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Tisztelt Regölyiek!
Meggyőződésem, hogy egy település vezetésének alapvető feladata, hogy az itt élőket folyamatosan
tájékoztassa a községben történt aktuális eseményekről. Ennél is fontosabb, hogy olyan kommunikációs
csatornákat alakítsunk ki a polgármesteri hivatal, a község intézményei és a lakosság között, amelyeken
keresztül az Önök véleményei, ötletei, javaslatai, esetleges panaszai is eljutnak a megfelelő helyre. Ez a
cél vezérelt bennünket, amikor a több, mint két éve szünetelő Kisbírót újra megjelentettük. Igény szerint
ezt a helyi újságot két-három havonta szeretnénk eljuttatni minden regölyihez. Egyúttal felajánljuk, hogy
akinek bármilyen közérdeklődésre számot tartó véleménye, mondanivalója van annak a Kisbíró lapjain
erre lehetőséget biztosítunk.
Porga Ferenc polgármester

2006. október 1-jén,
vasárnap lezajlott a
polgármester és a
települési képviselők választása. A Helyi
Választási Bizottság a választás éjszakáján
megállapította a szavazás eredményét, amely ellen
senki nem élt jogorvoslattal.
Az 1027 választásra jogosult közül 733-an éltek
szavazati jogukkal. A választópolgárok döntése
értelmében a képviselő-testület tagjai a
következők:
Polgármester:
Porga Ferenc
485 szavazattal
Képviselők:
Kelemen Csaba
387 szavazat
Pintér Györgyi
374 szavazat
Kövér István
354 szavazat
Fazekas Zoltánné
341 szavazat
Czuppon Lajos
337 szavazat
Horgos Zsolt
306 szavazat
Tóth Zsigmond
305 szavazat
A választáson indult, de mandátumhoz nem jutott
képviselő-jelöltek:
Varga Gyuláné
Pájerné Tóth Anikó
Cseke László
Antal Csaba
Schmidt Sándorné
Fodor Gyula
Dékány Viktória
Komjáti Sándorné
Hanák Tibor
Stallenberger Zoltánné
Kostyán Gyula
Horváth Jánosné
Farkas Jenő

266 szavazat
259 szavazat
250 szavazat
209 szavazat
177 szavazat
174 szavazat
163 szavazat
152 szavazat
151 szavazat
140 szavazat
134 szavazat
113 szavazat
87 szavazat

=================================

2006. október 11-én tartotta alakuló ülését az
új képviselő-testület.
Az első napirendi pontban Dunai Jánosné, a helyi
választási
bizottság
elnöke
tájékoztatta
a
jelenlévőket a választás eredményéről és átadta a
polgármesternek
és
a
képviselőknek
a
megbízóleveleket.
Ezután került sor a képviselő-testület és a
polgármester eskütételére.
A második napirendi pontban a polgármester
ismertette az önkormányzat négy évre szóló
munkaprogramját a település további fejlesztéséről
és működtetéséről.
A polgármester illetményének meghatározása után a
képviselők megválasztották az ügyrendi bizottságot,
melynek elnöke Fazekas Zoltánné, tagjai Czuppon
Lajos és Pintér Györgyi. A következő napirendi
pontban titkos szavazással Kelemen Csabát
választotta meg a testület alpolgármesternek.
A következő napirendben a képviselők hatályon
kívül helyezték a képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendeletet, mert az alpolgármester és a képviselők
tiszteletdíj nélkül látják el tevékenységüket. Ezt
követően a testület módosította a helyi szociális
rendeletet és az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát.
Az „Egyebek” napirendi pont alatt több fontos
önkormányzati ügy került megtárgyalásra. Többek
között megválasztották a képviselők az iskola- és
óvodatársulás társulási tanácsának tagjait, ezen
társulások ellenőrző bizottságainak tagjait.
Döntés született az október 23-i forradalom méltó
megünnepléséről, 1948-as és 1956-os emlékoszlop
állításáról.
Döntöttek a képviselők a tűzoltó-felszerelések
polgárőrség kezelésébe történő átadásáról, majd
megállapították a közmeghallgatás időpontját.
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Bűnmegelőzési tanácsok időskorúak
részére
A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a
bűncselekmények
áldozatává
válásának
tekintetében különös figyelmet kell fordítani az
időskorú állampolgárok védelmére, hiszen a
bűnelkövetők gyakran kihasználják kiszolgáltatott
helyzetüket, jóindulatukat és jóhiszeműségüket.
Ajánlások a betörések megelőzésére:
Az idős emberek idejük nagy részét otthon töltik,
így őket ez a bűncselekmény leginkább akkor
fenyegeti, ha hosszabb időre elutaznak.
A postaládákban felgyülemlett reklámújságok,
szórólapok jelzésként szolgálnak a betörők
számára, ezért tanácsos megkérni egy megbízható
szomszédot, ismerőst, hogy naponta ürítse a
postaládát. Szintén ajánlott, ha naponta – főként
az esti órákban – egy ismerős elmegy a lakásba,
szellőztet, felkapcsolja a villanyokat, ezzel is
jelezve, hogy a lakás nem üres.
Ajánlások a zseblopások megelőzése érdekében:
A
zseblopásokat
jellemzően
az
utcán,
tömegközlekedési eszközökön, piacokon követik
el. Javasolt, hogy nappalra időzítsék a bevásárlást,
és a pénztárcájukat tartsák biztos helyen, soha ne
a kosár vagy a táska tetején!
Kerüljék a túlzsúfolt helyeket, a táskájukat
szorítsák magukhoz, a pénztárcájukat tegyék
biztos helyre!
Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN kóddal
együtt!
Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték,
sürgősen cseréltessék le a zárat, ha pedig a
bankkártyájuk tűnt el, azt mihamarabb tiltassák le!
Elutazáskor fokozottan vigyázzanak, mert a
pályaudvarokon és vonatokon jellemzőek a
csomaglopások!
Bőröndjeiket
ne
bízzák
ismeretlenekre. Lopás esetén értesítsék a
jegykezelőt és a rendőrséget!
Ajánlások a trükkös lopások megelőzése
érdekében:
A trükkös lopások elkövetési módszerére
jellemző, hogy az elkövető valamilyen ürüggyel
bekérezkedik a lakásba, elvonja a házigazda
figyelmét (pl. kér egy pohár vizet), illetve
valamilyen módon megpróbálja eltávolítania
szobából, majd összeszedi az értékeket, és
sietősen távozik a lakásból.
Az álvíz- és gázóra leolvasók a „mérőkészülékek
leolvasásának”, a szerelők a „házban tapasztalt
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rendellenességek” elhárításának ürügyén jutnak
be a lakásba, ahonnan a sértett figyelmének
elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak
el.
Az álügynökök különféle kedvezőnek tűnő
üzletek felajánlásával bírják rá az idős
embereket a lakásba való bejutásra, majd
eltulajdonítják az értékeket.
Az álrendőrök módszerére jellemző, hogy a
kihozott nyugdíj bemutatását kérik arra
hivatkozva, hogy a bankjegyek hamisak, ezért
azokat lefoglalják, és megígérik, hogy az
ellenértéket később postán kiküldik.
Ne engedjen be senkit a lakásba - még akkor se,
ha hivatalos szerv vagy vállalat képviselőjének
mondja magát -, akinek személyazonosságáról
nem győződött meg hitelt érdemlően! A kerületi
kapitányság, vállalat, közmű szolgáltató
felhívásával ellenőrizze le, hogy valóban
azokkal van-e dolga, akiknek mondják magukat!
Amennyiben társasházban lakik és valamilyen
közmű probléma van, arról a gondnoknak
mindenképpen tudnia kell.
Ha mégis megtörtént a lopás, az elkövető által
használt tárgyakat ne dobják ki, ne mossák el,
mert ezek nagy segítséget jelentenek a későbbi
nyomozásban!
Általános bűnmegelőzési ajánlások:
Célszerű értékarányos lakásbiztosítást kötni,
valamint a műszaki cikkek gyártási számát
feljegyezni. Az értékeikről, festményeikről
készítsenek fényképet, a nagyobb értékeket
tárolják bankban vagy széfben!
Idegeneket ne engedjenek be a házba! Ha valaki
be akar menni, kérdezzék meg, kihez jött.
Ha hazaérkezéskor az ajtót, ablakot nyitva,
betörve találják, ne menjenek be egyedül, mert a
betörő még bent tartózkodhat a lakásban, és a
megszerzett értékek védelmében támadólag
léphet fel!
Javasoljuk, a lakóközösség fogjon össze a
fokozott biztonság elérése érdekében, és az
egymásra való nagyobb odafigyeléssel javítsák
közvetlen környezetük biztonságát.
A lakosságtól időben érkező, bűncselekmény
elkövetésére utaló jelzések nagymértékben
segítik a rendőröket az elkövetők elfogásában.
Összeállította:
Vinkovics József körzeti megbízott
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melyben a betegeknek időpontot kell kérni a
háziorvostól. Így könnyebb az ellátásuk, és nem
kell feleslegesen sorban állni. Sürgős esetben
természeten nem kell időpontot kérni.

dr. Amin Mohammad
háziorvost
A megbetegedések száma a faluban arányos más
településen élő emberek problémáival. Általában
az idősebbek betegednek le, de a fiatalok körében
is felmerülhetnek gondok. Ami a legnagyobb
problémát okozza, a helytelen táplálkozás és a
kevés mozgás, ezért az lakosság egy része
túlsúlyos.
A leggyakoribb problémák – a fent említett
mellett – a szív- és érrendszeri-, cukor- valamint a
légzőszervi betegségek. Ezek egy része
megelőzhető, ha valaki egészségesen táplálkozik,
rendszeresen mozog és káros szenvedélyektől
mentes.
A falu orvosa néhány jó tanácsot is adott a
helyes étkezéssel kapcsolatban:
•
•
•

•
•
•

főétkezés előtt 2-3 deciliter vizet igyunk
jóllakottság előtt az étkezést fejezzük be
azokat az ételeket, amelyek sok szénhidrátot
tartalmaznak
valamint
az
édességek
fogyasztását minimálisra csökkentsük
sokkal több gyümölcsöt együnk
a szénsavas üdítők helyett inkább tiszta víz
alapú italokat igyunk.
heti több alkalommal is fogyasszunk halat

Télen a lakosság nagy része megbetegszik, ennek
okai a vírusok. A korokozók mindenütt
megtalálhatók, többek közt a szájban is. Ha az
ember kimegy a hidegre, az irritálni kezdi a
nyálkahártyát és az gyulladásba jön. Ez szabad
utat enged a baktériumoknak – mondta doktorunk.
Ügyelni kell, arra, hogy minél melegebben
öltözzünk fel.
Egészségünkre nagy gondot, kell fordítsunk. Ez a
figyelem egyéntől függő, van, aki a legkisebb
problémával is az orvoshoz fordul, de találunk
olyat is, aki az utolsó pillanatig vár – válaszolt a
háziorvos.
Megkérdeztem, mit gondol a vizitdíjról, ellenzi,
mert a 300 Ft-ot feleslegesnek találja, mert csak
adminisztratív dolga lenne. Arról nem beszélve,
hogy van aki ezt a 300 Ft-ot ki sem tudná fizetni
minden egyes alkalommal.
Doktorunk felhívja a betegei figyelmét, hogy
2006. január 1-jétől olyan törvény lépett hatályba,

Minden munkanapon 16:00-tól másnap 08:00ig, valamint hévégén és ünnepnapokon 08:00-tól
munkakezdetéig a Tamási központi ügyelet látja
el a sürgős eseteket.
Tolnai Andrea
==================================
„Milyennek kell lenni annak a társadalomnak,
amelyben öregkorára is ember marad az
ember?
A válasz egyszerű: egész életében emberszámba
kell venni.”
(Simone De Beauvoir)

Egyedül érzi magát?
Társaságra vágyik?
Szeretettel várjuk a község idős lakosságát,
hogy látogasson el az Idősek Klubjába, ahol
betekintést nyerhetnek az idős emberek
mindennapi
életébe,
az
ott
folyó
tevékenységbe, munkába.
Bízunk benne, hogy kedvet kap és Ön is
belép tagjaink közé!
____________________________________
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Kultúrházban
2006. október 24-től október 27-ig
az
Idősek
Klubja
tagjainak
kézimunkáiból készült kiállítás nyílt,
melyet
a
gondozónők
bármikor
megmutatnak az érdeklődőknek.
Szeretettel váruk minden érdeklődőt!
Idősek Klubja dolgozói
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Iskolai hírek

Óvodai hírek

2006. október 1-jétől Kövér István látja
el az általános iskola vezetésével
kapcsolatos
teendőket,
mint
az
intézmény igazgató-helyettese.
=============================

November 25-én mindenkit szeretettel
vár az óvoda szülői szervezete és nevelő
testülete az óvoda javára szervezett
jótékonysági bála!

Köszönet Kulman Péternek és Komjáti
Sándornak,
akik
munkájukkal
rendszeresen támogatják az iskolát.

Lécser Józsefné
óvodavezető

Kövér István
igazgató-helyettes
=======================================

Meghívó
Az idei évben ünnepeljük nemzeti forradalmunk 50 éves évfordulóját. Az
önkormányzat, az iskola, a regölyi kórus és az egyházközség közös ünnepséget szervez,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, hogy mindenki hozzon magával
egy szál gyertyát.

A megemlékezés időpontja: 2006. október 23. (hétfő), 18 óra.
Helyszíne az iskola előtti tér.
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Regöly Község Önkormányzati Képviselőtestülete

2006. október 27-én pénteken 18 órakor
közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.
Az önkormányzat a közmeghallgatásra a község valamennyi lakóját tisztelettel
meghívja.
A gépjármű súlyadó, az iparűzési adó és a szemétszállítási díj befizetésének
határideje 2006. szeptember 15-én lejárt.
Kérjük, hogy aki a befizetést mindeddig elmulasztotta, tartozását mielőbb
rendezze!
Köszönjük!

A kerti hulladék égetés helyi szabályozásáról szóló rendeletet alapján
hétfőn, szerdán és szombaton
engedélyezett a kerti hulladék égetése. Kérjük, hogy a fenti napokat tartsák
be, mert az ettől eltérő időpontban történő égetés bírság kiszabását vonhatja
maga után!

