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Testületi 
ülésen tör-
tént 

 
A Kisbíró legutóbbi számának megjele-
nése óta egy rendes és egy rendkívüli 
ülést tartottak a képviselők.  
A 2002. június 24-ei ülésen a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszá-
moló elfogadása után a 2002. évi költ-
ségvetés módosítására került sor. A 
módosítás során az év közben bekövet-
kezett jogszabályi változásokból eredő, 
valamint az év folyamán hozott testületi 
döntésekből adódó előirányzat-
változások átvezetése történt meg. Ezt 
követően - egy korábbi döntés alapján - 
az alkalomszerű közterület-használatért 
fizetendő díjtétel módosítása történt 
meg a közterület-használatot szabályo-
zó önkormányzati rendeletben. 
Ez után tájékoztatást kaptak a képvise-
lők a kulturális bizottság elnökétől a 
falunapok előkészületeinek állásáról. 
A következő napirendi pontban az       
átalakított mozi és idősek klubja épüle-
tében működő gondozási központ     
létrehozásáról döntöttek a képviselők: 
elfogadták a leendő intézmény alapító       
okiratát és a szervezeti és működési 
szabályzatát. Az intézmény működési 
engedélyt várhatóan az év végén fog 
kapni, így a jövőben egy szervezet      
keretében lehet a falu szociális és 
gyermekvédelmi ellátó-rendszerét mű-
ködtetni. 
A képviselők ezután beszámolót        
hallottak az iskolaigazgatótól az intéz-
mény minőségfejlesztési programjáról, 
mely az elmúlt tanévben kezdődött és a 
következő tanévben is folytatódik. Cél-

ja az iskolában és az óvodában folyó 
munka színvonalának és eredményes-
ségének javítása. 
Ezt követően az iskolafenntartó társu-
lást létrehozó megállapodást módosítot-
ták a képviselők, mert a Körzeti     Ál-
talános Iskola és Óvoda tagintézmé-
nyeként működő keszőhidegkúti óvoda 
időközben megszűnt. 
A következő napirendi pont a jegyző 
beszámolója volt az önkormányzatnál 
megtartott ÁSZ vizsgálat megállapítá-
sai alapján tett intézkedéséről. 
A testület egy ingatlan-vásárlási kére-
lemről is döntést hozott. Egy Attila     
utcai ingatlanban lévő önkormányzati 
tulajdoni hányad értékesítéséről hatá-
roztak a képviselők. 
Ezek után vidéki civil szervezetek        
támogatási kérelmét utasította el a      
testület. 
Az utolsó döntés a Szabadság utcai     
kapubejárók építésével kapcsolatos      
lakossági hozzájárulás összegének 
meghatározására irányult.  
Az augusztus 5-én tartott rendkívüli 
ülésen díszpolgári cím adományozásá-
ról döntöttek a képviselők. Határozat 
született a 2002-2003. évi közmunka 
pályázat benyújtásáról. A rendkívüli 
ülés utolsó napirendi pontjaként a     
korábbi évekhez hasonlóan a kiterjesz-
tette a testület a tankönyvtámogatást 
minden oktatási intézménybe járó 
regölyi diákra. A vidéken tanulók     
iskolalátogatási igazolás ellenében      
augusztus 15-től kapják meg a támoga-
tást. A regölyi iskolában tanulók támo-
gatását közvetlenül az intézmény kapja, 
és beszámításba kerül a tankönyvek 
árába. 
A képviselő-testület várhatóan augusz-
tus 26-án tartja legközelebbi ülését. 
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KÖZLEMÉNY 
 
A halastavakat üzemeltető 
TEHAG Kft az alábbiak közlését 
kérte: 
 
A meleg időjárással, a nyári szabadsá-
gokkal együtt járó és minden évben 
visszatérő probléma, hogy a halasta-
vakban a kihelyezett tiltó táblák ellené-
re, különböző korú emberek, közöttük 
kiemelkedően nagy számban fiatalko-
rúak, gyermekek fürödnek. A halasta-
vak üzemi vízszintje általában a mély-
víz kategóriának felel meg. A halastó 
feneke egyenetlen, gödrös, helyenként 
egy lépésen belül hirtelen mélyül, 
ugyanakkor iszapos is. Minden műtár-
gya balesetveszélyes. A tavakban víz 
alatti tárgyak, kövek is előfordulnak.A 
halastavak vízminősége fürdésre nem 
alkalmas tisztaságú, ezért ott veszélyes 
bőrfertőzéseket kaphatnak az ott fürdő-
zők. A halastavakban fellelhető hínár-
növényzet, esetleges uszadékfák, halfo-
gó eszközök az iszapból feltörő gázok 
halálos balesetet is okozhatnak.  
Mindezek okán a halastavakban fürde-
ni, az épített műtárgyakról, a partról víz 
fölé nyúló fákról vízbe ugrálni, csóna-

kázni, bármilyen vízi sportot űzni élet-
veszélyes és tilos. 
A Társaság tiltó táblákat helyezett ki 
minden tóhoz és azok meglétét rendsze-
resen ellenőrzi. A táblákat azonban 
rendszeresen megrongálják illetve eltu-
lajdonítják. A társaság halőröket alkal-
maz a balesetek megelőzése érdekében. 
Mindezért felhívjuk a figyel-
met, hogy a halastavakban  a 
fürdőzés szigorúan tilos! 

Dr. Garádi Péter 
 igazgató     

 
 
 
 
Szeptemberig tilos a kerti 
hulladék égetése 
 
 
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, 
hogy az önkormányzat 18/2001.      
(X. 25.) számú rendelete alapján 
Regöly község területén csak szep-
tember 1-jétől április 30-ig lehet hét-
fői és szombati napokon kerti hulla-
dékot égetni.  
Kérünk mindenkit, hogy ügyeljen a 
fenti szabály betartására, mert aki 
azt megszegi, szabálysértést követ el 
és pénzbírsággal sújtható. 
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A IX. Regölyi Falunapok és Fogat-

hajtó verseny programja 
 

Augusztus 9. péntek 
 19h   Rock-zenekarok fellépése 
 Septic, Wackor, Lay Off, Chaos Of Disorder 
 
Augusztus 10. szombat 
Délelőtt: 
 500 Zenés ébresztő a falunak 
 800 Távhajtás és távlovaglás  
   Játékos vetélkedők és programok 
 1000 Az iskola névadó ünnepsége és díszpolgári cím adományozása az 
iskola előtt, a Koppány szobor felavatása a milleniumi emlékparkban és a 
kiállítások megnyitója  
Délután: 

1300 Népdalkórusok és tánccsoportok fellépése: 
• Regölyi népdalkórus  
• Magyarkeszi népdalkórus  
• Pörbölyi népdalkórus  

1400 A pincehelyi IHM csoport műsora 
1450 Niki & Niki aerobic bemutató 
1500 A regölyi iskola Magical tánccsoportjának műsora  
1530 MAKSA HÍRADÓ /Maksa Zoltán és Pipó/ 
1630 A regölyi Magical tánccsoport műsora  
1645  Táncika Modern Tánccsoport műsora, közben fellép a regölyi  

iskola Sundance tánccsoportja  
 1730 A Belegi Majorette és modern tánccsoport bemutatója 
 1800 A simontornyai kórus fellépése 
 1825 A Bagatelle Brass fúvószenekar műsora 
 1900 Sörivóveseny 
 1930 Bálmegnyitó: A majsai tánccsoport latin táncokat ad elő 
 2000 Utcabál, játszik a Vagabund Bruder 

2330 Tombolasorsolás 
2400 Tűzijáték  
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Augusztus 11. vasárnap 
 
 900  Fogathajtó verseny  

 népifogatok versenye 
 pónifogatok versenye 

900  Főzőverseny indítása 
 1100   A fogathajtó verseny ünnepélyes megnyitója 
  A pusztaötös bemutatója 
  Pónifogat-és csikós bemutató 

• A kettesfogatok versenye 
 1400 A főzőverseny eredményhirdetése  
 1400   Lovas ügyességi (western) verseny  
 1600   Lovasversenyek  eredményhirdetése 
 1700 A pusztaötös bemutatója 

   Tombolasorsolás: fődíj egy csikó 
 
Kiállítások 
 

• Sárvári Lajosné szőttesei 
• Dávid Lajosné díszes babái 
• Lukács Zsuzsanna és a regölyi iskolások origami kiállítása 
• Cziráki Judit bőrműves  
• Kustán Béla fafaragó 
• Az OPEL GEMENC autói  

 
 

A rendezvény helyszíne a strand és a volt futballpálya területe. A kiállítá-
sok helyszíne a Könyvtár épülete, az Opel Gemenc autói az iskolaudvarban lát-
hatók. Esős idő esetén a programok helyszíne a Kultúrház. 
 

A IX. regölyi falunapok és fogathajtó verseny rendezői a Kulturális és 
Sportbizottság, illetve a Regölyi Lovassport Egyesület kéri, hogy aki teheti 
adományaival támogassa a rendezvényt. A támogatások befizethetők a helyi 
Takarékszövetkezetnél a „Regöly 2000 Alapítvány” és/vagy a Lovassport 
Egyesület számlájára. 

Szívesen fogadunk a szombati tombolához tárgyi felajánlásokat, illetve a 
vasárnapihoz élőállat adományokat. Az ilyen jellegű felajánlásokat Dékány 
Viktória, illetve Tóth Zsigmond gyűjti össze. 
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IISSKKOOLLAAII  HHÍÍRREEKK  
 

Iskolás futballcsapataink 
szépen szerepeltek a tanév 
végi tornákon is: 

 
• A kisdorogi Dőry 

Kupán a 7-8-as 
tanulókból álló csapat 
nyolc együttes közül 
harmadik helyezést ért 

el. 
 
 A csapat tagjai: Tempfli Márk, Szekeres Csaba, Vörös Péter, Vörös  
Sándor, Jókai János, Kalota Dániel, Pekli Szabolcs, Hegedűs Tibor 
Felkészítő nevelő: Porga Ferenc 
 

• A felsőnyéki focitornán a 3-4-5. osztályosokból álló csapat szerepelt szé-
pen; a dobogó harmadik fokára léphettek fel. 
A csapat tagjai: Farkas Attila, Végh Gábor, Vinkovics Márk, Heidt 
János, Kelemen Ákos, Keppel István, Dávid Nikolett, Dávid Antal, 
Tóth Gergő 
Felkészítő nevelő: Stállenberger Zoltán 
 
Ugyanezen a tornán a 6-7-8-as csapat negyedik lett. 
 

• Az idei sóstói táborozáson június 30. és július 7. között 34 gyerek vett 
részt, mindannyian szép élményekkel térhettek haza. 

•  
• A második alkalommal megrendezett fafaragó táborban Makrai Béla népi 

fafaragó művész és segítője Németh Iván vezetésével egy komplex óvodai 
mini játszótér és két szép pad került kifaragásra. A 10 napig tartó, napkö-
zis jellegű táborban 15 gyerek vett részt, akik a fafaragás alapjaival is-
merkedhettek. 
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Felhívás! 
 
Regölyi iskolások, kérünk mindenkit, hogy augusztus 

10-én délelőtt ¾ 10 órára, ünneplő ruhában gyülekezzen az 
iskolában a névadó ünnepségre. A megjelenés kötelező. 

Porga Ferenc 
iskolaigazgató 

 
 
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2002. II. félévi szemétszál-
lítási díj és a súlyadó befizetési határideje 
 

2002. szeptember 15. 
 

Kérünk mindenkit a határidő pontos betartására. 
 
 

A Falunapok közeledtével kérünk mindenkit, hogy fokozottan 
ügyeljen a lakóháza, és a lakóháza elötti közterület rendbetételére. 
 
 
Az őszi helyhatósági választások időpontját a Köztársasági 
Elnök 2002. október 20-ára tűzte ki. A választással kapcso-
latban tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. szavazókör helyisége  
a kultúrházból a gondozási központba kerül át, és változik 
néhány utcában  a szavazóköri körzetbeosztás is, melyről a 
választási értesítők kézhezvételekor mindenki tájékoztatást 
kap. 
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