
 K I S B Í R Ó  
 A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
 2007. MÁRCIUS 10. X. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 
 

Ünnepeljünk együtt március 14-én 
Március 15-ét Regölyben 

 
A nemzeti ünnep programja: 

 
1800 Templomdomb: 
 Fellép: 
 a Regölyi Népdalkórus 
 a Regölyi Katolikus Ifjúsági Kör 
 
1830 Fáklyás felvonulás a Művelődési házig 
 
1900 Művelődési ház: 
 

a Szekszárdi Ifjúsági Védegylet verses-irodalmi összeállítása 
 Fellép a Népdalkórus és az Iskolások 

Belépő nincs 
Kérjük mindenki hozzon magával fáklyát vagy gyertyát! 
Szeretettel vár mindenkit a rendezőség: 

Római Katolikus Egyházközség 
Regölyi Népdalkórus 

Regölyi Község Önkormányzata 
Esterházy József Általános Iskola 

 
Az önkormányzat 2007. 
évi költségvetéséről 
 
A képviselő-testület a február 20-i ülésén 
fogadta el az önkormányzat 2007. évre szóló 
költségvetését. A költségvetés várható főösz-
szege 714.840.000.-Ft, mely a Regöly – Ta-
mási Társult Általános Iskola és a Regöly – 
Szárazd – Tamási Társult Óvoda, Regöly – 
Belecska Községek Körjegyzősége, valamint 
az önkormányzat helyi intézményeinek ter-
vezett bevételeit és kiadásait tartalmazza. 
Annak ellenére, hogy körjegyzőség létreho- 

 
zásával jelentős plusz bevételi forráshoz 
jutottunk, az örökölt működési hiányt lénye-
gesen nem sikerült csökkenteni: várhatóan 
14 millió forint körül lesz.  
Megtakarításként jelentkezhet, hogy a képvi-
selők tiszteletdíj nélkül látják el megbízatá-
sukat.  
Az intézményeink közül a regölyi iskola 
működtetéséhez 43,8 millió forint szüksé-
ges. A normatív állami támogatások és a 
tamási társulás bevételeinek köszönhetően 
10 millió forinttal kell kiegészíteni az iskola 
finanszírozását.  
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Az óvoda esetében a költségekhez még 6 
millió forinttal kell hozzájárulni saját forrás-
ból a kiadásokhoz.  
A szociális alapellátás területén az állami 
támogatások és a működéshez szükséges 
költségek a Gyönk környéki településeket – 
közöttük természetesen Regölyt – összefogó 

mikrotérségi társulás létrehozásával csök-
kenthetők. 
Összességében a 2007. évi költségvetés szi-
gorú és következetes gazdaságpolitikával 
tartható lesz. 
 

Porga Ferenc polgármester 
_____________________________________________________________________

A Ravatalozó  
Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy a 
ravatalozó helyiségét kimeszeltük, új 
kandelábereket szerezetünk be, és a 
drapériát is kicseréltük. Március 1-jétől 
a ravatalozó kulcsa a hivatalban van, 
hétvégén munkaidő után pedig az ön-
kormányzat által megbízott személynél, 
Dobai Mihálynénál érhető el. 
A ravatalozó használati díját a képvise-
lő-testület az alábbiak szerint állapította 
meg: 
Alapdíj: 6.000.-Ft 

Hűtő használati díj: 3.500.-Ft/nap. 
A hűtő használata tekintetében minden 
megkezdett nap egy napnak számít. 
Bármelyik temetkezési vállalkozó vé-
gezhet temetést, akihez a temettető for-
dul. A jövőben a temetkezési vállalkozó 
befizeti az önkormányzat részére a 
szolgáltatási díjat, és biztosítja a teme-
tést. Az összeget a temetkezési vállal-
kozó valószínűleg áthárítja a temettető-
re, amely a fent jelzett összeggel meg 
kell hogy egyezzen. 

Porga Ferenc polgármester 

___________________________________________________________________________ 
Zarándoklat Erdélybe a csíksomlyói búcsúra 

 
A Regölyért Egyesület és a Regölyi Egyházközség 
kirándulással egybekötött zarándokutat szervez 
Erdélybe a legnagyobb magyar búcsújáró helyre 
Csíksomlyóra. 
 
Időpont: 2007. május 25-28. (4 nap, 

3 éjszaka) 
 
Szállás: székely családoknál, kultúrált körülmények között, 
Máréfalván. 
Utazás: 47 fős autóbusszal. 
Program: péntek: utazás (ha lesz idő: kolozsvári városnézés), 
 szombat: Csíksomlyó,  
 vasárnap: Gyilkos-tó, Békás-szoros, 
 hétfő: Korond. 
Ár: útiköltséggel, napi két étkezéssel és szállásdíjjal: 25 000 Ft. 
 
Jelentkezni lehet polgármesteri hivatalban, illetve az iskolában Kövér Istvánnál. 
 
Minden érdeklődőt, idősebbeket és fiatalokat egyaránt szeretettel várunk! 
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http://www.csiksomlyo.ro/index.php?option=com_zoom&Itemid=71&catid=1
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Megalakult a 

Regölyért  
Egyesület! 

 
2007. február elején újabb 
civil szervezet alakult közsé-
günkben. Az alapító 35 fő 
elsősorban azzal a szándék-
kal hozta létre az Egyesüle-
tet, hogy keretet adjon a köz-
ség kulturális életének, kö-
zösségi programjainak. A 
célok között szerepel, hogy a 
májusban induló teleházzal 
együttműködve közreműkö-

dik a pályázatfigyelésben, 
pályázatok megírásában, a 
civil szervezetekkel való 
kapcsolattartásban.  
Elsősorban olyan pályázati 
támogatások lehívásáról len-
ne szó, amelyek a jelenlegi 
civil szervezeteken, vagy az 
önkormányzaton keresztül 
nem érhetők el. Ez azt jelen-
ti, hogy például a Regölyért 
Egyesület fog pályázni a 
helyi rendezvények (faluna-
pok, szüreti felvonulás), a 
Regöly Tévé, a fafaragótá-
bor, valamint magára a 

teleház működtetésére és 
más programok segítésére. 
Nem utolsó szempont, hogy 
három év elteltével a felaján-
lott szja 1%-ra is igényt tart-
hat. A Egyesület elnökének 
az alapítók Kövér Istvánt 
választották. Elnökségi ta-
gok: Czuppon Lajos, Kalota 
Eszter, Kelemen Csaba, Ko-
vács-Szabó Hajnalka, 
Kulman Rita és Pájerné Tóth 
Anikó. 
 

Kövér István 

 
Köszönjük Géza! 
 

Karácsonykor 
végre nálunk is 
elindulhatott a 
mi kis helyi 
tévénk, a 

„Regölyi Faluté-
vé”. Új szint hozott 

életünkbe kedden és pénteken kora esté-
ként. A kis riportok, a falu rendezvényei, 
a régi események és a képújság színes 
hírei azt sejtetik, hogy a csapat komoly 
munkát végez. Végre láthatjuk azt is, 
hogyan muzsikál a képviselő-testület. 
Innentől kezdve nincs mellébeszélés, 
vagy maszatolás, a helyi politika egye-
nesben megy. 
Jó kis csapat jött össze a tévénél. Közben 
a könyvtárban elkészült a stúdióhelyiség 
is. Mondanom sem kell, hogy mindenki 
ingyen és bérmentve, szabadidejét felál-

dozva dolgozik. Le a kalappal, minden 
elismerésünk. A felszerelés komolyabb 
részét a csapat lelke Csizmadia Géza ad-
ta. Mint operatőr nagyszerű felvételekkel 
örvendeztette meg a Regöly tévé egyre 
népesebb nézőseregét. Három hónapi 
munka után Géza váratlanul megköszön-
te és távozott. Békével és harag nélkül. 
Aki most került bele a közélet forgatagá-
ba tapasztalhatja, hogy nem is mindig 
könnyű elviselni a nyilvánosságot. Gán-
csoskodni, intrikálni, „kavarni” mindig 
könnyebb. Persze ez a szűkebb kisebb-
ség, törpe minoritás. Ők mindig ettől 
érezték jól magukat. De üzenjük, hogy 
tovább csináljuk! Ezt is. 
Tudom, hogy nincsenek nélkülözhetetlen 
emberek, mert rövidebb-hosszabb idő 
alatt mindenkit lehet pótolni. Én mégis 
sajnálom…  

Porga Ferenc polgármester 
 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szemétszállítási díj befizetésének 

határideje:  
2007. március 15. 

A szemétszállítási díj fél évi összege: 4.200.-Ft. 
Kérjük, hogy a fenti határidőt szíveskedjenek betartani! 
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11. Alkalommal megrendezésre került borverseny eredményei: 
A bírálatra 11 fehér és 19 vörösbor érkezett. 
Vörösborok eredményei: Aranyérmes: Lécser János 2006. évi Merlot bora 
  Lécser János 2006. évi vegyes-vörös bora 
  Dudás József 2006. évi vegyes-vörös bora 
  Pintér Péter 2006. évi vegyes-vörös bora 
  Horgos Ferenc 2005. évi Cabernet  
  Horgos Ferenc 2006. évi  Lagrein bora 
  Pájer Gyula 2006. évi  vegyes-vörös bora 
 Ezüstérmes: Horgos Ferenc 2006. évi Kékfrankos bora 
  Fodor Gyula 2006. évi  vegyes-vörös bora 
  Dobos Béla 2006. évi  rose bora 
 Bronzérmes: Lakos Péter 2006. évi rose bora 
 Oklevél minősítés: Lakos Péter 2006. évi vegyes-vörös bora 
  Fazekas Gábor 2006. évi  vegyes-vörös bora 
  Fazekas Gábor 2006. évi   rose bora 
  Tislér Ferenc 2006. évi   vegyes-vörös bora 
  Barkóczi László 2006. évi rose bora 
  Horgos Ferenc 2006. évi Cabenet bora 
  Kelemen Tibor 2006. évi vegyes-vörös bora 
  Szeledeli István 2006. évi vegyes-vörös bora 
Fehér borok: Ezüstérmes: Lécser János 2005. évi Tramini bora 
  Gergely Zoltán 2006. évi Juhfark bora 
  Gergely Zoltán 2006. évi Rizlingszilváni bora 
  Horgos Ferenc 2006. évi Irsai Olivér bora 
 Bronzérmes: Fodor Gyula 2006. évi vegyes-fehér bora 
  Kelemen Tibor 2006. évi vegyes-fehér bora 
  Dobos Béla  2006. évi Olaszrizling bora 
  Pintér Péter 2006. évi vegyes-fehér bora 
  Lécser János 2006. évi vegyes-fehér bora 
 Oklevél minősítés: Lakos Péter 2006. évi Chardonay bora 
A rendezőség köszöni a borosgazdáknak, hogy részvételükkel hozzájárultak a ha-
gyomány megőrzéséhez. 
Egyben köszöni támogatóinak a segítséget: Recrea Kft., Lakos Márta, Scmidt 
Sándorné, Tolnai család, Hanák Tibor és családja, Pájer család, Gál Géza, Ürögi 
Kitti, Szabó Csilla és a Kop-Ka Áfész bolt dolgozói 
============================================================= 

Regölyi Óvodában történt 
2007 február 3-án tartottuk a farsangi műsorunkat a kultúrházban, melynek a bevételét 
130.000 Ft-ot kirándulásra, játékok vásárlására fordítjuk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták adományaikkal az 
óvodások farsangját: 
RECREA KFT, GK-DELTA KFT, Regölyi Vadásztársaság, Heidt János, Tolnai 
Zoltánné, Fazekas Zoltánné és családja, Lakos Attila, Lakos Márta, Balogh József 
2007 március 22-én az óvodában 10.30 –tól zenés műsort szervezünk a gyerekeknek. 
Az óvodába a beiratkozás 2007 április 24-én délelőtt 10- től. Azokat a kisgyermeke-
ket várjuk, akik 2005 május 31-től- 2006 május 31-ig születtek.   
        Lécser Józsefné tagóvoda vezető 
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http://www.boraszportal.hu/popup/galeria_popup.php?id=31
http://www.boraszportal.hu/popup/galeria_popup.php?id=31
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„Téli Kupa” 2007 
 
Február 24-én került megrendezésre, az évek óta hagyományosan megtartott foci 
„Téli Kupa” a tornateremben. A reggel 9 órakor kezdődő eseményre 12 csapat 
nevezett, az eddigi legtöbb, összesen 65 játékossal. 
A sorsolások után, csoportokon belüli körmérkőzésekkel kezdődött a játék, a 
következők szerint: 

„A” csoport „B” csoport „C” csoport 
Baranya Hotel – Siklós 4. Jó az X F.c. – Regöly 3. Sörre Cuppanók – Pári 2.
Pári Ifi 2. Siklós II. 4. Group ’94 – Kurd 4. 
Stadler F.c. – Szakály 1. Regöly S.E. 2. I.P. Rettenet – Dombóvár 1.
Majsai Juventus 3. Tamási Szittyák 1. Szekszárdi Bevándorlók 3. 
 
A középdöntőbe csoportonként, a két legeredményesebb csapat jutott tovább. 
A mérkőzések eredményei: 
Stadler F.c. – Szakály 2 : 0 Sörre Cuppanók – Pári 
Tamási Szittyák 2 : 1 Pári Ifi 
I.P. Rettenet - Dombóvár 2 : 1 Regöly S.E. 
   
A döntőben is körmérkőzések következtek, így a végeredmény: 
Stadler F.c. – Szakály 1. helyezett 
Tamási Szittyák 2. helyezett 
I.P. Rettenet – Dombóvár 3. helyezett 
 
A „gólkirály” Horváth Ádám lett, a Stadler F.c. csapatából(7 góllal), aki a tamá-
si  Aktív Sportbolt különdíját kapta.   Szintén különdíjat kapott a két siklósi 
csapat, akik többségében női játékosaikkal, és azok technikai felkészültségével 
gyakran feladták a leckét a torna résztvevőinek.  
A mérkőzéseket Stállenberger Zoltán és Riba Ferenc vezette, akiknek ezúton 
köszönjük meg a közreműködést. 
Ismét jó hangulatú, izgalmas mérkőzésekkel tarkított, és sok embert megmozga-
tó esemény volt a „Téli kupa”, amit a jövő évben is rendszeresen szeretnénk 
megrendezni. 

Czuppon Lajos 
 

Felhívás 
 

Elkészült a község konditerme a művelődési ház alag-
sorában. Az elképzelések szerint a felszerelést – a kez-
deti időszakban – a termet használók adják össze. 
Ezzel együtt minden sportágat kedvelőt szeretettel vár 
a szervező Regölyi Sportegyesület az alakuló  
megbeszélésre, 

március 20-án kedden 19 órakor   
a művelődési házba. 
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http://shop.builder.hu/nagykep.htm4?kep=s1063566704.jpg&cimsor=Kettler%20Delta%20100%20pad
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 Felhívás 
Zöldhulladék szállítása 

2007. április 18-án, szerdán kerül sor a lakossági zöldhulladék szerve-
zett elszállítására. Kérjük, hogy a zöldhulladéknak minősülő 
kaszálékot, falombot zárt fóliazsákban,  
a faágakat, fanyesedékeket összekötve kis kötegekben, ingatlanonként 
az út szélére helyezzék ki. A szolgáltató kizárólag az összekötözött, 
vagy zsákban elhelyezett zöldhulladékot szállítja el. 
 

Eboltás 
Az ebek veszettség elleni oltása: 2007. április 10-én 14-től 16 óráig és a pótoltás 
május 2-án 14-től 16 óráig tart. 
Az eboltás díja: 2400.-Ft/eb, a féreghajtó elleni tabletta 100.-Ft/tabl./10 kg 
Háznál az oltás díja: 3400.-Ft/eb és a féreghajtó tabletta. 
A háznál való oltási igényüket a Hivatalban kérjük, jelezzék! 
 
Ismét több bejelentés érkezett az utcákon – főként éjszaka – kóborló ebekről. 
Felhívjuk az érintett ebtulajdonosokat, hogy a kutyáik bezárásáról gondoskod-
janak, mert a helyi állattartási rendelet alapján a gazdáik ellen szabálysértési 
bírságot szabunk ki. 
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	A bírálatra 11 fehér és 19 vörösbor érkezett.

