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Az elmúlt hónapban alaposan felbolydult 
kis falunk nyugalma. A téma minden hely-
ben lakót akár iskolás gyermekként, vagy 
szülőként közvetlenül, akár volt regölyi 
iskolásként, nagyszülőként, vagy egyszerű 
lokálpatriótaként érzékenyen érint: iskola! 
Köztudott, hogy az iskola tanulóinak szá-
ma, - annak ellenére, hogy a kistérség ha-
sonló lélekszámú településeihez képest 
kevés gyermeket írattak át a tamási gimná-
ziumba, és alig néhányat valamelyik városi 
általános iskolába - tíz éve folyamatosan 
csökken. A csökkenés mértéke az említett 
időszakban megdöbbentő: 1997-ben 128 
tanulója volt a regölyi iskolának, 2007-re 
ez a szám több mint felére csökkent, ma 
nyolc évfolyamon alig több, mint 60 diák 
tanul. Tudjuk, hogy nem egyedi jelenségről 
van szó, nem szakítható ki Regöly a hason-
ló nagyságú községek valóságából. A kör-
nyező települések hasonló gondokkal 
küszködnek, vannak olyan települések 
(Nagyszokoly, Kéty, Kisdorog, Felsőnána), 
ahol az elmúlt években szűnt meg a felső 
tagozat, vagy éppen az egész iskola. Tu-
dom, hogy ez senkit nem vigasztal, de nem 
ad optimizmusra okot a jelenlegi  demog-
ráfiai helyzet sem. Ami tény: az átlagos 
osztálylétszám jelenleg nem éri el a 8 főt! 
A mostani 5. osztályba 4 vagy 5 diák járna, 
a 4. osztályt hatan kezdik el ősszel.  
Én magam 13 évet tanítottam a regölyi 
iskolában, két évet pedig városi iskolában. 
Ha valaki, én tudom mi a különbség a kettő 
között! Tudom, hogy az összes nevelési és 
oktatási szempontot figyelembe véve vas-
tagon a kisiskola felé billen a mérleg nyel-
ve.  
 

 
Még ha néhányan ezt meg is akarják ha-
zudtolni, tudom, hogy a regölyi iskolások 
anyanyelvi és matematikai mérési eredmé-
nyei jobbak, mint például a tamási iskolá-
sokéi. 
Tudom, hogy a regölyi kis létszámú osztá-
lyokba járó gyerekeink például jobban ne-
veltek, tisztelettudóbbak mint a városiak. 
Tudom, hogy a családok szociális helyzetét 
és a szülők iskolai végzettségét is vizsgál-
va (ezt Vas úr elfelejti hozzátenni) a 
regölyi gyerekek továbbtanulási mutatói 
nem rosszabbak, mint a környékbeli isko-
lákéi.  
A felsorolt érveket azonban elsöpri a rideg 
valóság. Ki kell mondani, hogy a regölyi 
felső tagozat jövője nem szakmai és főleg 
nem érzelmi kérdés. Nem akarom számok-
kal traktálni az olvasókat, józan ésszel el-
gondolható, hogy ilyen alacsony osztály-
létszámok mellett nem lehet fenntartani a 
felső tagozatot.  
Persze nem lehet megkerülni a kérdést. 
Miért és hogyan jutottunk idáig? Ki a hi-
bás? 
A regölyi szülők, akik a szabad iskolavá-
lasztás jogát kihasználva, általában jobb 
képességű gyermekeiket átíratták a gimná-
ziumba, ezzel csökkentve a regölyi osz-
tálylétszámokat?  
Vagy azok a leendő 5. osztályos szülők, 
akiket az orruknál fogva vezetnek, és nem 
veszik észre hogy ebben a történetben ők 
csak eszközök? 
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Vas István vállalkozó, aki azért nyújt tá-
mogatást a szülőknek, hogy  ne a regölyi 
iskolába írassák felső tagozatos gyermeke-
iket? A módszer jogosan háborított fel 
minden jó érzésű regölyi polgárt!  
Vas Úr hiába van ebben a faluban húsz 
éve, nem ismeri a falusi emberek lelküle-
tét, nem érti, vagy nem akarja érteni azokat 
a közösségi normákat, amelyek több száz 
éve összetartó erőként működnek.  
Ebben a faluban nem lehet újgazdag fel-
sőbbrendűséggel, nem létező morális igaz-
ságokra hivatkozva, urbánus gondolko-
dásmóddal, féligazságokra építve közössé-
get rombolni! Vas Úr! Ha ebben az ügyben 
őszinte szándék vezérelte volna, akkor 
bizonyára engem, vagy valamelyik képvi-
selőt kereste volna meg! Nem így tör-
tént…!  
Az a politika a hibás, amely kisebb meg-
szakításokkal 50 éve tudatosan rombolja, 
leépíti és elsorvasztja a magyar falvakat? 
Nem akarom túl messziről kezdeni. Az 
idősebbek még bizonyára emlékeznek a 
téesz-szervezés ávós, kulákos, fenyegetős 
időszakára. Emlékeznek arra is, hogy a 
hatvanas évek elején indult el a falvakból a 
fiatalok első hulláma. 
A második csapásra a 70-es évek végén 
került sor, amikor a kistelepüléseket „kör-
zetesítették”. Regölyt Dávid Gyula mentet-
te meg a leszakadástól, de az elvándorlási 
hullám így sem hagyott alább.  

 
A rendszerváltás utáni felemás kárpótlással 
azok a kisparasztok jártak a legrosszabbul, 
akiket sok esetben a volt téeszvezetők 
semmiztek ki. A 2002 utáni baloldali kor-
mányok pedig úgy látszik beviszik a végső 
csapást a magyar falvaknak. Azzal, hogy 
évek óta nem adnak megfelelő mértékű 
támogatást a kistelepüléseknek, arra kény-
szerítik azokat, hogy szüntessék meg isko-
láikat, szűkítsék a szociális és egészség-
ügyi alapellátást, ne tudják kellő mérték-
ben fejleszteni az infrastruktúrát. Ritkítják 
a busz-és vonatjáratokat, megszüntetik a 
postát, majd hamarosan eljutunk oda, hogy 
az önkormányzatok csak formális testüle-
tek lesznek a kistérségi „kolhoz” egyik 
akoljaként. És a legutolsó ütés: a régiós 
szinten kiosztott európai uniós források kb. 
80%-ára csak a városok pályázhatnak.   
 
 
A döntés 
 
2007. július 18-i ülésén a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a következő 
tanévben elindítja mind a nyolc osztályt, 
tehát az ötödiket is.  
Egy év múlva 2008. nyarán az akkori 
ötödik és hatodik osztály egyszerre szű-
nik meg.  
 
 

Porga Ferenc polgármester 
 

 
 
 

 
Tisztelt Lakosság! 
 
Köszönetet mondok minden regölyi lakosnak a szemeteskukák beszerzése ügyében 
tanúsított korrekt hozzáállásért! 
Kérem, hogy mindenki előző nap este helyezze ki a kukaedényeit, mert a szol-
gáltató a nagy hőség miatt a nyári időszakban a hajnali órákban szállítja el a 
szemetet! 
 

Porga Ferenc polgármester 
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Nyári programok:              
 
 
Június  22-23. Falunapok:  
A falunapról néhány szó… 
Immár tizedik alkalommal nagy izgalommal készültünk a Falunapra, amit természetesen ko-
moly szervezőmunka előzött meg. A rendezvény amatőr rock zenekarok fellépésével, és a 
lengyel csoport fogadásával kezdődött. A pénteki este sok helyi és vidéki érdeklődőt vonzott a 
Művelődési Ház elé.  
Szombat reggel főzőversennyel indult a nap és 9 órakor Porga Ferenc polgármester köszöntő-
je után kezdetét vette a műsorok színes kavalkádja, melyek között gyermek és felnőtt megta-
lálhatta a kedvére valót. 
A lengyel csoport színvonalas fellépése felejthetetlen élményt keltett a közönségben. 
Este 7 óráig szinte folyamatosan követték egymást a színpadon fellépő csoportok. Mary Zsu-
zsi táncdalénekes által megalapozott hangulat folytatásaként sokan részt vettek a hajnalig tartó 
utcabálban. Éjjel egy órakor a tűzijátékkal zárult a X. Falunap. 
Nagyon jó volt látni a sok jókedvű, szórakozó embert! 
A falunap sikerességéért köszönet mondunk mindazoknak, akik munkája nélkül ez a rendez-
vény nem jöhetett volna létre!                                       

 Kulman Rita 

Július 9-től 14-ig Fafaragó és Képzőművészeti alkotótábor 
 
A fafaragó tábort Makrai Béla és Hettich Béla népi fafaragóművészek vezették. A tábor so-
rán elkészült két hinta, amely a köztéri játszótéren lesz felállítva, egy 56’-os forradalom és 
szabadságharcnak emléket állító kopjafa, köztéri kukák és egy pad. 
A képzőművészeti részt Thuróczy Zoltán képzőművész vezette. A gyerekek különböző tech-
nikával készült alkotásait szeptembertől az iskolában lehet megtekinteni. 
 
Külön köszönet Rab Csabának és Varga Andrásnak a fafaragótáborban végzett önzetlen se-
gítségükért, munkájukért! 
 

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

M E G H Í V Ó 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
 

Hirt Ferenc országgyűlési képviselő 
 

a regölyi Idősek Klubjában tartandó fogadó órájára. 
 

Időpont: 2007. augusztus 1.  1530-tól 1800-ig 
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730-tól Nevezés a versenyszámokra 
900 Népies fogatok akadályhajtása –  
 Gödön Ferenc emlékverseny  
1000 Póni fogatok akadályhajtása I. forduló 
1130 Kettes fogatok akadályhajtása I. forduló 
1300 Ünnepélyes megnyitó 
1330 Póni fogatok akadályhajtása II. forduló 
1500 Kettes fogatok akadályhajtása II. forduló 
1630 Vadászhajtás (póni és kettes fogatok) 
1730 Ünnepélyes eredményhirdetés,  

fogatkarusszel 
 
A verseny helyszíne: a regölyi sportpálya 
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