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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖR-
TÉNT.... 
 
A legutóbbi Kisbíró megjelenése óta két 
testületi ülést tartottak a képviselők.  
A 2002. február 13-án megtartott ülé-
sen a képviselők a lejárt határidejű tes-
tületi határozatokról, valamint az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló jelentés elfogadása után a máso-
dik napirendi pontban elfogadták Ta-
mási város és Regöly település 
szennyvízelhelyezési programját és 
egyetértettek a szennyvízcsatorna háló-
zat kiépítésére vonatkozó cél- és KAC 
támogatással megvalósuló beruházás-
sal. A csatornázás megvalósítására csak 
akkor kerülhet sor, ha mindkét támoga-
tást megkapja a tervezett beruházás.  
A következő napirendi pontban megal-
kották az önkormányzat 2002. évre vo-
natkozó költségvetési rendeletét. Ezt 
követően a képviselők módosították a 
hulladékgazdálkodásról szóló rendele-
tet. A módosítást azt indokolta, hogy a 
rendelet megalkotásakor azokat illette 
meg 50 %-os díjkedvezmény, akiknek 
ingatlanát nem tudta megközelíteni a 
gyűjtőkocsi, így konténerbe kellett vin-
niük a szemetet. Időközben azonban 
változások történtek, mert egyes utcák-
ban azóta már tud közlekedni a kocsi, 
ezért indokolt volt a korábbi kedvez-
mények felülvizsgálata. A módosítás 
konkrétan meghatározza azokat az in-
gatlanokat, amelyek kedvezményes díj-

fizetésben részesülnek. Az 5. napirendi 
pontban a képviselők támogatási ké-
relmekről döntöttek. 5-5.000.-Ft támo-
gatást állapítottak meg a Mozgássérül-
tek Tolna Megyei Egyesületének és a 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Szervezete Tamási Baráti Kö-
rének működéséhez. A „Staféta az Éle-
tért” és az „Értelmes Életért” Alapítvá-
nyok támogatási kérelmét elutasították. 
Ezt követően a 2002. április 7-ei és 21-
ei országgyűlési választások szavazat-
számláló bizottságainak tagjait és pót-
tagjait választotta meg a képviselő-
testület. Utolsó napirendként zárt ülé-
sen döntött a képviselő-testület átmene-
ti segély iránti kérelem elutasítása miatt 
benyújtott fellebbezés ügyében. 
A 2002. március 25-ei ülésen a a lejárt 
határidejű képviselő-testületi határoza-
tokról és az átruházott hatáskörben ho-
zott döntésekről szóló jelentés elfoga-
dása után a képviselők módosították a 
2002. évi költségvetésről szóló rendele-
tet. A módosítás során a rendelet az 
önkormányzati helyiségbérleti díjak 
összegével kerül kiegészítésre. A 3. 
napirendi pontban az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosításáról döntöttek 
a képviselők. A változást a választási 
eljárásról szóló törvény módosítása tet-
te szükségessé: változtak a helyi nép-
szavazásra és a népi kezdeményezésre 
vonatkozó jogszabályok, ezek átvezeté-
se történt meg a helyi rendeletben, va-
lamint a polgármesteri hivatal ügyrend-
je módosult, amely az SZMSZ mellék-
letét képezi. Ezt követően a szociális 
rendelet módosítására került sor. Az 5. 
napirendi pontban folyószámla hitel 
igénybevételéről döntöttek a képvise-
lők, majd a következő két napirendi 
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pontban a Vas Gereben utcai támfal 
építésének és a Dózsa György utcai 
pince-veszély elhárításának céltámoga-
tással történő beruházásainak megvaló-
sításáról határozott a képviselő-testület. 
A következő napirendi pontban az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő helyi önkormányzatok támogatásá-
ra vonatkozó igény benyújtásáról szüle-
tett döntés, majd az önkormányzat 
2002. évi kiemelt céljait határozta meg 
a testület. Ezt követően a 2002. évi pá-
lyázati lehetőségekről szóló tájékoztató 
került elfogadásra. A 11. napirendi 
pontban a CAMINUS Kft-ben lévő 
0,66 % üzletrész névértéken történő 
értékesítéséről döntöttek a képviselők. 
Ezután zárt ülésen döntöttek a képvise-
lők átmeneti segély kérelem elutasítása 
tárgyában benyújtott fellebbezésről, 

majd megállapították a polgármester 
2002. évi illetményét. A 14. napirendi 
pontban intézményi térítési díj hátralék 
eltörlését hagyta jóvá a testület. A kö-
vetkező napirendi pontban a Szabadság 
utcai partfal helyreállítása pénzügyi 
forrásainak megteremtése érdekében a 
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 
pályázat benyújtásáról döntött. Az utol-
só napirendi pontban Tamási város és 
Regöly község szennyvízcsatorna-
hálózat építése céltámogatással megva-
lósuló beruházás önkormányzati önré-
szének 2002-2004-ig való ütemezéséről 
döntöttek a képviselők.  
A következő képviselő-testületi ülésre 
várhatóan április 29-én kerül sor. 
 

 
 
Értesítjük a T. Vállalkozókat, hogy az iparuzési adó 
2001. évi bevallásának határideje: 2002. május 31. 
A 2001. évi iparuzési adó és a 2001. évre már befize-
tett eloleg különbözetének befizetési határideje: szintén 
2002. május 31. 
 
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2002. évi szemétszállítási díj elso 
félévi összegének befizetési határideje 2002. március 15-én lejárt. Kérjük, 
hogy aki a befizetést elmulasztotta, azt mielobb pótolni szíveskedjen! 

 
Eboltás! 

 
2002. április 3-án (szerdán) 3/4 8-tól 11-ig 

eboltás lesz a megszokott helyen.  
A kutya oltási igazolványát kérjük, mindenki 

hozza magával! 
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Iskolai hírek 
 
A Kazinczyról elnevezett szépkiejtési és prózamondó verseny területi fordulóján 
3. helyezést érte el Pappert Beáta 7. osztályos tanuló. 
Felkészítő nevelő: Stállenberger Zoltánné. 
 
Kisiskolák Tolna Megyei Szövetsége hagyományos focitornáján, Aparhanton 
tanulóink a következő eredményeket érték el: 

• 3 - 4. osztályosok:  5. helyezés 
• 5 - 6. osztályosok: 2. helyezés (Fekecs Adrián, Szabó Attila, Pekli Sza-

bolcs, Heidt János, Végh Gábor, Kínál Balázs, Tislér Zoltán, Nagy Zol-
tán, Gergely Gábor). 

• 7 - 8. osztályosok: 5. helyezés 
• 5 – 8. osztályos lányok: 3. helyezés (Dávid Nikolett, Vinkovics Nikolett, 

Horváth Annamária, Végh Dóra, Sági Katalin, Dobai Mária) 
Felkészítő nevelők: Véghné Erdélyi Valéria, Stállenberger Zoltán, Porga Ferenc. 
................................................................................................................................. 
 
 

Téli Kupa futballtorna Regölyben 
 
     Február közepén a 

Kulturális- és Sportbizott-
ság harmadik alkalommal 
rendezte meg a Téli Kupa 
teremlabdarúgó tornát a 
regölyi tornateremben. A 

kilenc benevezett csapat között szép 
számmal akadtak vidékiek is. Regölyt 
három csapat képviselte: a Pájer Tamás 
vezette Fat Boys, a Regöly nevű formá-
ció Gábor Péter és Czuppon Lajos irá-
nyításával (itt a rutint Végh József kép-
viselte), és a „Sisak Matyik”, akiket 
Csapó János vezényelt. A két csoportra 
osztott mezőnyből az első két helyezett 
jutott az elődöntőbe, ahonnét a kereszt-

bejátszás győztesei jutottak a döntőbe. 
Az első helyért a végig biztosan mene-
telő, Pálkovács Gábor és Lestár Gyula 
(akik talán a torna legjobb mezőnyjáté-
kosai voltak) által vezényelt Szakadát, 
mellett az eleinte botladozó, majd egyre 
jobb formába lendülő, jól összeszokott 
Tamási Szittyák kerültek. A nagy iz-
galmak között lejátszott döntőn egyik 
csapat sem tudott a másik fölé kereked-
ni, mivel a hosszabbítás sem hozott 
újabb gólt, a Kupa sorsa büntetőrúgá-
sokkal dőlt el. Ebben a tamásiak bizo-
nyultak jobbnak, így a tavalyi győzte-
sek vihették haza újabb egy évre a Téli 
Kupát.
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Eredmények:                     A csoport 
 
Partizan B. (Szakály) Hőgyészi Mentők 5 - 2 
Tamási Szittyák Szakadát 1 - 2 
Fat Boys Partizan B.(Szakály) 4 - 1 
Hőgyészi Mentők Tamási Szittyák 0 - 4 
Szakadát Fat Boys 4 – 1 
Tamási Szittyák Partizan B.(Szakály) 2 - 0 
Hőgyészi Mentők Szakadát 1 - 5 
Tamási Szittyák Fat Boys 2 - 1 
Partizan B. (Szakály) Szakadát 1 - 3 
Hőgyészi Mentők Fat Boys 0 - 12 

 
Az „A” csoport végeredménye  
 
1. Szakadát 12 pont 
2.  Tamási Szittyák  9 pont 
3. Fat Boys  6 pont 
4. Partizán B.  3 pont 
5. Hőgyészi Mentők  0 pont 
 

B csoport 
 
Regöly Ob-Zo-Sokk (Tamási, 

Pári) 
4 - 0 

Medina Sisak Matyik (Regöly) 1 - 2 
Regöly Sisak Matyik 2 - 1 
Ob-Zo-Sokk Medina 1 - 6 
Regöly Medina 1 - 3 
Ob-Zo-Sokk Sisak Matyik 0 - 2 
 
A „B” csoport végeredménye 
 
1. Medina  6 pont  (10 - 4) 
2.  Regöly  6 pont  (7 – 4) 
3. Sisak Matyik  6 pont  (5 – 3) 
4. Ob-Zo-Sokk  0 pont 
 

 
Elődöntők 

 
Szakadát Regöly 6 - 2 
Tamási Szittyák Medina 1 – 0 
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3. helyért 

 
Regöly Medina            (hosszabbítás után) 

 
3 - 2 

Döntő 
 

Tamási Szittyák Szakadát     (hosszabbítás után) 
                         Büntetőrúgásokkal: 

1 – 1 
4 - 3 

 
A Téli Kupa futballtorna végeredménye 

 
1. Tamási Szittyák: Méhész Csaba (1), Dörnyei Csaba (4), Kövécs Attila (1), 

Sógorka Mihály, Berlinger Attila (1), Mircsev Zoltán (1), Rós Gábor, Antal 
Csaba (1) és Porga András (2). 

2. Szakadát: Balaskó Ferenc (1), Pálkovács Gábor (8), Lestár Gyula (9), Kovalik 
Gergő, Czekmayster Bálint (3), Koromi János és Vezekényi József. 

3. Regöly: Gábor Péter (4), Czuppon Lajos (5), Kádár Roland (2), Végh    
József (1), Horgos Elvira, Nagy Levente. 

 
 (Zárójelben a játékosok által lőtt gólok száma.) 
 A gólkirály 16 góllal Pájer Tamás (Fat Boys) lett, aki az Aktív Sportbolt vásár-
lási utalványát kapta jutalmul. 
 

A polgárőrség hírei 
 

2002. február 2-án Regölyben ke-
rült sor a polgárőrök alapvizsgájára. A he-
lyieken kívül a felsőnyéki és az 
iregszemcsei polgárőrök is részt vettek az 
eseményen. A délelőtti alapismereti okta-
tást írásbeli vizsga követte, amelyet min-
den megjelent polgárőr sikerrel teljesített. 
A nehéz szellemi munka után jól megér-
demelt vacsora következett, melynek vé-
geztével mindenki kézhez kapta a fényké-
pes polgárőr igazolványát. A rendezvényen 
megjelent Széles János a Tolna Megyei 
Polgárőr Szövetség vezetője is. 
 A polgárőr vizsgát követő héten 
került sor a Regölyi Polgárőr Egyesület 
rendkívüli közgyűlésére. A vitáktól sem 
mentes közgyűlésen Horgos Zsolt elnök 
bizalmi szavazást kért maga ellen. A jelen-
lévő tagság - titkos szavazás után -elsöprő 
többséggel erősítette meg az elnököt tiszt-
ségében. Ezt követően titkos szavazással 

került sor az elnökség megújítására. A 
közgyűlés leváltotta Gőgös Tamást a pol-
gárőrség titkári posztjáról, helyére, egy-
hangú szavazással Bíró Diana elnökségi 
tag került. Új elnökégi tagoknak választot-
ták meg Rab Csabát és Kulman Istvánt. 
Lemondott és kilépett az egyesületből Fa-
zekas Gábor. Helyére a Számvizsgáló bi-
zottság elnökének Porga Ferencet válasz-
tották.  
A lakosság tájékoztatására a község hirde-
tőtábláján (a polgármesteri hivatal épületé-
ben) tesszük közzé az új elnökség és a tag-
ság névsorát.  
Felhívjuk a szolgálatba lépő polgárőrök 
figyelmét, hogy a melegedő kulcsa mun-
kanapokon, de. 8 és du. 16 óra között átve-
hetők a polgármesteri hivatalban, Riba 
Attilánál is. (Természetesen továbbra is 
átvehetők a elnökségi tagoktól is.) 
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                                           Porga Ferenc
 

Jól sikerült a Lovasbál! 
 

Március 9-én közel kétszáz mulatós kedvű lovasbarát vett részt az első alkalommal 
megrendezett Lovasbálon. A talpalávalót a gyönki Vagabund zenekar húzta, nem taka-
rékoskodva a népes közönség és saját energiájukkal. A bevételt a Lovassport Egyesü-
let a regölyi fogathajtó verseny megrendezésére fordítja. 
 
 

Borverseny eredményei  
 

AA  borverseny megrendezésére már VI. 
alkalommal került sor. 
AA rendezőség köszönetét fejezi ki min-
dazoknak a támogató és segítő szemé-
lyeknek, szervezeteknek, akik hozzájá-
rultak a színvonalas verseny megrende-
zéséhez. 
Köszönet jár azoknak a gazdáknak, 
akik évről évre bíznak a rendezőség a 
zsűri munkájában, és boraikat beneve-
zik. 

A zsűri elé 49 borminta érkezett, 
melyből 31 vörösbor és 11 fehérbor 
volt. 
Bár a tavalyi év mostoha időjárása nem 
kedvezett a szőlősgazdáknak azért szü-
lettek szép eredmények. 
A hattagú zsűri 8 arany, 20 ezüst, 10 
bronz és 11 oklevelet osztott ki a gaz-
dák között. 
Az idei esztendőre minden boros gaz-
dának: Jó egészséget a munkához kitar-
tást és sikereket kívánunk! 

                                  Fodorné Keppel Krisztina 
 

Arany fokozatot ért el: 
 

Pintér Péter    2000. évjáratú vegyes fehérbor 
Koch Bt.     2001. évjáratú vegyes fehérbor 
Koch Bt   2001. évjáratú vegyes fehérbor 
Koch Bt.     2001. évjáratú vegyes vörösbor 
Horgos Ferenc 2001. évjáratú Kékfrankos vörösbor 
Fodor Gyula   2001. évjáratú vegyes vörösbor 
Fazekas Gábor 2001. évjáratú vegyes vörösbor 
Dudás József   2001. évjáratú vegyes vörösbor 

 
 

Meghívó bálra! 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 30-i bálra, amelynek bevé-
telét a Szülői Szervezet az óvoda támogatására fordítja. 

Helyszín: a Kultúrház, este 8 óra. 
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Játszik a Tonic zenekar. Lesz büfé és tombola! 
 
 

Zsoltár 
 
Aki több napos éhezés után  
kenyérre gondol: 
valódi kenyérre gondol. 
 
Aki egy kínzókamra mélyén  
gyengédségre áhítozik: 
valódi gyengédségre vágyik. 
 
S aki egy vánkosra borulva  
nem érzi magát egyedül: 
valóban nincs egyedül. 
(Pilinszky János) 

 

A  NAGYHÉT ÉS  A HÚSVÉT 
MISERENDJE 

 
NAGYCSÜTÖRTÖK – esti mise az Utolsó Vacsora  

emlékére 17.30-kor. Utána gyertyás virrasztás. 
 
NAGYPÉNTEK – Urunk szenvedésének ünneplése 17.30 

Ma sehol sem tartanak szentmisét. Igeliturgia, hódolat a szent kereszt 
előtt és szentáldozás. Utána virrasztás. 

 
NAGYSZOMBAT – 16.30 Feltámadás vigilia (virrasztás),    a húsvéti szent há-
rom nap csúcsa. Szentmise  

keretében fényünnepség, vízszentelés, keresztségi fogadás megújítása 
és Eucharisztia liturgiája. Mise végén feltámadási körmenet. 

 
HÚSVÉTVASÁRNAP – KRISZTUS FELTÁMADÁSA      

Legnagyobb ünnepünk. Azt hirdeti nekünk, hogy az élet győzött a halál 
felett.  
Ünnepi mise 8 órakor. 

   
MINDENKIT HÍVUNK, KAPCSOLÓDJON BELE A KÖZÖS ÜNNEPLÉSBE! 

 
„A jó erősebb a rossznál,  

és az élet győz a halál felett!” 
=========================================================== 
Bérmálás:  április 21.     16.00 
Szent György búcsú: április 28.       8.00 
Elsőáldozás: május 26.       8.00 
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Pécsi Debora 
 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Felhívjuk a Tisztelt lakosok figyelmét, hogy 
április 24-én (szerdán) reggel ½ 7-től lomtala-
nításra kerül sor. Vas, építési törmelékek és 
veszélyes hulladékok kivételével (pl. akku-
mulátor) minden „megunt holmi” (pl. televízió, 

hűtőszekrény, mosógép) a szokásos szerdai 
szemétszállítás keretében elszállításra  

kerülhet! 
 

Köszönjük! 
Március 19-én került sor községünkben a véradásra.  

18-an jöttek el és segítettek a rászorulókon, akiknek ne-
vében szeretnénk megköszönni minden résztvevonek  

a segítségét. 
 
 
Az Önkormányzat 

és a  
Polgármesteri Hi-

vatal  
dolgozói 

kellemes húsvéti 
ünnepeket  
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kívánnak  
a falu összes lakójának! 
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