális 
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
A pályázaton csak azok a hallgatók (illetve 
leendő hallgatók) vehetnek részt, akik 
nappali tagozaton, államilag finanszíro-
zott képzésen vesznek részt (illetve kíván-
nak részt venni). További feltétel, hogy az 
alábbi képzéstípusok egyikében vegyen 
részt: 
- első alapképzés 
- első kiegészítő alapképzés 
- első szakirányú továbbképzés 
- első akkreditált iskolai rendszerű felső-

fokú szakképzés. 
A pályázattal kapcsolatban ha bármilyen 
kérdésük van, forduljanak Dávid 
Ferencnéhez vagy a jegyzőhöz. 
 
 

========================================================= 
Tilos a növényi hulladékok égetése! 
 
Évek óta visszatérő probléma településün-
kön a növényi hulladékok égetése illetve a 
betakarítások utáni tarlóégetés. Egymásnak 
ellentmondó hírek jelentek meg illetve 
hangzottak el az utóbbi hetekben a témával 
kapcsolatban. A nyáron hatályba lépő, a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló kormányrendelet 
kimondja: „Lábon álló növényzet, tarló 

illetve növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék égetése tilos”. 
A korábbi gyakorlattól eltérően ( amikor 
jegyzői engedéllyel, a tűzoltóság előzetes 
értesítésével, az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban rögzített módon végezhető 
volt) erre a tevékenységre jegyzői enge-
dély a továbbiakban nem adható. 
Ebből következik, hogy ezentúl a tarló- és 
a növényi hulladék égetése jogellenes álla-
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pot, amely az első fokon illetékes környe-
zetvédelmi hatóság (települési jegyző) 
által bírsággal szankcionálható. 
Kérem Önöket, hogy a fenti tájékoztatás-
nak megfelelően járjanak el a jövőben a 
mezőgazdasági munkák során, ugyanis a 

szabályok betartását a hivatásos önkor-
mányzati tűzoltóság és a polgári védelmi 
kirendeltségek ellenőrizni fogják. 
 

Magyar Teréz 
                                                jegyző   

 
 
A kutyatartás szabályairól 
 
Az utóbbi hetekben megszaporodtak az 
utcákon szabadon kószáló ebekkel kapcso-
latos lakossági panaszok. Önkormányza-
tunk a 10/1999. (VII. 10.) számú rendele-
tében az állatok tartásának szabályairól 
rendelkezik. Kérem az eb tulajdonosokat, 
tekintsék át még egyszer a hatályos szabá-
lyozás ebekre vonatkozó részét és annak 
megfelelően próbálják a kutyák tartását 
megoldani. Egy közösség csak akkor tud 
békében élni, ha tagjai figyelembe veszik 
mások érdekeit is! 
Részlet a hivatkozott önkormányzati ren-
deletből: 

6. § 
/1/ Ebtartás a település területén e rende-

letben meghatározott feltételekkel tör-
ténhet. Valamennyi ebtartó köteles az 
állatát úgy tartani, hogy mások nyugal-
mát ne zavarja, testi épségét, egészségét 
ne veszélyeztesse, és anyagi kárt ne 
okozzon. Ha az ebtartó e feltételeket 
nem tudja biztosítani, akkor az állattar-
tást meg kell szüntetni. 

/2/ A település egész területén - zárt udvar-
ban is - csak két eb és - az elválasztásig 
- azok szaporulata tartható az /1/ bekez-
dés szabályainak figyelembevételével. 

/3/ Az ebtartó köteles az állatát zárt udvar-
ban tartani, illetve biztosítani, hogy az 
eb felügyelet nélkül sem a közterületre, 
sem magánterületre ne jusson ki és a 
szomszédokat ne zavarja. 

/4/ Zárt udvarral nem rendelkező ebtartó 
köteles az ebet állandóan és biztonságo-
san megkötve tartani. 

/5/ Több lakó elhelyezését szolgáló házin-
gatlan udvarán eb csak az összes lakó 
egyetértésével és az /1/ bekezdés szabá-

lyainak betartásával tartható. Egyetértés 
vagy zárt udvar hiányában ebet csak a 
lakásban lehet - a többi lakó zavarása 
nélkül - tartani. 

/6/ Amennyiben a hatóság a szomszédok 
vagy más lakó zavarásának tényét, illet-
ve az /1/ bekezdésben előírt feltételek 
hiányát megállapítja és ezt a helyzetet 
az ebtartó - az írásbeli határozatban elő-
írt határidő betartásával és feltételek 
megteremtésével - nem szünteti meg, az 
ebtartást meg kell tiltani. 

/7/ Az ebtartó vagy az állat felügyeletével 
megbízott személy köteles gondoskodni 
arról, hogy az eb a közterületet, több la-
kásos épületek közös használatú helyi-
ségeit, udvarát, stb. ne szennyezze, il-
letve a szennyeződést haladéktalanul el-
távolítani. 

7. § 
/1/ Ebet póráz nélkül, harapós természetű 

és nagytestű ebet szájkosár és póráz 
nélkül közterületre kivinni tilos. 

 
/2/ Tilos az ebet bevinni: 

- vendégforgalmat is lebonyolító nyil-
vános helyiségekbe, 

- oktatási, nevelési, művelődési, egész-
ségügyi, stb. intézmény területére, 

- Ügyfélforgalmat lebonyolító közin-
tézménybe.  
 

/3/ Harapós, támadó természetű ebet kisza-
badulását megakadályozó módon kell 
tartani és a ház, épület, telek, stb. bejá-
ratánál az erre utaló figyelmeztető táb-
lát szembetűnő módon el kell helyezni. 
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Pályázatok – községünk családjaiért 
 

A regölyi Római Katolikus Egyház-
község két témakörben pályázott a 
Szociális és Családügyi Minisztéri-
umhoz. 
 
1. Hat héten át tartó felkészítő ren-
dezvény női önkéntesek számára
Karitatív munkára önként jelentkező nők 
segítése az egyéni munkájukhoz. Ehhez 
szakmai előadások megrendezése, havi 
szupervíziós alkalom biztosítása, írásos 
szakmai segítségnyújtás folyamatos megje-
lentetése számukra. 
 A felkészítő találkozókat csütörtökönként, 
18.00-tól tartjuk, mentálhygiénés szakem-
berek, szociális munkás, pszichológus ve-
zetésével. A karitász munkára vállakozók 
az előadásokat követően felmérik a faluban 
levő idős, beteg nők igényeit. Majd feloszt-
ják, hogy a látogatást igénylőkhöz mikor és 
ki megy. (Egy igénylőt lehetőség szerint 
mindig ugyanaz a segítő látogat) A látoga-
tás heti rendszerességű lesz. 

A segítők számára havi rendszeres-
séggel rendezünk megbeszélő alkalmakat, 
melyek részben szupervíziós, részben to-
vábbképző jellegűek. A találkozókat a lel-
kipásztori kisegítő, és a segítő nők maguk 
közül választott vezetője vezeti. Célunk, 
hogy a plébánia közösségen belül olyan 
női csoport alakulhasson, akik elkötelezet-
ten és hatékonyan tudnak támogatói lenni a 
községünkben élő idős, magányos, beteg 
nőknek. 
 
2. Egyházközségünk családközössége 
pályázati támogatásban részesül csa-
ládpolitikai programjának megvaló-
sításához. 
E program keretében egy éven keresztül, 
háromhetenként hétfőn 18:30-kor kezdődő 
időpontban a plébánián előadás – és  be-
szélgetéssorozatot tartunk házastársak, 

jegyesek illetve leendő házasok részére. 
Ezen alkalmakra minden érdeklődőt szere-
tettel hívunk és várunk, természetesen az 
Egyházhoz csak lazán, vagy egyáltalán 
nem kötődő személyeket és házastársakat 
is szívesen látjuk! (Az első előadás idő-
pontja: 2001. szeptember 10.) 
Az előadássorozat címe: „Személy – há-
zasság – család – nevelés, különös tekintet-
tel a       konfliktusok megelőzésére és ke-
zelésére”. A program célja a közösségépí-
tés, a családokat feladataik  hosszútávú, 
kiegyensúlyozott ellátásában segítő, meg-
jelenésében útmutató és   eligazító program  
megvalósítása, amely mind az egyéni he-
lyes viselkedésmód kialakításában, mind a 
házasságban, a családban illetve a gyer-
meknevelésben felmutatja a helyes és kö-
vetendő elveket, példákat,  amelyek ko-
runkban is lehetővé teszik a gyümölcsöző 
együttélést, a szeretetteljes és gazdagító   
családi életet. A találkozások további célja: 
a megbeszélések során tapasztalatcsere, 
valamint a szolidaritás erősítése a  csalá-
dok között illetve a társadalmi szerep- és 
felelősségvállalás népszerűsítése és a csa-
ládi élettel kapcsolatos ismeretek és   kész-
ségek elmélyítése. 

A program módszere: minden alka-
lommal  vitaindító előadást tartunk, ezt 
követően  pedig az elhangzottak és a saját   
tapasztalatok megbeszélése, feldolgozása 
történik. 
A tervezett tematikát három fő témakör 
köré csoportosítjuk, ezek a következők: 1. 
Ismerjük meg  önmagunkat; 2.  A Biblia, a 
házasságtudomány és a pszichológia    út-
mutatásai házaspárok és családok részére; 
3. Együtt a szeretetben – evangéliumi csa-
ládi nevelés. 
 

Pécsi Debora
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Amit nem hallottunk az esőben! 
 

Sajnos az idei falunapok szombatján az időjárás keresztülhúzta a rendezők számításait. Kellemes és 
tartalmas, igazi nyári délelőtti programnak ígérkezett a kialakított emlékpark átadása. Az eső köz-
beszólt, így a műsor lebonyolítása problémássá vált. Többek kérésének eleget téve ezért írásban 
közre adjuk Koppánné Dr. Kertész Margit képviselő-asszonynak az ünnepélyen elhangzott gondola-
tait: 

 
Tisztelt Esperes Úr! Tisztelt Polgármester Úr, hölgyeim és uraim, kedves regölyi polgárok! 
Sok szeretettel köszöntöm önöket és nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre a mai ünnepre, 
örömmel jöttem. 
Talán most van arra lehetőségem, hogy megköszönjem önöknek azt a lehetőséget, amit kaptam 
önöktől hogy országgyűlési képviselőként és nemrég mint magyar parlament jegyzőjeként is itt 
lehetek és az emlékparkot felavathatom. 
Tisztelt jelenlévők! 
Mielőtt elindultam Regölybe, belenéztem a település adatait tartalmazó nyilvántartásba és azt ol-
vastam, hogy Regöly község belterülete 273 ha. külterülete 2994 ha, lakosságának száma 1441. 
Száraz, rideg statisztikai adatok, melyek mögött egy több, mint ezer éves település történelme, 
élete, arca áll. Igen, ez egy falu. Hányszor és hányféleképpen mondtuk már ki ezt a szót: falu, fa-
lusi? Hányszor használtuk eltérő, kritizáló, becsmérlő hangsúllyal azt, hogy falusi? De talán mos-
tanában ez egy kicsit másképp van, most már lehetőségük van az embereknek arra, hogy büszkék 
legyenek arra a helyre, ahol élnek, ahol őseik éltek. 
Hölgyeim és uraim! 
Minden nép, minden nemzet életében vannak jelentős évfordulók, amelyek okot adnak az emléke-
zésre, ünneplésre. Vannak olyan emlékek, amelyek az egykori dicsőség fényét vetítik ránk, s van-
nak, amelyek a gyász, a gyalázat napjai. Nekünk magyaroknak adatott bőven mindkettőből, hi-
szen a korábbi századok történelmét vizsgálva dicsőségről, míg a XX. sz. utolsó évei többségében a 
gyászról szólnak, I. Világháború, II. világháború, 1956. és nem utolsó sorban keresztény államunk 
ezer esztendeje, ezer év történetét megismerni egy emberöltő is kevés. 
Kedves regölyiek, tisztelt ünneplők! 
Eljutottunk odáig, hogy ma már nem kell elhallgatni, néha szégyellni, azt, hogy őseink magyarnak 
vallották magukat, hogy őseink keresztény hitük regulái szerint éltek és cselekedtek, hogy falusi-
nak lenni ma már erény. Abban sokat segített a mögöttünk álló millenniumi év. Sokat segített az, 
hogy a kormány tagjai minden egyes településre ellátogattak, minden egyes magyar településnek 
az ezer éves évforduló okán Millenniumi zászlót adtak, talán tetszenek emlékezni rá, hogy jóma-
gam is részt vettem ezen az ünnepi eseményen. 
Sokat segített az, hogy a regölyi polgárok is találkozhattak, kezet szoríthattak, beszélgethettek a 
hazánk sorsát intéző politikusokkal, közéleti emberekkel. Sokat segített ez az év abban is, hogy 
mindnyájan beláttuk, beláthattuk azt, hogy a fogjuk meg és vigyétek elve már sehol sem működik. 
Hölgyeim és uraim! 
Önök ezt jól tudják: előre jutni, fejlődni az eddiginél többet, jobbat teremteni utódainknak csak 
közösségben lehet és csak úgy, ha a közösség választott vezetői saját maguk veszik kezükbe a 
település gondjainak megoldását. Igen, ezt hívják önkormányzatnak. Tisztában vagyok vele, hogy 
vannak olyan elképzelések, remények, melyek eddig nem valósultak meg. De tudnunk kell azt, 
hogy a kezünkben a térkép, mely most már megmutatja számunkra, hogy milyen irányban milyen 
kockázatok vállalásával milyen feltételek megléte mellett oldhatjuk meg a település érdekeit repre-
zentáló feladatokat és milyen körülmények között tervezhetjük a jövőt a mi jövőnket. 
Kedves regölyiek! 
Lassan lezárul egy év, egy különleges év nemzetünk történelmében, és ezt az évet úgy hívtuk Mil-
lenniumi Év. 
Ennek kapcsán már számtalanszor végig gondoltuk, elmondtuk, hogy honnan indultunk, hova 
tartunk, milyen árat fizettünk ezért és mekkora a felelősségünk az ország jövőjét illetően. Amikor 
erről olvasunk, vagy erről beszélünk, valahogy mindig felbukkan a mondás, hogy a történelem 
ismétli önmagát és hogy tulajdonképpen nincs új a Nap alatt. És ha belegondolunk abba, hogy 
azok az emberek akik mondjuk ezer évvel ezelőtt ültek, vagy álltak ugyanezen a helyen tulajdon-
képpen nem is sokban különböznek tőlünk, akkor lehet hogy ebben a mondásban sok igazság 
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van. Meggyőződésem, hogy az emberek ezer évvel ezelőtt is ugyanazoknak a dolgoknak örültek, 
ugyanúgy féltek, mint ahogyan mi is, de egészen biztos, hogy ugyanúgy hittek a szeretetben, a 
családban, mint mi. Vajon végiggondolták-e túlélésünk, sikerünk titka mi lehet: a hitünk. 
Tisztelt ünneplők! 
Az ünnep érzelmi kérdés, igazán átérezni csak a saját családunk, szűkebb közösségünk ünnepeit 
tudjuk. Azt gondolom, hogy éppen ezért van óriási jelentősége most az emlékpark felavatásának 
is. A park csodálatos színfoltja a településnek, a Millenniumi Év befejezéseként, lezárásaként ke-
rültek kiállításra, az emlékparkban két kopjafa és egy Szent Istvánról készült dombormű. Az egyik 
kopjafa a Millenniumi Évforduló alkalmából Varga Károly fafaragó, míg a másik kopjafa a falu 
újratelepítésének kíván emléket állítani. Az újratelepítés a gróf Esterházy család nevéhez fűződik, 
melyet Makrai Béla fafaragó készített. A dombormű Dr. Miskolczi László munkájának eredménye, 
amelyet önök kedves regölyiek, csodálhatnak. Ez a park örök emlékül szolgál majd a jövő nemze-
dékeknek is. Kívánom, hogy az ilyen közösségeknek, mint Regöly és az itt élő valamennyi kedves 
állampolgár erőfeszítései, hite adjon erőt rajtuk keresztül az ország népének ahhoz, hogy úrrá le-
gyünk nehézségeinken, hogy ez a nemzet ebben az évezredben is erejét megsokszorozva boldog 
életet élhessen a Kárpát Medencében. 
 
Regöly, 2001. augusztus 11.                                                     Koppánné Dr. Kertész Margit 
 
==================================================================
 

Megalakult a polgárörség! 
 

Amint azt a KISBÍRÓ korábbi számában jeleztük, augusztus 31-én tartott alakuló üléssel megala-
kult a Regölyi Polgárőr Egyesület. A célok között első helyen szerepel, hogy segítséget nyújtson a 
hatóságoknak a helyi közbiztonság javításában, hogy a falu lakói nagyobb biztonságban érezhessék 
vagyonukat,   tulajdonukat. Az egyesület elnökének  az  alakuló ülés a polgárőrmozgalom elindító-
ját, Horgos Zsoltot választotta,  a titkári teendőket pedig Fazekas Gábor látja el. Az öttagú elnök-
ség további három tagja: Bíró Diána, Szentgyörgyi László és Tóth Zsigmond. A tervek szerint 
rendszeres éjszakai őrség vigyázza  majd a lakosság nyugalmát, nemcsak  a falu belterületén, hanem 
a Szőlőhegyen is. A tagok vállalták, hogy havonta 300 Ft tagdíjat fizetnek, ami elsősorban a meg-
alakult egyesület tárgyi   eszközeinek fejlesztésére  (lámpák, mellények stb.), illetve pályázatok 
esetén a szükséges önrész fedezetére fordítják. Mivel az   egyesület várható kiadásai meghaladják a 
tagdíjból származó bevételeket, ezért  számítunk a falu lakóinak anyagi támogatására is. A pénzügyi 
támogatásokat a „Regöly 2000” Alapítvány számlájára kérjük befizetni, a helyi    Takarékszövet-
kezetben, a Regölyi Polgárőr Egyesület támogatása megjelöléssel. 

A számlaszám: 7 1 6 0 0 0 2 6 – 1 0 1 0 0 0 0 0  
A lakosság tájékoztatása érdekében közzé tesszük a polgárőrség névsorát: 
  
Fazekas Gábor Kovács Gábor 
Szentgyörgyi László Papp Sándor 
Péri Attila Tóth Zsigmond 
Végh József Hanák Tibor 
Gőgös Tamás Pintér Zoltán 
Lakos Péter Kelemen László 
Czepin Imre Schmidt Sándor 
Pintér István Jelinek Sándor 
Szeledeli György Göttlinger Roland 
Csornai Béla Kínál Péter 
Fenyő Gábor Szeledeli Zalán 
Németh Gábor Rab Csaba 
Fazekas Gábor Kövér István 
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Bíró Diána Porga Ferenc 
Tolnai Zoltán Fazekas János 
Horgos Zsolt Antal Ernő 
Tislér Zoltán Gödön Ferenc 
Kulman István Sági Ferenc 
Fazekas Dezső Heidt János 
 

Köszönet a VIII. Regölyi Falunapok támogatóinak! 
 

    A VIII. Regölyi Falunapok sikeres megrendezéséhez az idén is nagyban hozzájárultak 
a rendezvény támogatói. Külön kiemelten kell szólni Dunai Attiláról, aki a korábbi évek-
hez hasonlóan idén is felajánlotta a képviselői tiszteletdíját és még ezen felül is jelentős 
összeggel támogatta a programokat. Nem szabad megfeledkezni azonban azokról sem, 
akik kisebb összegekkel vagy munkájukkal nyújtottak segítséget. 

Az alábbi listáról reméljük senkit nem felejtettünk ki.  Köszönet mindnyájuknak! 
Köszönet illet meg ezen kívül minden kedves regölyit, aki az időjárás viszontagságai el-

lenére jelenlétével megtisztelte a rendezvényt! 
 
Támogatóink:  
 
Dunai Attila 
Massive Hungária Kft. 
Aliscabau Kft. 
Tóth Zsigmond 
Kapos Büfé Horváth  
Gergely 
RECREA Kft. 
Rosik Kft. 
Tislér Tibor 
Vadásztársaság Regöly 
Bajnai László Vágóhíd Szakály 
Tamási és Vidéke Takarék- 
szövetkezet 
Startút Bt. Tamási 
Kop-Ka ÁFÉSZ 
Regölyi RÉV Áruház 
Horváth János 
Regöly Szolgáltató Szövetke-
zet 
Móri Csaba 
Fazekas Zoltán 
Fazekas Zoltánné 
Aktív Sportbolt Tamási 
Móri István 
Gemenc Voltán Rt. Tamási 
OTP Bank Tamási 
Fodorné Keppel Krisztina 
Szintai Géza és neje 
Hajnal Gyula 

Czigler Károly 
Czigler Károlyné 
Langó Lajos  
Porga Ferenc 
Dékány Viktória 
Szakács Péter 
Kustán Béla 
Barkóczi Rudolf 
Véghné Erdélyi Valéria 
Tislér Zoltán és felesége 
János Zoltán 
Pájerné Tóth Anikó 
Szarvas Géza 
Gödön Ferenc 
Sárvári Lajos 
Kelemen Tibor 
Sebestyén Károly Muskátli 
Vendéglő 
Dávid Sándor  
Magyar Teréz 
Antal Ernő 
Vinkovicsné Dudás Csilla 
Dobos Béla 
Sláger Bt. 
Gergely Gyula Zöldségbolt 
Regöly 
Picipó Kft. 
Barna Tibor 
Gergely Zoltán 
Dr. Rubinek Gyula 
H. Varga Gyula 

Lukács Gyula 
Pintér Péter 
Pintér Péterné 
Németh Gábor 
Lakos Józsefné 
Lécser Istvánné 
Szonntág Irma 
Szonntág Árpád 
Lécser Krisztián 
Kulman István 
Szentgyörgyi László 
Dr. Miskolczi László 
Kovács Gábor 
Schmidt Gábor 
Balogh István 
Gárdonyi Helga 
Lukács József 
Simigh János 
Dékány Ferencné 
Stállenberger Zoltánné 
Cseke László és felesége 
Cs. Kovács Szilvia 
Horváth Szilvia 
Gábor Éva 
Riba Elvira 
Szabó Ferenc 
Czeppin Imre 
Antal Csaba 
Hanákné Rácz Rita 
Fodor Gyula 
Bíró Diána 
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Fodor Ferenc 
Szekeres Csaba 
Jelinek Sándor 
Ifj. Kelemen Tibor 
Méhész Csaba 
Kövér István 
Horgos Zsolt 
Budainé Vajk Ildikó 
Stállenberger Szilárd 
Kelemen Péter 

Cseke Viola 
Tóth Katalin 
Dobosné Kernya Anita 
Mózes Hajnalka 
Schmidt Sándor 
Fodor Bernadett 
Ürögi Valéria 
Hetesi Bettina 
Iván Pál 
Keppel István 

Dobos Attila 
Gábor Ferenc 
Hetesi Orsolya 
Simon Géza 
A Polgármesteri Hivatal  
dolgozói és közmunkásai 
Lenti Ferenc 
Regöly község alakuló 
polgárőrsége 
 

 
 

 
Felhívás! 

 
A délutáni orvosi rendelések kedd és csütörtöki napokon módosulnak. 
A rendelés:  18 órától 19 óráig lesz. 
Kérjük az esti rendelést elsősorban az iskolások és a vidéken dolgozók vegyék igény-
be! 
 
 
 

 
SZÜRETI FELVONULÁS! 

 
Idén ismét megrendezésre kerül a Szüreti Felvonulás szeptember 15-én. 

Gyülekező a Focipályán. 
A felvonulás 1330-kor indul. 

 
Megállók: 
- Erzsébet u. 
- Kölcsey u. 
- Árpád u.  - Kereszt u. – Központ 
      Műsor: fellép a Keszőhidegkúti Tánccsoport és a regölyi népdalkórus. 
- Széchenyi u. eleje /Sánc/ 
- Szőlőhegy, forduló a pálinkafőzőnél 
- Jőkai u. /Mázsaház/ 
- Kultúrház előtt /Műsor/ 
 

Este 8 órától Bál, játszik a JÁKOB BAND. 
 

BELÉPŐ:  300.-FT/fő. 
 
Mindenkit szeretettel vár a Kulturális és Sport Bizottság. 
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