
 K I S B Í R Ó  
 A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
 2006. DECEMBER 21. IX. ÉVFOLYAM 2.SZÁM 
 
 

REGÖLY TV 
 

 
 
 
December 

22-én, 
pénteken 

meg-
kezdjük a 

regölyi helyi kábeltelevízió kísérleti adását. 
A helyi (Regöly TV) fogható minden olyan 
háztartásban, ahol van kábeltévé. A Regöly 
TV a legelső a fogható adók sorában, 05-ös 
csatorna, 93,25 MHz, aki látni szeretné, 
erre hangolja a készülékét.  

A TV tervezett programja: napi 24 
órában képújságot sugározunk, kivétel heti 
2 alkalommal, amikor 3-3 órás adásokat 
tervezünk. Az elindulás természetesen a 
képújsággal történik, ezt pénteken du. 2-től 
nézhetik, olvashatják, és mindenki 
beállíthatja a készülékét. Az első tényleges 
műsor december 26-án, karácsony 
másnapján du. 3 órától lesz, az 
érdeklődők a szüreti felvonulást 
tekinthetik meg. A tervezett adásnapok 
kedd és péntek du. 5 órától este 8 óráig. 

Külön köszönetet szeretnénk 
mondani a helyi TV elindításában és 
működtetésében nyújtott segítségért 
Csizmazia Gézának. 

Várjuk azok jelentkezését, akik a 
TV működtetésében szerepet vállalnának.  

 
Kövér István 

képviselő 
 

 

 

 
 
Elkészült Regöly község hivatalos 
honlapja. Nálunk sokkal kisebb 
településeknek is volt már honlapjuk. A 
mai világban az internetes megjelenés már 
alapvető elvárás egy faluval kapcsolatban.  
 A honlapot a www.regoly.hu 
webcím alatt tekinthetik meg az 
érdeklődők. A honlapra felkerültek az 
önkormányzati dolgozók elérhetőségei, az 
ügyfélfogadás rendje, az egészségügyi 
intézmények nyitva tartása és 
elérhetőségei, az önkormányzat 
intézményei, a helyi vállalkozók és a civil 
szervezetek. Egy egyszerű játék és egy 
„fórum” is található rajta. Megemlítendő 
még a weblap képgalériája, ahol 
kategorizáltan vannak képek a faluról, 
környékéről és a rendezvényekről. 
Rövidtávú fejlesztési tervek között 
szerepel a weblapon egy „eladó házak 
adatbázisa”, ahol lehetőséget szeretnénk 
biztosítani a házat eladni szándékozók 
számára az internetes hirdetésre, 
természetesen fényképekkel. 
 A weblap Kövér István képviselő 
munkája, aki ingyen készítette el, ezzel is 
támogatva a falut. 

 Szerkesztőség 
============================== 

KÖRJEGYZŐSÉG 
 
Regöly Község Önkormányzati Képviselő-
testülete és Belecska Községi 
Önkormányzat Képviselő - testülete 2007. 
január 1. napjával Regöly székhellyel 
létrehozta a Regöly – Belecska Községek 
Körjegyzőségét.  
 

http://www.regoly.hu/
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A Körjegyzőség megalakítása az 
ügyfeleket és a lakosságot érintően sem 
Regölyben, sem Belecskán gyakorlati 
változást nem jelent, a helyi hivatalokban 
az ügyfélfogadás és ügyintézés változatlan 
formában folyik tovább.   
A Körjegyzőség működtetése közös jegyző 
fenntartását jelenti, aminek értelmében a 
körjegyző január 1. napjától kezdődően 
heti kétszer fél napot fog a belecskai 
hivatalban eltölteni. 
 
A központi törekvések között 
folyamatosan szerepel a közigazgatás 
racionalizálásának szándéka, ennek 
jegyében a körjegyzőségek fenntartása 
külön központi támogatással jár. 
Esetünkben a körjegyzőség működtetése 
Regöly Község Önkormányzata számára 
évi közel nyolc millió forint 
többletnormatívát jelent. 
 

dr. Baranyai Eszter 
 jegyző 

 
VÍZDÍJ, 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI 
DÍJ 

 
A lakossági ivóvízdíj 2006. december 1-től 
134 Ft/m3-ről 220 Ft+ÁFA/m3-re, a 
szemétszállítási díj január 1-től 6800 Ft/év 
összegről 8400 Ft/év összegre emelkedik. 
Mindkét díjtétel esetében a szolgáltatóval 
kötött közszolgáltatási megállapodás 
irányelvei a meghatározók, de az 
önkormányzat az ármegállapító hatóság. 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy a szolgáltató által javasolt árat nem 
fogadja el, a különbözetet az 
önkormányzat egyéb bevételeiből kellene  
kifizetnie a szolgáltató felé.  
A szemétszállítás esetében a megemelt 
lakossági díj ellenére ez az összeg éves 
szinten így is 1,7 millió Ft. Sajnos a 
jelenlegi költségvetési helyzet miatt az 
önkormányzat Képviselő-testülete 

kénytelen volt megszüntetni a 70 éven 
felülieknek járó kedvezményt. A jövő évtől 
kezdve a díj 50 %-át (4200 Ft-ot) nekik is 
ki kell fizetniük.  
A vízdíj esetében a korábbi üzemeltető 
Tolnai Vízmű Kft. helyett ismét az 
önkormányzatok tulajdonában lévő Gyönki 
Víz -és Csatornamű Kht. vette át az 
üzemeltetést. A tulajdonosok korábban úgy 
döntöttek, hogy a vízműhöz tartozó 15 
községben egységes vízdíjat vezetnek be, 
mert a kisebb és a földrajzilag magasabban 
fekvő településeknek ez kedvezett a 
leginkább.  
Mit tehetünk a jövőben? A következő 
hónapokban tájékozódunk, és ezzel együtt 
áttekintjük, hogy más szolgáltatókkal 
kedvezőbb feltételekkel tudnánk-e 
biztosítani ezeket a szolgáltatásokat a 
lakosság részére. 

Porga Ferenc 
polgármester 

 

2007. évi gépjárműadó 
változások 

A 
gépjárműadóról 

szóló törvény 
2007. január 1-
től megváltozik. 
A személy-
gépjárművek és 
motorkerékpárok 
adó alapja a 

hatósági 
nyilvántartásban 

feltüntetett, kilowattban kifejezett 
teljesítménye lesz az eddig alkalmazott 
önsúly helyett.  
Az adó mértéke a gépjármű korától 
függően változik: 
- 0 – 3 évben: 300,-Ft/kW 
- 4 – 7. évben: 260,-Ft/kW 
- 8 – 11. évben: 200,-Ft/kW 
- 12 – 15. évben: 160,-Ft/kW 
- 16. évtől:  120,-Ft/kW 
 

          -     -   
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A jövő évtől olyan motorkerékpárok után 
is adót kell fizetni, amelyek eddig nem 
voltak adókötelesek, ilyenek a 250 cm3 
alatti, rendszámtáblával ellátott és 
forgalomba helyezett motorkerékpárok. 
A személygépkocsikra és 
motorkerékpárokra további kedvezményt 
nem biztosít a jogszabály. 
Tehergépjárműveknél továbbra is a 
tehergépjármű hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve 
a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával. Az 
adó mértéke nem változik, az itt felsorolt 
gépjárműveknél az adóalap minden 
megkezdett 100 kg-ja után 1200,- Ft. 
A tehergépjárművek adókedvezménye az 
alábbiak szerint változik: 
- 20 %-os kedvezmény jár az 5,6,7,8 
környezetvédelmi osztály jelzéssel ellátott 
gépjárművek után; 
- 30 %-os kedvezmény jár a 9,10,11,12 
környezetvédelmi osztály jelzéssel ellátott 
gépjárművek után; 
- a nyergesvontatók adókedvezménye az 
5,6,7,8 osztályban 30 %, a 9,10,11,12 
osztály esetén 50 %. 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek 
adómentessége az alábbiak szerint 
módosul: 
Mentes az adó alól a súlyos 
mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos 
mozgáskorlátozott kiskorút szállító, vele 
közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, 
mostoha-, örökbefogadó szülő 
tulajdonában lévő 1 db, 100 kW 
teljesítményt el nem érő személygépkocsi. 
Ha a mentességre jogosult tulajdonában 
több személygépkocsi van, akkor a 
mentesség kizárólag a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár. 
A jogszabályi változás miatt 2007-ben 
minden gépjármű adóját újra 
megállapítjuk, és az adókivetésről 
határozattal értesítjük az adózót. Az adót 
változatlanul két egyenlő részletben az 
adóév március 16-áig, ill. szeptember 15-
éig kell megfizetni. 

dr. Baranyai Eszter jegyző 
 

 
 
 
 
 

Pécsi Deborát, a Plébánia Hivatal 
vezetőjét 

 
- Honnan származik, hol él a családja? 
- Kőszegi születésű vagyok, szüleim és 

húgom jelenleg is ott élnek. Ez elég 
messze van Regölytől, és mivel több napot 
vesz igénybe a látogatásuk, sajnos évente 
csak 3-4 alkalommal látogatom meg őket. 

- Hogyan került kapcsolatba a vallással? 
- Vallásos nevelésben részesültem, 

gimnazista koromban ifjúsági hittan-
csoportban gitároztam. A zenén keresztül 
hallottam először Isten hívását. Ekkor 
merült fel bennem először a szerzetesi élet 
gondolata. Egyházi ifjúsági találkozókon 
és lelki gyakorlatok alkalmával 
felismertem, hogy ez az én utam. 

- Mit jelentett az Ön életében a 
rendszerváltás? 

- A rendszerváltás után  a rendek 
visszakapták a működési engedélyüket és 
lehetővé tették, hogy a szerzetesi életforma 
újra elindulhasson  Magyarországon. A 
rend, amely a legközelebb állt hozzám, a 
Kegyelemosztó Miasszonyunk Oblátái 
nővérközösség, ennek központja 
Franciaországban van. 

- Mennyi időt töltött Franciaországban? 
- 3 évig éltem ott. Képzést kaptam az 

imádságos életről, szemlélődésről 
(folyamatosan, a tevékenységben is Istenre 
figyelő életről). A francia nyelvet a legjobb 
tudásom szerint elsajátítottam. 

- Milyen tanulmányokat folytatott 
Magyarországon? 

- Miután Franciaországból hazatelepültem, 
Budapesten szereztem hittanári és 
lelkipásztori munkatárs diplomát. 

- Hol van Kegyelemosztó Miasszonyunk 
Oblátái nővérközösség központja? 

- Szécsényben van a magyarországi központ, 
itt éltem az örökfogadalomig. 

 

          -     -   
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- Hogyan került Regölybe? 
- Több egyházmegye is küszködik 

paphiánnyal, ezért sok hely számításba 
jöhetett. Apátnőmmel és ferences 
gyóntatóatyámmal és a Püspök Úrral 
egyeztetve Regölyre esett a választás. Ez 
immáron 7 éve történt. 

- Nyilván egy papot nem pótolhat egy 
plébániavezető, mi az Ön feladata 
egyházközségünkben? 

- Az egyházban számtalan olyan feladat van, 
amihez nem kell papnak lenni. Ilyenek 
például a hitoktatás, családok lelki 
támogatása, idősek lelki gondozása, 
imaórák és zarándok utak szervezése, 
lebonyolítása. A Plébánia Hivatal 
adminisztrációs munkáit végzem, 
pályázatokat készítek, nyári táborokat 
szervezek. Az egyházi és állami ünnepek 
megszervezése és lebonyolítása is a 
feladataim közé tartoznak. Ezeket bárki 
megteheti, aki nem pap és akinek van erre 
egyházi képesítése. Ezek az én feladataim 
itt Regölyben. 

- Az első ádventi vasárnap előtti szombaton 
közös mézeskalács sütést és ádventi 
koszorúkötést szerveztünk  a Plébánián, 
amely már hagyománnyá vált. Vasárnap 
reggel a mise elején egy plébániai csoport 
meggyújtja a következő ádventi gyertyát a 
koszorún. Karácsonyi gyónást szervezünk 
a templomban és az ágyhoz kötött idős 
betegeknél. Az iskola által szervezett 
karácsonyi műsoron a hittanosok is 
fellépnek. Ezek a közösségi készületek. 

- Mint magánszemély, hogyan készül az 
ünnepekre ? 

- Az ádvent mindig komoly lelki 
felkészülést jelent számomra. Ilyenkor 
kerülöm a nyüzsgést , többet vagyok 
csendben és többet imádkozom. A 
plébániát karácsonyi hangulatba 
öltöztetem, feldíszítem a karácsonyfát. Sok 
betlehemet készítek, melyeket a plébánia 
különböző helyein elhelyezek. Rengeteg 
karácsonyi üdvözlőlapot kapok és ezekre 
válaszolok. 

- Mi lesz Önnél a karácsonyi menü? 
- Mely tevékenység az, amit csak pap 

végezhet? 
- Aszaltszilvával töltött pulykamell 

hasábburgonyával, és természetesen 
sütemény is kerül az asztalra. - A misézést és a gyóntatást csak pap 

végezheti. A keresztelést és az esketést 
püspöki engedéllyel bárki, temetéshez csak 
a plébános engedélye szükséges ( ezt én is 
végezhetném ) 

- Hol tölti a szilvesztert? 
- Eddig Regölyben nem kaptam még 

meghívást. Valószínű, hogy a simontornyai 
plébánián a környékbeli hitoktató 
kollegákkal és családjaikkal 
szilveszterezek, persze függ az időjárási 
viszonyoktól is. 

- Úgy hallottuk Szakadáton és 
Diósberényben is tevékenykedik ? 

- Az információ igaz! A nagy paphiány 
miatt egy hónapja tartok vasárnaponként 
igeliturgiát (a napi olvasmányok 
felolvasása és prédikáció áldoztatással)  a 
két településen, addig, amíg a két 
egyházközség jövője nem rendeződik. 

-  Köszönjük a beszélgetést! 
- Én is köszönöm az érdeklődést! A falu 

összes lakosának békés, boldog, áldott 
karácsonyi ünnepeket kívánok! 

 
 - Mi a véleménye községünk honlapjáról? 

- Nagyon régen vártam és nagyon örülök 
neki! Külön öröm, hogy Polgármester Úr 
biztosít egy oldalt az egyháznak is. Az 
oldal összeállításán még dolgozom. 
Napjainkban ez a legkorszerűbb és 
legelterjedtebb információszerzési forrás. 
Regöly jövője miatt is fontosnak tartom. 

Kulman Rita 
Szintai Eszter 

 

 
 
 

- Hogyan készül a karácsonyra?  
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Megalakult a Regölyi Sportegyesület 

 
Az egyesület alapító közgyűlését 2006. november 25-én tartotta, 49 alapító 

taggal, bejegyzése folyamatban van a cégbíróságon.  
Elsősorban azokat a falubelieket kerestük fel, akikről tudtuk, hogy közük van, 

vagy volt az aktív sportoláshoz. A kezdeményezés nagyon pozitív visszhangot 
kapott. Sokan támogatásukról biztosítottak, és lelkesen beszéltek azokról az időkről, 
mikor még volt Regölynek futballcsapata, vagy éppen működött ping-pong szakkör. 
Kezdeményezésünk alapját tehát az elődöktől ellesett példa és a jövőbe vetett 
remény alapozta meg. Az Egyesület szorosan együtt kíván működni a Regölyi 
Általános Iskolával, reméljük, tudunk segíteni az iskola vonzóbbá tételében. Továbbá 
rendkívül fontosnak tartjuk az utánpótlás nevelést, a folyamatos fejlődés érdekében.  

 
A Sportegyesület elnökségi tagjai: Kádár Roland, Juhász Gábor, Pájer Gyula, 
Kulman Péter, Czuppon Lajos 

 
Szeretettel várunk mindenkit, aki sportolni szeretne! 
 

A tornaterem nyitvatartása: 
 

Hétfő:   
            

Kedd:   
            

Szerda: 
           

Csütörtök: 
        

Péntek: 
           

Szombat: 
         

17: 00 – 
futball 
 

17: 00 – 
 ping-pong 
 

18: 00 - 
aerobik 
 

17: 00 – 
18:30  
tollaslabda;  
18:30 – 
kosárlabda 
 

17: 00 – 
futball 
 

17: 00 – 
futball 
 

                         
   Czuppon Lajos 
    Elnök  

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

 
Jó tanácsok télen 
közlekedőknek 

 

 
 

Felhívom a gyalogosok és gépjárművezetők 
figyelmét – a megváltozott, téli időjárási 
viszonyokra tekintettel – a zavartalan és 
biztonságos közlekedés érdekében az 
alábbiakra. 
A havazás során a látótávolság lecsökken, a 
síkos, jeges utakon a féktávolság megnő. 

Ezért ajánlatos, hogy a járművezetők a 
járművek téli hónapokra való műszaki 
felkészítéséről gondoskodjanak! A csúszós 
utakon a téli gumi használata kiemelkedően 
fontos, hiszen öt fok alatt a nyáron használatos 
gumik már nem szavatolják a biztonságos 
közlekedést. A „Látni és látszani” alapelvnek 
megfelelően gondoskodjanak a fényszórók 
beállításáról, a megfelelő minőségű 
szélvédőmosó folyadék beszerzéséről! 

          -     -   
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A hosszabb útra indulóknak ajánlatos a jármű 
kötelező tartozékait lapáttal, takaróval, 
zseblámpával kiegészíteni, gondolva egy 
esetleges elakadásra, vagy a hóátfúvás okozta 
forgalmi akadályra. Ha a benzintartály félig van, 
célszerű a járművet a legközelebbi benzinkútnál 
megtankolni, hogy több órás várakozás esetén 
se kelljen a fűtésen takarékoskodni. 
Amennyiben az egész család együtt utazik, és a 
járműben kisgyermekek is tartózkodnak, 
ügyeljenek arra, hogy mindig legyen számukra 
meleg ital. 

Télen hamarabb sötétedik, ezért fontos, hogy 
gondoljanak saját és családtagjaik 
láthatóságára! A ruhán elhelyezett 
fényvisszaverő csík, vagy prizma a gyalogosok 
láthatóságát a sokszorosára növeli, amely akár 
életüket is megmentheti, hiszen az út szélén, 
sötét ruházatban haladó gyalogos és kerékpáros 

éjszaka és rossz látási viszonyok között szinte 
láthatatlan a járművezetők számára. 

Ügyeljenek arra, hogy járművüket a KRESZ 
szabályainak megfelelően világítsák ki! A többi 
közlekedő elvakítását megelőzendő, csak 
valóban indokolt időben használjanak 
ködfényszórót. Azonban a járművet csak 
helyzetjelzővel kivilágítani szintén szabálytalan. 

  

Tartsák be a KRESZ szabályait, hiszen azok 
betartása életet menthet. Ne feledjék: 
mindenkit hazavárnak. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, Boldog 
Újévet és balesetmentes közlekedést 
kívánok ! 

Összeállította : Vinkovics József   

körzeti megbízott 

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

 
KARÁCSONYI MISEREND 

 
 Dec. 24. vasárnap 22: 00 órakor esti (éjféli) szentmise (előtte 
  fél órával a fiatalok zenés áhítata) 
 Dec. 25. hétfő 8: 00 órakor Krisztus születése, főünnepi 
 szentmise 
 Dec.26. kedd 8:00 órakor Szent István vértanú, ünnepi
 szentmise  
 Dec.31. vasárnap 8 :00 órakor Szent Család vasárnapja,  
 szentmise 

 Jan. 01. hétfő 8 órakor Szűz Mária, Isten anyja főünnep,  
      szentmise 

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

 
Olyan jó néha angyalt lesni 

s angyalt lesve a csillagok közt  
Isten szekerét megkeresni.  

Ünneplőben elébe menni, mesék tavában 
megfürödni  

s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot 
elfeledni. 

 
/Wass Albert/ Karácsonyi versek II. 

 
 

 
 

          -     -   
 


