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Testületi ülésen történt 
 
A képviselő-testület november 26-án 
tartotta legutóbbi ülését. Az első napi-
rendi pontban a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
tárgyalta a testület. 
Ezt követően két önkormányzati rende-
let módosítására került sor. Elsőként a 
szociális rendeletet került módosításra 
két ponton. Az átmeneti segély adható 
összege eddig 5 000 Ft-ban (rendkívüli 
méltánylást érdemlő esetben 10 000 Ft-
ban) volt maximálva. A döntés értel-
mében ezentúl a rendkívüli esetekben 
nincs felső korlát. (Természetesen a 
költségvetés teherbíró képessége min-
den esetben korlátozó tényező.) A tes-
tület ezzel a döntéssel megadta a lehe-
tőséget a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságnak, hogy a rendkívüli élet-
helyzetbe került családoknak érdemi 
segítséget tudjon nyújtani. A méltá-
nyossági közgyógyellátásra való jogo-
sultság feltételeinek  újraszabályozásá-
val megnőtt a  mérlegelési lehetősége a 
bizottságnak az igazolványok odaítélé-
sében. Eddig az kaphatott méltányossá-
gi alapon igazolványt, aki szociálisan 
rászorult és akinek a gyógyszerköltsége 
meghaladja a havi jövedelme 10%-át 
feltéve, hogy jövedelme egyedülálló 
esetén nem haladja meg a minimum-
nyugdíjat 50%-kal, család esetén az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg a 
minimumnyugdíjat 20 %-kal. További 
feltétel volt, hogy a közgyógy-

igazolványra felírható gyógyszerek ér-
téke meghaladja a havi 1 144 Ft-ot és a 
gyógyszerszedés folyamatos. A testület 
döntése  értelmében mostantól a fenti 
jövedelemhatár egyedülálló esetén 
75%-ra módosult. Változás még ezen 
kívül, hogy aki jövedelme alapján ki-
marad a fenti körből, de az összes 
gyógyszerköltsége meghaladja a havi 
jövedelme 10 %-át, a bizottság döntése 
alapján kaphat közgyógyellátást. Az     
1 144 Ft-os korlát és a folyamatos 
gyógyszerszedés ebben az esetben is 
feltétel. Fontos azonban kihangsúlyoz-
ni, hogy az előbbi feltételek fennállása 
esetén sem automatikusan jár az iga-
zolvány, hanem csak abban az esetben, 
ha a bizottság a szociális rászorultságot 
igazolva látja.  
A gyermekvédelmi rendelet is két pon-
ton módosult. Új támogatási formaként 
került bevezetésre 2002. január 1-jétől 
az úgynevezett születési támogatás, 
amely a regölyi anyákat gyermekük 
születésekor illeti meg, összege 10 000 
Ft, ami adható természetben vagy 
pénzbeli juttatásként. 
Módosult a kiegészítő családi pótlék 
folyósításának rendje is. Decembertől 
lehetőség van a kiegészítő családi pót-
lékra jogosultaknak természetben nyúj-
tani a támogatást. Ez elsősorban étkezé-
si lehetőség biztosítását jelenti az isko-
lás és óvodás gyermekek részére abban 
az esetben ha feltételezhető, hogy a 
gyermekek napi egyszeri meleg étellel 
való ellátása másképp nem biztosítható. 
A következő napirendi pont az önkor-
mányzat 2001. évi költségvetésének III. 
negyedévi végrehajtásáról szóló tájé-
koztató megtárgyalása volt. Összessé-
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gében a tényleges adatok az előirány-
zatok időarányos teljesítést mutatják. A 
költségvetés főösszege az idén is várha-
tóan magasabb lesz az előirányzott ösz-
szegnél, ami nagyrészt a nyertes pályá-
zatoknak köszönhető, vagyis beruházási 
célokat szolgál. Ennek következtében 
azonban – mivel a pályázatok mellé az 
önrészt is le kell tenni – , valamint a 
tervezett bevételek egy részének elma-
radása miatt (pl. helyi adó tartozás, 
szemétszállítási díj hátralék, stb.) szük-
ségessé válhat az év elején folyószám-
la-hitel felvétete. Ha erre sor kerül, az a 
működést nem fogja veszélyeztetni, 
legfeljebb a jövő évben kevesebb fej-
lesztési feladatot tud az önkormányzat 
megoldani. 
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A 2002. évi költségvetési koncepció 
megtárgyalása során számba vette az 
önkormányzat a költségvetési támoga-
tások jövő évben várható összegét. A 
normatívák többsége emelkedni fog az 
idei évhez képest, azonban a csökkenő 
lélekszám, azon belül is az iskolás kor-
osztály alacsony létszáma miatt a kö-
vetkező évben is szűkös költségvetésre 
lehet számítani. 
A következő téma a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat működéséről szó-
ló beszámoló elfogadása volt. Pájerné 
Tóth Anikó összefoglalta eddigi műkö-
dését és átfogó helyzetképet adott a 
község szociális helyzetéről. Mára a 
tárgyi feltételek nagy része adott ahhoz, 
hogy az önkormányzat által nyújtott 
szociális ellátásokat egy gondozási 
központba integráljuk. Ennek létreho-
zása az elkövetkező hónapok feladata 
lesz. 
A képviselők döntöttek az idei köz-
meghallgatás (falugyűlés) időpontjáról 
és témájáról.  
A község közművelődési feladatellátá-
sáról a múlt évben szakfelügyeleti je-
lentés készült a minisztérium megbízá-
sából egy pályázathoz kapcsolódóan. A 

jelentésben foglaltak megtárgyalásával 
zárult a testületi ülés. 
A következő ülés várhatóan december 
17-én 14.30 órakor kerül megrendezés-
re. 
 

IIsskkoollaaii  HHíírreekk  
 

1, Bonyhádon, a Völgység Takarék-
szövetkezet által a Takarékossági Vi-
lágnap alkalmából rendezett megyei 
versenyen 12 iskola közül a regölyi 
csapat a 6. helyezést érte el. 
 A csapat tagjai: Vinkovics Ni-
kolett, Horváth Annamária és Pappert 
Beáta 7. osztályos tanulók. Felkésztő 
tanár: Stállenberger Zoltánné. 

2, A Tolna Megyei Tarisznyások      
Környezetismereti Vetélkedőjén 
(TOTAKIV), Gyönkön iskolásaink kö-
zel húsz csapat közül a 2. helyezést 
érték el. 
 A csapat tagjai: Horváth An-
namária, Kalota Dániel, Pekli Sza-
bolcs (7. osztály) és Szekeres Csaba (8. 
osztály). Felkésztő tanár: Kövér István. 

3, Az országos helyesírási versenyen 
Vörös Sándor és Vinkovics Nikolett 7. 
osztályos tanulók szép sikert értek el, az 
országos döntőről 4 pont híján marad-
tak le. Felkésztő tanár: Stállenberger 
Zoltánné. 
4, Alsó tagozatos tanulóink sikeresen 
szerepeltek a TOLLE tejipari cég által 
szervezett gyűjtőakcióban, amelynek 
célja az egészséges táplálkozás elősegí-
tése volt. Jutalmul két osztály részt 
vett a szekszárdi sportcsarnokban 
rendezett gálaműsoron.  
Köszönet a gyűjtésért az alsós tanító 
néniknek és a szülőknek. 
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Megalakult a Regölyi Lo-

vassport Egyesület! 
 
 

2001. november 14-én a könyv-
tárban tartotta alakuló ülését a Regölyi 
Lovassport Egyesület. A mögöttünk 
hagyott év sikerein fölbuzdulva nagy 
érdeklődés mellet lezajlott összejövete-
len 26 fő részvételével alakult meg a 
lovasegyesület. Az egyesület céljai kö-
zött első helyen szerepel a régi, jó 
regölyi lovashagyományok újjáéleszté-
se. A helyi lovasrendezvények közül 
fogathajtó versenyt és a szüreti felvonu-
lást szeretnénk - ez utóbbit a Kulturális- 
és Sportbizottsággal együttműködve – 
megszervezni és lebonyolítani. A hosz-
szú távú tervek között szerepel a me-
gyei, illetve az országos szövetséggel 
való kapcsolatfelvétel, majd ezt követő-
en szakmai tanácsadás és segítségnyúj-
tás a helyi lovasemberek részére, eset-
leg tenyészszemlék szervezése. A meg-
lévő jó kapcsolat fenntartására és elmé-
lyítésére törekszünk a szomszédos tele-
pülések lovas egyesületeivel. Minden 
erőnkkel szeretnénk segíteni a helyi 
lovas fiatalokat, ezzel is népszerűsítve a 
fogathajtáshoz, illetve a lovagláshoz 
kötődő sportokat, az amatőr versenyzés 
és a tömegsport területén egyaránt. 
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Az egyesület elnökének az ala-
kuló ülés, a megalapítás előkészületei-
ben döntő szerepet játszó Tóth Zsig-
mondot választotta, a titkári teendőket 
Porga Ferenc, a gazdasági- és pénz-
ügyeket pedig Gábor Ferencné látja 
majd el. Az öttagú elnökség további két 
tagja: Riba Antal és Lukács Gyula. A 
háromtagú felügyelő bizottság vezetője: 
Kelemen Tibor, két tagja Bíró Diána és 
Dávid Zoltán lett.   

A Regölyi Lovassport Egyesület 
minden regölyi és nem regölyi polgár 

számára nyitott, szívesen látjuk azokat 
a sporttársainkat, akik az alakuló ülésen 
nem tudtak ott lenni, de szeretnének 
belépni az egyesületbe. Kérjük, hogy az 
érdeklődők személyesen, vagy telefo-
non jelezzék belépési szándékukat bár-
melyik elnökségi tagnál, legkésőbb ez 
év december 31-ig!
 

P. F. 
========================== 

VÉDETT NÖVÉNYEINK 

 
Regöly és környéke növénytani szempont-
ból sok szép és érdekes látnivalót tartogat. 
A biológiai sokféleség (biodiverzitás) a 
legalapvetőbb természeti erőforrásunk. 
Ebbe a biológiai sokféleségbe szeretnék 
rövid bepillantást nyújtani a növények vi-
lágából. 
Nézzük meg, hogy milyen növények nyíl-
nak tarka rétjeinken! 
Csigás-völgy, Csihar, Borzás vagy a Kapos 
part virágszőnyegét egyaránt megcsodál-
hatjuk. A szivárvány színeiből a kéket, 
sárgát, lilát, pirosat, rózsaszínt mind-mind 
rétjeinkre festik a virágok bontakozó szir-
mai. 
A tömegesen nyíló, kevésbé ritka fajok 
mellett több ritka, védett növény is pompá-
zik környezetünkben. Ezekből a védett 
növényekből mutatok be néhányat. 
Az agárkosbor (Orchis morio), a bíboros 
kosbor (Orchis purpurea), a tarka kosbor 
(Orchis tridentata) és az őszi füzértekercs 
(Spiranthes spiralis) az orchideafélék 
(Orchideacae) család népes táborába valók. 
Hazai orchideáink flóránk legértékesebb 
tagjai közé tartoznak. Veszélyeztetettségük 
és szépségük miatt mindegyik törvényes 
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védelem alatt áll. Igen érzékeny, úgyneve-
zett szűk ökológiai tűrésű fajok, nehezen 
viselik el élőhelyük bármilyen megváltozá-
sát, zavarását. Specializált életmódúak. 
Magjaik a növényvilág legapróbbjai, szinte 
liszt finomságúak: kb. száz ezer darab 
nyom belőlük egy grammot. A tartaléktáp-
anyagot nem tartalmazó magok csak bizo-
nyos gombák közreműködésével fejlődhet-
nek növényekké. 
Az orchideák virágainak sokszor megcso-
dált színét a lepellevelek bőrszöveti sejtjei-
nek sejtnedvében oldott színanyagok, néha 
a sejtek alapállományában lévő színtestek 
(kromoplasztiszok) adják. 
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Az agárkosbor az egyik legkorábban virág-
zó faj: április közepétől 
már láthatók virágzó 
egyedei. Az arasznyi 
növény virágai egysze-
rű száron fürtben nő-
nek. A kb. 1.5 cm-es 
lilás-rózsaszín virágok 
sarkantyúsak, 6 lepel-
levélből 5 sisakszerűen 
összeszorul. A 6. az ún. 
mézajak gyengén karé-
lyos, felszíne pöttyözött. 
Közép-európai-mediterrán flóraelem, üde 
és félszáraz réteken fordul elő. 
A bíboros kosbor a legnagyobb, 30-60 cm 

magas, erőteljes, feltűnő 
növény. Szára általában 
bíborral futtatott. A 
virágzat dús, hengeres 
füzér. A barnás-
bíborszínű lepellevelek 
szintén sisakot alkotnak, 
mézajka fehéres, a 

középső két hasáb csipkés szélű, rajta bí-
borvörös szőrpamacsokkal. 

A tarka kosbor rózsaszín, 
félgömb alakú virágzatot fejleszt. Jellegze-
tessége a viszonylag hosszú sarkantyú és a 
sisakként összeboruló lepellevelek rózsa-
szín vagy bíborszínű csíkozottsága. Tudo-
mányos fajneve, a „tridentata” három fogút 
jelent és mélyen háromhasábú mézajkára 
utal. A kisebb kosborok közé tartozik: 10-
30 cm magasra nő. 

A legkésőbbi orchidea az őszi füzértekercs. 
A szeptemberi esőzések után virágzik. A 7-
15 cm-es szürkészöld növény alig tűnik ki 
környezetéből. Apró fehér virágai erősen 
illatoznak. Virágzati tengelye spirálisan 
csavarodott, 10-20 virágból álló sűrű füzér. 
Kicsi mérete miatt nehéz felfedezni, de 
jellegzetesen csavarodott szára alapján a 
legkönnyebb felismerni. Pusztafüves lejtő-
kön, kaszálókon akadhatunk erre a ritka, 
ősszel virágzó orchideára. 
Említést érdemel még az árvalányhaj. A 
pázsitfűfélék (Poaceae) családjának jelleg-
zetes megjelenésű képviselője. 
Regöly környékén a nem védett kunkorgó 
árvalányhaj (Stipa capillata) és a védett 
tollas árvalányhajak csoportjába tartozó  
pusztai árvalányhaj (Stipa joannis) díszlik. 
A nemzetség neve „Stipa” a görög 
„sztüpéion” szóból ered és kócot jelent. Ha 
kirándulásunk során árvalányhajat talá-
lunk, biztosak lehetünk abban, hogy 
természetközeli, viszonylag háborítatlan 
sztyeprétre vagy sztyeplejtőre vezetett 
utunk. 
Általában akkor figyelünk fel erre a nö-
vényre, ha toklászainak hosszú szálkáján a 
sárgás, bársonyos szőrzet kifejlődik. Ez 
segíti elő a termések terjedését, a szél se-
gítségével messzire repülnek. 
A sok pompás növény közül csak néhányat 
mutattam be, de területünkön még más 
védett növények is vannak. 
Valamennyi könnyen hervadó, sérülékeny 
szépség nem valók az otthoni vázába. A 
természetben kell gyönyörködni bennük! 
Óvni, védeni, őrizni kell őket! Erre bízta-
tok mindenkit. 

Hajnal Erzsébet 

    
 
   Kisvirágú hunyor                        Illír sáfrány      
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LELKI KÉSZÜLET A KARÁCSONYRA! 
 

ÁDVENTI PROGRAMOK 
KÖZSÉGÜNKBEN 

 
 
ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

8.00 SZENTMISE. Gyertyagyújtás: Rózsafüzértársulat 
     
ADVENT 3. VASÁRNAPJA 

8.00 SZENTMISE. Gyertyagyújtás: Hittanos gyerekek 
 
December 17-18: Adventi lelkinapok. Vendég lelkipásztorok tartanak szentmisét 
és gyóntatást. Részletek a templom hirdetőtábláján találhatók. 
A héten a plébánia betlehemező fiataljai keresik fel a falu családjait. 
 
December 22. Szombat 17.00 Karácsonyi hangverseny templomunkban. 
 
ADVENT 4. VASÁRNAPJA 
  8.00 SZENTMISE. Gyertyagyújtás: Fiatalok 
 
 

KARÁCSONYI MISEREND 
 

DECEMBER 24. SZENTMISE: 21.00 
DECEMBER 25. SZENTMISE: 8.00 
DECEMBER 26. SZENTMISE: 8.00 
 

 
Mikulás ünnepség a Művelődési Házban! 

 
Szeretettel várunk minden gyermeket  

2001. december 7-én fél 5-kor  
a Mikulás műsorra. 

A 3 év alatti gyermekeket is várja a 
MIKULÁS BÁCSI! 
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FFIIGGYYEELLEEMM!!  
 
A 2001. évi II. félévi szemétszállítási díjak befizetésének határideje 
december 15-e. Kérjük, aki még nem fizette be, a fenti időpontig 
rendezze a tartozását! 
 
 

Közmeghallgatás (Falugyülés) ! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén decemberben is sor kerül közmeghallgatásra.  
Az önkormányzati törvény értelmében minden önkormányzatnak évente legalább egy-
szer kötelező közmeghallgatást tartani, ami előre meghirdetett időpontban megtartandó 
határozatképes testületi ülés, ahol a választópolgárok és a különböző társadalmi szer-
vezetek közérdekű kérdéseiket feltehetik a polgármesternek, a képviselőknek illetve a 
jegyzőnek.  

Az idei évben 
december 17-én 18.00 órakor kerül megrendezésre a kultúrházban. 
 
Napirendek:  Az önkormányzat éves munkájának értékelése 
                        Előadó: Dávid Sándor polgármester 
 A község közbiztonsági helyzetének értékelése 
                       Előadó: Dr. Kovács Zoltán rendőrkapitány 
 
A testület számít a lakosság kérdéseire, észrevételeire, véleményére, ezért szeretettel 
vár minden érdeklődőt! 
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A közelgö ünnepek 
alkalmából békés 
karácsonyt és 
sikeres, boldog 
új esztendöt 
kívánunk minden 

kedves 
regölyinek! 
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az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dolgozói 
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