
        K I S B Í R Ó  

A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
2008. június 12. X. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

 
 

Szemenyei Mihály Emlékév RegölybenSzemenyei Mihály Emlékév RegölybenSzemenyei Mihály Emlékév RegölybenSzemenyei Mihály Emlékév Regölyben    
1908 1908 1908 1908 –––– 2008 2008 2008 2008    

 

 
 

A REGÖLYI EGYHÁZKÖZSÉG ÉS REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
SZEMENYEI MIHÁLY EMLÉKÉVET HIRDET 

 
Óvoda, iskola, temetıkápolna… Három olyan hely, amely különös jelentıséggel bír. A kisgyermekkor, 

a gyermekkor legfontosabb színhelyei. A harmadik pedig az az épület, ahol a felnıtté vált gyermek leteszi 
élete lantját – hogy majd átadja lelkét az Örök Harmóniának. 

Regöly község óvodáját, iskoláját egy olyan férfi álmodta meg, akinek nem volt gyermeke. Illetve: 
másképp volt. A község papja, Szemenyei Mihály álmodta meg és hozta létre, hogy a falu apraja-nagyja 
gondos nevelést, alapos felkészítést kapjon. Felsı-Tolna minta-leányiskoláját valósította meg a néhány 
évtizede a világosi fegyverletételt megélt, valamikori honvéd, hogy leendı anyákat, minta-feleségeket neveljen 
a hazának, a családoknak és egyháznak. 

A temetıkápolnát is ı építtette.  
Milyen látomás élt ebben a férfiben, akirıl a Révay lexikon is ír, akinek sírjához néhány éve a 

városvédı Ráday Mihály is ellátogatott filmes stábjával? Aki a saját pénzébıl egészítette ki iskolája épülését, 
könyveket és kalendáriumot adott ki, hogy az árát a gyerekeknek adja, sıt, végrendeletébe egy jókora 
összeget hagyott az iskolára? 

Messze vagyunk ettıl a lelkülettıl. Mára szinte kiveszett a nagylelkőségnek, önfeláldozásnak ez a 
fajtája.  

Valljuk be: nem is ismerjük ıt. És alig vagyunk büszkék rá. De most kaptunk egy lehetıséget tıle és 
az idı múlásától: idén van halálának századik évfordulója. Idén gondolatban és szóban többet kell vele 
foglalkoznunk. Bele kell hatolnunk géniuszába, meg kell éreznünk lelke mozgását, mert szükségünk van az  
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ısök, a nagyjaink lélegzetvételére, szívdobbanására ahhoz, hogy szellemünk levegıt, gondolkodásmódunk 
kitágult horizontot kapjon.  

Amióta a gondviselés folytán birtokába jutottunk Szemenyei Mihály leveleinek, költeményeinek, és 
amióta a csoda folytán a távoli rokonságát is megismertük, sokat foglalkozom személyével. Még a múlt héten 
is küldtek rokonai fénymásolatokat a hagyatékából. Egy hónapja édesanyja fényképét is megkaptam. 
Valahogy az az érzésem, hogy ı igenis törıdik kedvenc falujával onnét az égbıl…. Különös dolog! Bár a 
falunak saját papja már nincs, mégis mintha lenne, csak nem a közeli városból jár át, hanem az égbıl aggódik 
értünk. 

Pécsi Debora nıvér 
 

Idén a következı eseményekkel tervezzük megünnepelni halálának századik évfordulóját: 
 

• Kiállítás életmővérıl. Levélváltásai, az iskolaalapítás, temetıkápolna építési dokumentációjának 
bemutatásával. Kiállítjuk könyveit, saját kézírású verseit. 

• Sírjának felújítása. 
• Ünnepi szentmise és koszorúzás sírjánál. 
• Szemenyei Mihály plébános Regöly Község Díszpolgárává avatása, a díszpolgári oklevél átadása 

ma élı rokonainak. 
• Az iskola épületében egy Szemenyei Mihály emlékszoba berendezése.  
• Az iskolában valaha tanító kedvesnıvérek kápolnájában lévı oltár felállítása. 

 
Kedves Regölyi Polgárok! Vegyenek részt az ünneplésben! Legyünk büszkék a hazának, a falunak és az 
egyháznak eme csodálatos egyéniségére!  
A megemlékezés-sorozat a falunapokkal veszi kezdetét és év végéig fog tartani. 

Porga Ferenc polgármester, Pécsi Debora nıvér 
 
          

Tisztelt Regölyi Polgárok! 
 
50 évvel ezelıtt, 1958. június 16-án az 1956-os forradalom és 

szabadságharcot követı megtorlás mélypontjaként kivégezték 
Magyarország törvényes miniszterelnökét, Nagy Imrét és két 
mártírtársát, Maléter Pált és Gimes Miklóst. Nagy Imre miniszterelnök 
kivégzése elıtti és utáni esztendıkben 228 honfitársunk vált a 
megtorlás áldozatává, ötvenhatos vértanúvá. 1989 június 16-án Nagy 
Imrét, mártírtársait és jelképesen egy üres koporsóban minden 
ötvenhatos vértanút újratemetett a magyar nemzet, azóta ezen a 
napon emlékezünk minden 1956 után kivégzett magyar vértanúra. 

 
Ezúton szeretném megkérni Önöket, hogy minél többen jöjjenek el leróni 

kegyeletüket azok elıtt, akik vérüket áldozták a hazáért, a nemzetért, 
akiknek bátorsága példaértékő a mai generációk számára is. 

 
Június 16-án 2000 órakor a vértanúk emlékére gyújtsunk gyertyát a 

község ötvenhatos emlékhelyénél! 
Porga Ferenc polgármester 

 

 



KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ          -  6   -   

KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ   KISBÍRÓ          -  6   -   

 

 
 

XI. Regölyi Falunapok programja 
 
 

Június 20. (péntek) 
 
2000 RockEst  
Fellépnek: O.M.C., He.Mo.D., Lay-off, Villám 
 
Június 21. (szombat) 
 
1400 SZEMENYEI MIHÁLY EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA 
1430 Keyboard Music Color zenekar 
1445 A regölyi óvódások fellépése 
1500 Hully Gully tánccsoport 
1530 Regölyi Népdalkórus 
1545 Rákóczi Szilvia slágereket énekel 
1600 Szakályi Népdalkórus 
1630 Rozmaring tánccsoport (Dalmand) 
1700 Sultana hastáncos csoport (Hıgyész) 
1700 Magyar népzene: György Horváth László hegedő, 

Lehmann Tamás brácsa, Csíkvár Gábor nagybıgı 
1800 Sárpilisi „Gerlice Madár” Hagyományırzı Néptánc 

Egyesület 
1830 FERENCZ ORSOLYA OPERETT ÉNEKES MŐSORA 
 

14 és 17 óra között: állandó gyerekprogramok: lufihajtogatás, 
arcfestés 

 

2000 Utcabál – Játszik a TONIC együttes 
0030 Tőzijáték  
 
Helyszín a mővelıdési ház elıtti tér. 

 
Június 22. (vasárnap) 
 
1600 Regölyi SE – Nak futballmérkızés a sportpályán 

 
Mindenkit szeretettel vár Regöly Község Önkormányzata! 
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Regölyi Lovasnap Regölyi Lovasnap Regölyi Lovasnap Regölyi Lovasnap –––– Volkswagen Kupa Volkswagen Kupa Volkswagen Kupa Volkswagen Kupa            

            2008. június 28. szombat2008. június 28. szombat2008. június 28. szombat2008. június 28. szombat    

Programok: 

800-tól Nevezés  
900           Pályabemutató 
1000 Verseny I. fordulója 
1200 Ebéd 
1330 Verseny II. fordulója  
1630 Ünnepélyes eredményhirdetés  
 
A verseny helyszíne: a regölyi sportpálya melletti terület. 
Mindenkit szeretettel vár a Regölyi Lovassport Egyesület! 

 

Július 9-tıl 14-ig Fafaragó és Kézmőves tábor 
Minden nap 9-tıl 12 óráig az óvodaudvarban.  
A fafaragó tábort Makrai Béla népi fafaragómővész, a kézmőves tábort Thuróczy Zoltán 

képzımővész vezeti. 
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! Különösen számítunk a gyerekekre! 
A tábor minden résztvevı számára ingyenes. 

 

VIII. Regölyi Lovasnapok 
2008. Július 26-27. 
Helyszín: a sportpálya területe. 

 

Óvodai és iskolai hírek 
 
2008. április 1-jén Tamásiban kistérségi mesemondó versenyen vett részt a 

regölyi óvoda két nagycsoportos óvodása: 
-Pappert Péter a 38 induló közül 5. helyezést ért el 
-Lakos Letti oklevélben részesült 
 
„Közelekedésbiztonság gyerekszemmel” címő rajzpályázatra küldtük be a nagy 

csoportos óvodások rajzait. 
 
2008. június 7.-én Benedek Elek meséjének illusztrációjával veszünk részt 

Tamásiban öt gyermek rajzával. A kiállítás a Mővelıdési Központban lesz. 
                                                                                   Véghné Erdélyi Valéria 
                                                                                                óvónı 
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A regölyi iskola csapata 2. helyezést ért el a kistérségi katasztrófavédelmi 
versenyen. A csapat tagjai: Szabó Dea, Rostás Tamás, Kazi Bence, 
Szentgyörgyi Dávid. Felkészítı nevelık: Ludvig Erzsébet védını, Kövér István. 

 
 
 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 
 

Regöly Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi közalkalmazotti 
álláshelyekre 

 

szakács 
 

munkakör:  
- a regölyi konyha szakács munkaköre 
 
az alkalmazás feltételei:  
- szakirányú végzettség 
 
bérezés: a közalkalmazotti bértábla besorolása szerint  
 
a benyújtott pályázathoz csatolni kell: 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát 
- büntetlenséget igazoló, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- egy gépelt oldal terjedelmő szakmai önéletrajzot 
  
könyvtáros – mővelıdési ház vezetı 
 

munkakör:  
- a regölyi könyvtár és teleház vezetése 
- a mővelıdési ház vezetése 
- községi rendezvények szervezése 
- pályázatfigyelés, pályázatírás 
 
az alkalmazás feltételei:  
- legalább középfokú végzettség 
- alapfokú számítógép-felhasználói ismeretek 
- amennyiben nem rendelkezik mozgókönyvtár-vezetéséhez szükséges 

végzettséggel, vállalja a tanfolyam elvégzését 
- a pályázó vállalja a rugalmas munkaidı beosztással járó hétvégi elfoglaltságot 
 
a pályázat elbírálása során elınyt jelent: 
- alap- vagy középfokú nyelvvizsga 
- alap- vagy középfokú ECDL, vagy OKJ-s számítógép-kezelıi vizsga 
- pályázatírásban szerzett gyakorlat 
- mővelıdésszervezıi, rendezvényszervezési gyakorlat. 

 
bérezés: a közalkalmazotti bértábla besorolása szerint.  A megbízás – négy hónapos 

próbaidı kikötésével – határozatlan idıre szól 
 
a benyújtott pályázathoz csatolni kell: 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát 
- büntetlenséget igazoló, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
- két gépelt oldal terjedelmő szakmai önéletrajzot 
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Az állás betöltésének ideje mindkét esetben 2008. szeptember 1-tıl. 
 

A pályázatokat legkésıbb 2008. július 16-án a regölyi polgármesteri hivatalban 
személyesen, vagy postai úton lehet leadni. Cím: Regöly, Rákóczi u. 2. 

 

Bıvebb információ mindkét esetben Porga Ferenc polgármestertıl kérhetı.
 

F E L H Í V Á S  
 

A növényvédelemrıl szóló törvény módosítása következtében jelentısen szigorodott a 
parlagfővel szennyezett területek felderítése és a közérdekő védekezés 
kivitelezése. 

A parlagfővel fertızött területek felkutatását a törvény a földhivatalok hatáskörébe 
utalta. Az ellenırzést a földhivatalok mezıgazdászai határszemlék során végzik, 
együttmőködve a növényvédelmi hatósággal, a jegyzıvel és a lakossággal. 

 
A parlagfő elleni védekezés elsısorban a föld tulajdonosának, illetve használójának a 

kötelezettsége! 
 
A parlagfő legintenzívebb növekedési idıszaka július hónapban, a virágpor 

szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, 
ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfő elleni védekezést június 30-ig végre 
kell hajtaniuk, azt követıen pedig a parlagfő virágzását, az allergén pollen 
levegıbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk. A védekezés 
legegyszerőbb módja a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.  

 
A hatóságok eljárásukat nem csak termıföldön folytatják le - amelybe a zártkertek is 

beletartoznak -, hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken 
is. 

 
A  s z a n k c i ó m e n t e s ,  ö n k é n t e s  j o g k ö v e t é s  l e h e t ı s é g é n e k  

h a t á r n a p j a  J Ú N I U S  3 0 .  
 

A megjelölt idıpont után haladéktalanul el kell végezni a közérdekő védekezést, 
amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs. 

 
A törvényi szabályozás az egészséges környezethez való jogot a tulajdonjog elé 

helyezi, így az államigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés 
zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhetı. 

A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, 
tulajdonosa megtéríteni, mely a helyi feltételektıl függıen több tízezer forint is lehet 
hektáronként. 

Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, mely minimum húszezer forint, és az 
elıbbin túlmenıen terheli az érintettet. 

 

Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, 

hogy a parlagfő - mentesítést június 30-ig végezze el, mert az 

ellenırzést független hatóságok mérlegelés és méltányosság 

nélkül végzik, így mulasztás esetén a szankcionálás 

kikerülhetetlen. 
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Regöly, 2008. június 4. 
 
 

dr. Baranyai Eszter 
       körjegyzı 

 
 


