
 

 

Címlap sztori  főc íme 

2015. JÚNIUS 

A tartalomból: Önkormányzati hírek                                1. oldal 
                         Iskolai és óvodai hírek                                        2. oldal 
                         Visszatekintő                          3. oldal 
                         Díszpolgár-jelöltek                               4.-5. oldal 
                         Falunapok– Veterán gépjármű találkozó                  6.-7. oldal 
                         Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi munkára        8. oldal 

Közelgő események: 
  
Június 19-20. - XVIII. Regölyi Falunapok és Veterán gépjármű találkozó 
Július 18. - Regölyi Lovasnapok 

ÁLLÁSAJÁNLATOK 
 

A Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal élelmezésvezető  munkakör betöltésére részmunkaidős álláslehetősé-
get hirdetett meg. A részletek és jelentkezési feltételek a  

https://kozigallas.gov.hu és a www.regoly.hu honlapon megtekinthetők. 

Testületi ülésen történt 
 
2015. májusi testületi ülésén az önkormányzati konyha fennmaradásának kérdését vitatta meg a képviselő-
testület. Felmerült ugyanis annak lehetősége, hogy az étkeztetést a majsapusztai konyha bevonásával oldja 
meg az Önkormányzat az alkalmazottak további foglalkoztatása mellett. Hosszas átgondolás után azonban 
arra jutottak a képviselők, hogy a helyi konyhát fenntartják, de számos változtatásra lesz szükség a jövő-
ben, hogy minél hatékonyabban és gazdaságosabban működjön, a színvonal és ezáltal a kereslet is növe-
kedjen.  
A döntés meghozatala során személyzeti kérdések is előkerültek. Dékány Viktória közalkalmazotti jogvi-
szonyáról lemondott, ezért az Önkormányzat pályázatot hirdetett meg élelmezésvezető munkakör betöltésé-
re. 
A testületi ülésen fontos döntés született arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Regölyi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhely épületének, valamint a regölyi belterületi utak, járdák felújítására. A pá-
lyázati határidő 2015. június 9-e volt. A pályázat eredményét kíváncsian várjuk. 
A hivatali épület esetén a támogatás mértéke 95%-os, a maximum igényelhető összeg 30 millió Ft. A pá-
lyázatnál előnyt élvez a hőszigetelés és nyílászárócsere, ezért az Önkormányzat a pályázatot ennek figye-
lembe vételével nyújtotta be.  
A belterületi utak, járdák felújításánál 85%-os mértékű támogatásra számíthatunk, és a maximálisan igé-
nyelhető összeg 15 millió Ft. Eredményes pályázat esetében a felújítás a következő utakat, közterületeket 
érinti: Hunyadi utca (buszforduló), Arany János utca és a kerékpárút összekötése, Buhini út, Vas Gereben 
utca, Vörösmarty utca.  
                                                                                                                      Kis-Fehér Katalin jegyző 
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Óvodai hírek 

• Májusfa állítás: májusfát tűztünk az apukákkal és fiaikkal az óvoda udvarán. A gyerekek segítettek fel-
kötni a szalagokat. Üdítővel kínáltuk meg őket  a „munka” után. 

• Anyák napja: Anyák napi műsorunkon a gyerekek virággal és az általuk fűzött nyaklánccal köszöntötték 
az anyukákat. Műsorunk végén az anyukák ölében gyermekeikkel meghallgattuk az ünnephez kapcsoló-
dó számot: „Mit tehetnék érted” c. Bródy János dalt. 

• Idősek otthonában: Anyák napi műsorunkkal köszöntöttük a hőgyészi idősek otthonában lakó anyákat. 
Örömmel tettünk eleget a meghívásnak. A gyerekeket üdítővel süteménnyel kínálták. Úgy szerveztük a 
hazaérkezést, hogy a hőgyészi játszótéren eltöltöttünk másfél órát. Nagyon tetszett a gyerekeknek a ki-
rándulás. Négy regölyi lakos él a hőgyészi otthonban nekik vittünk egy-egy zacskó süteményt. Papír szí-
vecskéket adtunk egy idézettel feliratozva a műsoron  részt vevőknek. 

• Hulladékgyűjtés: elektromos hulladékot gyűjtöttünk immár harmadik éve. Az óvoda ezért 20000 Ft-os 
pénztámogatást kapott. 

• Vonatozás: Óriási élmény a gyerekeknek vonaton utazni. Többen először ültek vonaton. Regöly– Sárbo-
gárd, Sárbogárd- Regöly amikor megérkeztünk tízóraiztak a gyerekek majd játszhattak a parkban a vonat 
indulásáig. Azóta a fiúk mozdonyvezetők szeretnének lenni. 

• Ballagás: a regölyi óvodából kettő kisfiút búcsúztattunk el. Szeptembertől iskolások lesznek. A beiratko-
zó létszám 3 a következő tanévtől az óvodában. 

• Pályázat: DM pályázaton nyertünk minden kisgyermeknek egy tubus naptejet és egy színező füzetet. 

• Gyermeknap: a faluban 4 különböző helyen próbát kellett tenni. Aki teljesítette minden állomáson  kapott 
egy képet, amit egy tartóba gyűjtött minden kisgyermek össze. Délután az óvoda udvarán beválthatták a 
képeket szívószálas üdítőre és kiflire. A 4 kg virslit Dékány Viktória ajánlotta fel a gyerekeknek. Testvé-
reket és szülőket is megvendégeltük. A Margaréta otthon zenekara szolgáltatta a zenét. Műsoruk végén 
az óvodások és az iskolások közösen zenéltek. 

• Nyári programok: A veszprémi állatkertbe kirándulunk szülők és gyerekek. Az utazást és a belépőket a 
farsangi bevételből finanszírozzuk.  Májusfa kitáncolásra és kerékpártúrára is sor kerül.   

• Az óvodatársulás keretein belül a minél rövidebb nyári szünet érdekében a fenntartó önkormány-
zatok több körön keresztül egyeztettek. Ennek eredményeképpen a nyári nyitva tartás a követke-
zőkeppen alakul: 

•    Június 29—Július 10-ig a regölyi óvoda zárva tart 

 Július 13– Július 24-ig a regölyi óvoda nyitva tart, a diósberényi gyerekek utaznak Regölybe. 

 Július 27– Augusztus 12-ig a regölyi gyerekek utaznak át Diósberénybe.           

                                                                                                          Véghné Erdélyi Valéria  Tagóvoda-vezető

Iskolai hírek  
2015.06.12. : ISKOLAI DIÁKNAPOT TARTUNK 
2015.06.19  : BALLAGÁS, ÉVZÁRÓ 
Köszönjük a szülők és Regöly lakosságának egész évben nyújtott segítségét. Kellemes nyári szünetet kívánok 
minden regölyi  diáknak!     
                                                                                                  Lukács Zsuzsanna Tagintézmény-vezető 
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Legi�abbak megáldása falunk búcsúnapján- Kispolgár köszöntő 

Április 26-án falunk búcsúünnepén az ünnepi szentmise keretein belül a regölyi templomban ke-
rült megrendezésre a 2012 és 2015. között született gyermekek babaköszöntő ünnepsége. Ezzel a 
gesztussal hagyományt szeretnénk teremteni Regölyben. A Szentmisét a tamási hittanos fiatalok 
gitáros csapatának kísérete tette még ünnepélyesebbé. Hegedüs János plébános úr megáldotta a 

gyermekeket és szüleiket, majd Kelemen Csaba polgármester az önkormányzat nevében emléklapot nyújtott át 
részükre. 

Áldásban részesültek: Csapó Noémi, Délczeg Dóra, Freizinger István Áron,Hegedüs Tamás,Horgos Veronika, Nagy 
Péter, Nagy Szabolcs, Pál Boldizsár 

 Gratulálok a szülőknek a gyermekáldáshoz. A gyermekeknek pedig azt kívánom, hogy nőjenek fel boldog családi 
környezetben, legyen életük gondtalan, hosszú, melyhez kívánok jó egészséget, felnő2 életükben boldogulást, 
boldog szép jövőt! Bárhová sodorja is őket az élet, soha ne feledjék, szülőfalujukat. Legyenek nagyon büszkék és 
mindig szerete2el gondoljanak szűkebb kis hazájukra, és annak lakosaira. 

                                             Horgosné Freizinger Tímea 

Családi és Gyermeknap 
 

2015. május 30-án, szombaton a gyermeknap alkalmával családi napot szerveztünk. Délelőtt a Tamási Rendőrka-
pitányság segítségével kerékpáros ügyességi verseny volt kicsiknek és nagyoknak. Nagy sikere volt a különböző 
rendőrségi eszközök bemutatójának. A gyerekek minden erejüket bevetve ütötték-verték a különleges, törhetetlen 
anyagú pajzsot, kézbe vehették a gumibotot, pisztolyt, beülhettek a rendőrségi autóba, nyomhatták a szirénát. A 
rendezvény végén mindenki kapott emléklapot és Tóth Nándor rendőrtől apró közlekedést segítő ajándékokat. A 
vetélkedőn első helyezett lett Fazekas Bence, második helyezést ért el Dávid Réka és harmadik helyezett lett 
Lukács Bence. Az első három helyezett oklevélben részesült.  
A délelőtti programot fagyizás zárta. A fagyi árát támogatói adományból fedeztük. Ezúton is köszönjük a 
RECREA kft-nek a családi nap megszervezéséhez nyújtott önzetlen segítséget. 
A délutáni program két órakor kezdődött – Regölyi Tarisznyások néven. Egy akadályverseny pályát állítottunk 
össze tíz állomással. A csapatok – melynek tagjai óvodások, iskolások, szülők voltak – egy térkép segítségével 
járták végig az állomásokat, melyeket Regöly különböző pontjain helyeztünk el. Az állomásparancsnoki teendő-
ket a regölyi iskola korábban végzett tanulói látták el – Kleiber Adél, Mészáros Csilla, Kelemen András és Szabó 
Rebeka. A feladatok összeállításában, feladatlapok sokszorosításában sokat segített Dávid Antalné, Fodor Rená-
ta, Dávid Edit és Sági Kata. A versenyen kilenc csapat vett részt, összesen harminckét fővel. Az első helyezett a 
Pál-Kulman család lett, a második Sőregi Noémi és családja, a harmadik helyezést a Familia Kft. (Nyisztor Le-
vente, Lukács Bence, Nyisztorné Bernát Beáta, Lukácsné Koncz Betti) szerezte meg. Negyedik lett Kleiber Boldi 
és családja, Barkóczi Bogi és anyukája, Höss Dávid és családja, Papp Tomi és Fazekas Barnus csapata, Balassa 
Ramóna és Jókai Xénia csapata, Németh Csenge és családja. A vetélkedő végén mindenki emléklapot, a helye-
zettek oklevelet kaptak. A versenyt követően Kádár Józsefné Csilla, Lukácsné Koncz Betti és Varga Gyuláné 
Marika által sütött ízletes palacsinta és Gödön Ferencné valamint Dávid Antal által felajánlott üdítő szolgált 
meglepetésként. 
Köszönjük a gyerekek nevében is. 
A program a tornateremben és a sportpályán folytatódott. A tornateremben kicsik és nagyok, kezdők és haladók 
tollasoztak, vívtak nagy csatát egymással. Közel harmincan vettek részt a játékban és közel ugyanannyian rúgták 
a labdát a focipályán.  
Az esti bál zötyögősen indult, de annál jobb hangulatban telt el. Kevesen voltunk, de akik ott voltunk, jól éreztük 
magunkat.  
Mindannyiunk számára kellemes élményeket hozott ez a nap. Jó lenne jövőre is megismételni. 

      Stallenberger Zoltánné   Regölyért Egyesület elnöke 

VISSZATEKINTŐ 

Köszönetünket fejezzük  ki Horgos Zsoltnak, a tamási fiatalok buszoztatásáért ! Regölyi Egyházközség 

Köszönet azoknak, akik a Művelődési ház előtt állt májusfa beszerzésében, díszítésében részt vettek:  
Lécser Krisztián, Huth Bernadett, Szabó László, Lakos Csilla, Gál Géza, Jelinek Sándor, Höss István, Hámor Tibor, 
Rab Csaba és Lécser Istike. 
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300 ÉV – 3 EMBER: REGÖLY DÍSZPOLGÁRAINAK JELÖLÉSE 
 
Az előző Kisbíróban megjelent felhívásra hét személyt jelöltek díszpolgári, illetve posz-
tumusz díszpolgári címre. 
Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a választott képviselőkön keresztül ad-
hatják le szavazataikat.  
Kérünk mindenkit, hogy keresse fel a képviselőket, és szóban tájékoztassák őket az 
önök által legméltóbbnak talált jelöltekről. Ezek alapján fogja a testület a legtöbb je-
lölést kapott személyeket megválasztani. Ha a leadott jelölteken kívül más személyre 
szeretnének javaslatot tenni, ezt is jelezhetik képviselőinknek.  
Javaslattételi határidő: 2015. június 16  
Díszpolgári címek átadása: Falunapokon  2015. június 20-án 18:00 órakor 
 
 

JELÖLTEK: 
                                                 

Benke Jánosné Kató néni (jelölő: Stallenberger Zoltánné) 
 
Védőnőként sok szeretettel gondozta a kismamákat és a gyermekeket. Mindig segített, jó tanáccsal lát-
ta el az anyukákat, munkáját szívvel-lélekkel végezte Regöly község érdekében. A millenniumi évfor-
duló tiszteletére rendezett ünnepségen ő vállalta a zászlóanya feladatát. 
 
 

Szabados Éva (jelölő: Stallenberger Zoltánné) 
 
A helyi általános iskolában tanított a diploma megszerzésétől nyugdíjba vonulásáig. Ez az egy munka-
helye volt. Nemzedékeket tanított biológiára, földrajzra és történelemre. A tanítás mellett rengeteg tár-
sadalmi munkát végzett, néptáncot oktatott, túrákat vezetett, kirándulásokat szervezett. Nagy tisztelet-
nek örvendett tanulók, kollégák és a szülők körében. Mindig megbízható volt, bátran lehetett hozzá 
tanácsért fordulni, önzetlenül segített. 
 
 

Dunai Jánosné (jelölő: Stallenberger Zoltánné) 

 
A Majsai Margaréta Otthon vezetőjeként ment nyugdíjba. Sokat tett az ott lakók esélyegyenlőségéért. 
Versenyekre, fesztiválokra, kulturális bemutatókra jutottak el az intézményben lakó fiatalok határon 
belül és határon kívül. 
 
 

Cziráki Viktor (jelölő: Stallenberger Zoltánné) 

 
A regölyi kísérleti régészeti telep vezetője és gazdája. Nemcsak bemutatni akarja az egykori életfor-
mát, de megteremtette annak lehetőségét is, hogy azt mások is megismerjék. Korhű építményeket re-
konstruált az utolsó jégkorszaktól az államalapításig. Számos tudományos kutatási program kötődik a 
nevéhez. A szekszárdi múzeumnak adományozott gyűjteménye nagyban segítette a pannonok régészeti 
hagyatékának megismerését. Számos hazai és külföldi rendezvény résztvevője és szervezője.2015 ja-
nuárjában a Falvak Kultúrájáért Alapítvány tanácsadó testülete a Magyar Kultúra Lovagja címet ado-
mányozta neki. 
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Császár István (jelölő: Szabó Árpádné) 

 
Néhai Császár István regölyi születésű építészmérnök elszármazottként is szívügyének tekintette a 
falu fejlődését. 
Életének legintenzívebb korszakában kb.1960-tól 1980-ig a község legtöbb lakóépületét, az új lak-
részt: Attila, Erzsébet, Béke utca, valamint a Széchenyi illetve Bercsényi utcában tervezte. 
Ezen időszak alatt Dávid Gyula tanácselnöksége idején a községben fellendült az élet.  
Császár István megtervezte a strandot, Kop-Ka Kft-t, Takarékszövetkezetet+3 lakást, Kultúrházat és 
az iskola tornatermét. Felügyelte az építését is. 
Tudomásom szerint a bérezése csupán a tervezéshez szükséges papírmunka költségeit fedezte. Nem 
kért semmi ellenszolgáltatást, szerette a faluját és lakóit. 
Császár István 1997 májusában elhalálozott, felesége nagy beteg. 
Ha valaki megérdemli úgy Császár István alkalmas a „Posztumusz” díszpolgárságra.  
 
 
 
 

Dávid Gyula (jelölő: Gábor Jánosné) 

 
      Dávid Gyula neve nem ismeretlen a Regölyben élők számára. Az ő munkássága alatt sokat fejlő-
dött községünk. A teljesség igénye nélkül néhány fejlesztés, ami az ő nevéhez fűződik: 
 
- környékbeli településeket megelőzően  vízvezeték hálózat kiépítése 
- szilárdburkolatú közutak létesítése 
- nagyárok befedése, mely a mai Kultúrháztól a Polgármesteri Hivatalig húzódott   ( zsilipe-
zés,feltöltés) 
- strand, Kultúrház, a jelenlegi Coop bolt épülete, Takarékszövetkezet és szolgálati lakások építteté-
se 
- országos hírű lóversenyek rendezése (melyet később Tamásinak kellett átadni)  
 
Természetesen mindezeket a regölyiek támogatásával, segítségével tudta elérni, de kapcsolatait min-
dig a falu javára igyekezett felhasználni. A díszpolgárok között úgy vélem, helye van Gyula bácsi-
nak is. 
 
 
 

Szemenyei Mihály (jelölő: Kelemen Csabáné) 

 
 
Az Óvodánk, Iskolák és a temetőkápolnánk megálmodója és építtetője . Három olyan hely, melyhez 
a regölyiek nagy részét komoly érzelmi szálak kötik. Három olyan épület mely életünk fontos állo-
másainak színtere. Szemenyei Mihály nem csak szívét- lelkét adta ezen épületek megvalósításához, 
hanem anyagi hozzájárulásával is támogatta létrejöttüket. Élete végéig szívén viselte falunk sorsát. 
Könyveket és kalendáriumot adott ki, hogy az árát a gyerekeknek adja, végrendeletében pedig igen 
nagy összeget hagyott az iskolára.  
34 évig volt községünk plébánosa. Végső nyughelye is itt van, az ő szeretett falujában. Ezen alka-
lom méltó arra, hogy megemlékezzünk áldozatos munkásságáról. 
 
 



 

 

Pereckalács Fesztivál és  
Veterán Gépjármű Találkozó 

  2015. Június 19. (péntek) 
  

19:00  Operett Est  
(Az Iregi színjátszó kör előadása a Művelődési Házban) 

         

  2015. Június 20. (szombat) 
  

09:00  Szentmise keretében 300 gyertyát gyújtunk az elhunyt regölyiekért 

10:00  Margaréta Otthon Lakóinak műsora 

11:00  Gyermekszínházi előadás 

11:30-11:45  Lowrider Show I. 

14:00 Lowrider show II.  

14:20 Iskolások műsora 

14:40  Gyuricza házaspár szalontánca 

14:55  Napsugár Nyugdíjas Klub 

15:15  Regölyi Népdalkórus 

15:35  Igali Hagyományőrző Néptánccsoport 

16:10  Berekfürdői Nádirigó Népdalkör  

- Márkus Ica nótaénekes 

17:00  Laguna Mazsorett Tánccsoport 

17:45  Lowrider Show III. 

18:00 Díszpolgári címek átadása 

18:05  Sebestyén István Székely Mesemondó 

18:50  Szivárvány Tánccsoport 

19:10  Tamási Fúvószenekar 

20:30  Utcabál, zenél a Récsei Duo 

Párhuzamos programok: Pereckalács sátor (10.00-16.00 óráig), ANK Baranyai 
Madárpóktartók Klubja és Baranyai Hüll őtartók Klubja (11.00-12.00 és 14.00-16.00 között), 

képkiállítás, kézművesek, büfé, ugrálóvár,  
VI. Veterán gépjármű találkozó és gépkiállítás 

Programok helyszíne: Művelődési ház és környéke 



 

 

VI. Regölyi Veterán 
Gépjármű Találkozó és falu-

napok 
 2015. június 20. 

Szombat: 
• 900-1200 Regisztráció (ingyenes) 
• 1130 Lowrider bemutató 
• 1200-1300 Ebéd: (A veterán gépjárművel érkező regisztrált vendégek 

részére az ebédet a Regölyi Vadásztársaság biztosítja) 
• 1300 Eredményhirdetés 
• 1400  Lowrider bemutató 
• 1500 Felvonulás  
• Nosztalgiautazás busszal – Ikarus 55 faros 
 

Infó: 20/534-95-00 

 www.regolyveteran.hu                     



 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2015 április 1-TŐL: 
 

 

Született gyermekek: 
Név     Születés dátuma 
Hámor Zoé Borbála  2015. 05. 13. 
 
Házasságkötések:  
Cseke Viola -  Kovács István   : 2015. 06. 06. 
 
Elhunytak:   
Név (kor)    Elhalálozás dátuma 
 
Fehér Kálmán  (77)  2015. 04. 22. 
Söllei János (88)    2015. 04. 27. 
Gábriel Jánosné (75)  2015. 05.09. 
Molnár János (92)  2015. 05. 11. 
Fazekas Zoltán (35)  2015. 05. 18.  
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FELHÍVÁS TÁRSADALMI MUNKÁRA ! 
 

2015. június 13-án szombaton 8 órakor várjuk a falu lakosságát 
a temető szebbé tételére! 

 
Ha valaki visszalép egy kicsit a múltba, és felidézi azok emlékét, akiket valaha ismert, 
szeretett, és fontos szerepet játszottak életében, de már nem lehetnek részesei a min-
dennapoknak , talán némi enyhülést ad  a tudat, hogy örök nyughelyük méltó emlékük-
höz. Mi még  itt vagyunk, tehetünk azért, hogy ez így legyen! A temető nem az elhuny-
také, nem a közmunkásoké, hanem mindnyájunké!  
Ezért tisztelettel kérjük, aki teheti jöjjön, és járuljon hozzá, hogy szebbé tegyük a teme-
tőt. 
 
Amit tervezünk: -   ecetfák, bokrok kivágása a gondozatlan sírokról 
                           -  „illegális” szemétkupacok eltüntetése 
                           -   kápolna takarítása 
Ezekhez szükséges eszközöket ( fűrész, láncfűrész, balta, metszőolló, kesztyű ,talicska, 
vasvilla, illetve a takarításhoz  söprű és felmosó) kérjük hozzák magukkal. 
 

Kelemen Csaba polgármester 
 


