
 

 

Címlap sztori  főc íme 

2017 AUGUSZTUS  

A tartalomból:  Felhívások, hírek                                   1-2. oldal 
     Iskolai hírek          3. oldal 
                           Visszatekintő                   4-9 oldal 
                           Anyakönyvi hírek, hirdetés           10. oldal 

Közelgő események: 

2017. augusztus 28.  Lakossági fórum - Művelődési Ház 

2017. augusztus 30.  „Egy vidám délelőtt!” - Iskola 

2017. szeptember 9.    Szüreti felvonulás és bál - Művelődési Ház 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 
 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.

(XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: EljR.) 43/A.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelő-

en ezúton tájékoztatom, hogy Regöly Község Önkormányzata településképi arculati kézikönyv és tele-

pülésképi rendelet elkészítéséről döntött.  

 Ezúton kérem, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészí-

tésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit, kérdéseit a jelen felhívástól számított 30 napon belül – 

Regöly Község Polgármesterének címezve, írásban tegye meg. 

 Regöly Község Főépítésze a témában 2017. augusztus 28-án 18:00-kor lakossági fórumot 

tart a Művelődési házban. 

Kelemen Csaba polgármester 

SZÜRETI FELVONULÁS 
 

Kedves Regölyiek! Az idei szüreti felvonulás szeptember 9-én kerül megrendezésre. 
Aki támogatni szeretné a rendezvényt egy kis süteménnyel vagy borral,  

kérjük jelezze az Önkormányzat felé. 
KÖSZÖNJÜK! 

LOMTALANÍTÁS 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. évi lomtalanításra október 20-án kerül sor. 
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ELŐJEGYZÉS ORVOSI RENDELÉSRE! 

 
 
 

TISZTELT BETEGEK! 
 
 
 

2017. szeptember 1-től elindítjuk az előjegyzést. 
 

Bejelentkezni a 402-735 telefonszámon lehet a következő napra.  
 

Aznapra előjegyzést nem fogadunk el! 
 

Sürgős esetben az ellátás folyamatos, bejelentkezés nem szükséges. 
 
 
 

Dr. Martin Valéria 
háziorvos 

 

Célunk, hogy ne csak betegen forduljanak 
hozzánk, működjünk, gondolkozzunk együtt 
annak érdekében, hogy egészséges polgárai 
lehessünk a falu közösségének! 

Reményeink szerint a gyógyszerellátás ezután 
is zökkenőmentes lesz és a személyi változá-
sok mindannyiunk megelégedésére szolgál-
nak. Ehhez azonban elengedhetetlen az Önök 
konstruktív közreműködése. 

Várjuk ötleteiket, javaslataikat, hogy minél 
magasabb szinten tudjunk az egészségük szol-
gálatában állni! 

 

Köszönettel: 
Jánossy Kinga– gyógyszerész 

 

 

Szeretettel üdvözli a kedves olvasót, Re-
göly új gyógyszerésze: Dr. Gorondi Nóra és 
a  két tulajdonostárs: Dr. Jánossy Kinga és 
Dr. Krajcsovicz Pál. 

Mindhárman elkötelezett hívei vagyunk a 
klasszikus értelemben vett gyógyszerészi 
gondozásnak. 

Igyekszünk minél hamarabb megismerni a 
gyógyulásukban nekünk is szerepet szánó 
kedves betegeinket és az egészségüket hosz-
szú ideig megvédeni kívánó regölyi lakoso-
kat.  

Legjobb tudásunk szerint segíteni fogunk 
eligazodni a gyógyszerek, gyógyászati se-
gédeszközök, homeopátiás és egyéb termé-
kek világában. 

 
 
 

A Szent Máté Gyógyszertár az Önök szolgálatában 
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MEGHÍVÓ  
Egy vidám délelőttre 

 
Sok szeretettel várunk minden gyermeket a szabadidő hasznos eltöltése céljából  

szervezett délelőtti rendezvényre. 
 

Időpont: 2017. augusztus 30. 9:30-12:00 
Helyszín: Regölyi Iskola  

Program: 
• Kézműves foglalkozás 

• Bűnmegelőzési vetélkedő 
 

A rendezvényre a belépés díjtalan! 
Mindenkit szeretettel vár:  

Szalai Ágnes bűnmegelőzési főelőadó és Szijjártó Renáta családsegítő   

ISKOLAI HÍREK 
 
Az idei évben is sikeresen pályáztunk a Köszönjük, Sió! iskolatáska programban. 14 kisdiákunk nyert 
táskát tanulmányi eredményük alapján megkönnyítve a családnak az évkezdéssel járó anyagi kiadásokat. 
 
Az iskola festése befejeződött. A festést részben az Önkormányzat, részben pedig egy kedves házaspár 
végezte el. Köszönöm fáradságos munkájukat. 
 
Már évek óta gyűjtögeti a SKOLA REGUM ALAPÍTVÁNY a pénzt iskolai és óvodai kültéri játékra. Ez 
szerencsére az idei nyáron megvalósulhat. Az Önkormányzat és magánszemélyek anyagi támogatásával, 
nem anyagi támogatásokkal, rengeteg szülő és regölyi lakos segítségével. Példaértékű összefogásról ta-
núskodott ez a megvalósítás is. Az iskola udvarán már áll a mászóka, mely 604.501 Ft-ba került. Az 
óvodába rendelt játékok hamarosan érkeznek. Természetesen a regölyi gyermekek előtt nyitva áll az is-
kola kapuja, szívesen látunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni az új játékot.  
 

Gyerekek! Lassan vége a szünidőnek, kezdődik egy újabb év tele új élménnyel.  
Nagyon várunk már benneteket. Tanévkezdés szeptember 1. 08:00 óra 

 
 

Lukács Zsuzsanna 
Tagintézmény vezető 

Mától kezdve, végre én is iskolába járok. 
Ceruzával, tollal máris ügyes kézzel bánok. 
Elolvasom hamarosan, mi lesz mese este, 
karácsonyra képeslapot én írok már Pestre. 
Én mehetek vásárolni, anyu, hogyha fáradt. 
Kiszámolom, mi marad, ha idead egy százast. 
Tudnom kell a nagyvilágról minden fontos dolgot, 
életünkben soha, semmi ne okozzon gondot. 
Mert mire az iskoláim legvégére érek, 
Apu, Anyu kézen fogva hajlott korba érnek. 
Én fogom majd felolvasni, mi lesz műsor este, 
nekem kell azt kiszámolni, százas elég lesz-e.  
 

Tóthárpád Ferenc: Mától kezdve 
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Megtelt a regölyi Kultúrház! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen segítséggel (akár szemé-
lyes, akár anyagi, akár tárgyi: tombolatárgyak, sütemény, illetve borfelajánlással) hozzájárul-
tak a rendezvényhez sikeréhez.  

Őszinte tisztelettel: Regölyi Napsugár Nyugdíjas Klub 

V I S S Z A T E K I N T Ő 

TÁMOGATÓINK: 

2017. május 6-án a Regölyi Napsugár Nyug-
díjas Klub nóta és népdalos találkozót szerve-
zett.  

 
A lelkes nóta és amatőr nótaénekesek vala-

mint a kórusok hozzájárultak a nótaszerető kö-
zönség szórakoztatásához. A jelenlévő nézőkö-
zönség a színpadon szereplőkkel együtt énekel-
te a dalokat.  

 
Az estébe nyúló rendezvény sikeréhez nagy-

ban hozzájárultak támogatóink. Nélkülük ez a 
rendezvény nem jöhetett volna létre.  

Minden támogatónknak szeretnénk  
megköszönni az önzetlenségüket! 

Kép: Gyöngyösi Kiss Anna - Bakoczi Szücs Imre 
- Szeledeli Margit nótaénekesek 

Balogh Mihályné 
Bánki Erzsébet 
Dékány Ferencné és Családja 
Dávid Antal és Családja 
Fazekas Zoltánné 
Hanákné Rácz Rita 
Hössné Nagy Borbála 
Huth Bernadett 
Kelemen Zsolt 
Kovács-Szabó Hajnalka 
Kuti Győző 
Kop-Ka Áfész 
Kvéderné Feik Jutka és barátai (Váralja) 
Lakosné Berényi Györgyi 
Lécser János és Jánosné 
Lécser Zsolt és Családja 
Mikó Józsefné 

Mózes Istvánné 
Pájer Gyula 
Regöly Község Önkormányzata 
Regölyi Népdalkórus 
Regölyi Vadásztársaság 
Sárvári Lajosné 
Schmidt Sándorné és Családja 
Sziveri Anita 
Szabó Antalné 
Szarvas Géza 
Tislér Zoltánné 
Tóth Ferencné 
Törő Péter 
Vas István 
Vas Istvánné 
Vas Noémi 
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Idén is június 3. hétvégéjén kerültek meg-
rendezésre a Regölyi Falunapok, immár 20. al-
kalommal. 

Június 16-án pénteken szabadtéri rock est-
tel indítottuk rendezvényünket. A jó buliról az 
ACCIDENT zenekar gondoskodott. 

Június 17-én szombaton, a rendezvény 
második napján egy igazán változatos program-
ban lehetett részünk, hiszen igyekeztünk min-
den korosztályt megszólítani.  

Szerencsére sok helyi tehetséggel büszkél-
kedhetünk, akik fellépésükkel megtiszteltek 
bennünket és emelték a rendezvény színvonalát.   

Az általános iskolások énekeltek és mesét 
mondtak, a Margaréta Otthon zenekara slágere-
ket adott elő, Népdalkórusunk két népdalcso-
korral kedveskedett, Szeledeli Margit és a Nap-
sugár Nyugdíjas Klub hangját pedig ismét meg-
csodálhattuk.  

A félig regölyi lakos, Alexander Horsch 
torokénekes és kedvese egy igazán különleges 
zenés produkcióval kápráztatott el bennünket.    
Vidékről a Katalinka Bábszínház, a Kurdi 
Kaposmente Hagyományőrző Néptánccsoport, 
Angyal Zoltán motoros kaszkadőr, az Attalai 
Népdalkör, Páli Petra énekes és a gyönki  Retro 
Dance tánccsoport érkezett.  

Sztárvendégünk Bereczki Zoltán musical éne-
kes volt, aki hatalmas sikert aratott a nézők kö-
rében.  

A napot utcabállal zártuk, a talpalávalóról 
a Kor-Show Music Band gondoskodott.  

Párhuzamos programjainkban is mindenki 
megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot. A leg-
kisebbek ugrálhattak az ugrálóváron és a  Jum-
ping-on, vagy kipróbálhatták az élő csocsót. A 
hölgyek igényes kézzel készült termékeket vásá-
rolhattak a kézműves árusoktól, az urak pedig 
megcsodálhatták a veterán gépjárműveket. 

Természetesen a névadó regölyi perecka-
lács sem maradhatott el, amit napközben min-
denki megkóstolhatott.  

Reméljük minden kedves vendégünk jól 
érezte magát a rendezvényen és jövőre is       
megtisztelnek bennünket jelenlétükkel.  
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik részt vettek a rendezvény szer-
vezésében, lebonyolításában, a pereckalácsok 
elkészítésében, árulásában, vagy anyagi, 
tárgybeli, illetve egyéb támogatást nyújtot-
tak!  
 

Regöly Község Önkormányzata 

XX. REGÖLYI FALUNAPOK 
Pereckalács Fesztivál és Veterán Gépjármű Találkozó 

 
 

Veterán Gépjármű Találkozó 
 

2017. június 17-én a nyolcadik alkalom-
mal megrendezett Veterán - Motoros találko-
zón felsorakoztak a különböző korú és gyárt-
mányú autók, motorok, traktorok és egyedi 
gyártmányú gépek.  

A sok regisztrált vendég közt külföldi 
vendégeket is köszönthettünk.  
Mint minden évben, az idén is nagy sikert ara-
tott a streetfighter bemutató és a gépek felvonu-
lása.  
 
Köszönetet mondunk támogatóinknak és a 

Veterán Egyesület tagjainak! 
 

 Veterán Egyesület 
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XVI. REGÖLYI LOVASNAP 

 
 

Az idei évben 16. alkalommal megrendezésre kerülő fogathajtó verseny eseményeiről pár mon-
datban.  

2017.július 22.-én került sor a rendezvényre. A helyi fogatosokon kívül nagyon szép számban 
jöttek megyén belüli, illetve megyén kívüli hajtók is. A fogatosokat reggel friss lángossal vártuk. A 
négy regölyi segítő asszonyka és egy kislányka vidám hangulattal köszöntötte a hajtókat. Ebédre a 
hajtók a Regölyi Vadásztársaságnak és az Önkormányzatnak, illetve szakácsunknak és segítőjének 
köszönhetően megízlelhették igen finom Dám pörköltünket.  
Ebédidőben Koltai Polették színvonalas dámalovas bemutatóját láthattuk. 

A vidéki fogatosok mindent megtettek, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzák ki lovaikból. 
Helyi, Egyesületi tagjaink közül is voltak indulók: Ifj. Gábor Ferenc, Ifj. Kertész István és egy 
egészen fiatal induló, akinek ez volt az első versenye Kertész Mónika.   

 
A versenyről pár szóban: 
 
A hajtók 6 kategóriában indulhattak: 
 

• Kettesfogat CAN-C2 Akadályhajtás ( 14 induló ) 
• Póni kettesfogat CAN-C P2 Akadályhajtás ( 6 induló ) 
• Kettesfogat CAN-D2 Akadályhajtás ( 10 induló ) 
• Póni kettesfogat CAN-D (P2) Akadályhajtás ( 7 induló ) 
• Kettesfogat CAN-D2 Pontgyűjtő ( 10 induló ) 
• Póni kettesfogat CAN-D (P2) Pontgyűjtő ( 8 induló ) 
 

Összesen 55 startot láthattak a nézők. 
 

A versenyeredmények megtekinthetők a fogatsport.hu internetes oldalon. 
 
Végül szeretnénk megköszönni a helyi Önkormányzatnak, a helyi vállalkozóknak, a falu la-
kosságának, valamint azoknak a vidéki vállalkozóknak, magánszemélyeknek is a támogatást, akik 
bármilyen formában, akár anyagilag, akár munkájával, vagy bármi más módon hozzájárult, hogy 
ilyen színvonalas versenyt rendezhessünk meg. 

Riba Győző és családja-Regöly 
Szloboda Gyula-Szakály 
Pákolicz István-Zomba 
ERÖV viziközmű- Gyönk 
Pech Tibor-Tamási 
Szarvas Géza-Tamási 
Mátyás Éva-Tamási 
Kónya dekor és reklámstúdió-Tamási 
Tápcentrum-Tamási 
Édenkert-Tamási 
Csepregi Tüzép-Tamási 
Harmónia-Tamási 
Autócentrum-Tamási 
 

Regöly Község Önkormányzata 
Recrea Kft.-Regöly 
Vadásztársaság-Regöly 
Margaréta Otthon-Regöly 
Koch Torma-Regöly 
Heidt János-Regöly 
Katona Tibor és Keszler Erzsébet-Regöly 
Lukács Zsuzsanna-Regöly 
Schmidt György-Regöly 
Dávid György-Regöly 
Sárvári Lajosné-Regöly 
Erdélyi Gabriella-Regöly 
Antal Ernő és családja-Regöly 
 

TÁMOGATÓINK: 
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Horgos Józsefné-Regöly    
Szarvas Lajos-Regöly 
Fodor Gyula-Regöly  
Fodorné Keppel Krisztina-Regöly  
Koncz Sándorné-Regöly  
Dávid Ferenc-Regöly  
Hajnal Gyula-Regöly  
Lukács Zsuzsanna-Regöly  
Horgosné Freizinger Tímea-Regöly  
Horgos Zsolt-Regöly 
Sziveri Anita-Regöly  
Hanákné Rácz Rita-Regöly 
Koncz Sándor-Regöly 
Puchner Kastélyszálló és  
Reneszánsz Élménybirtok Bikal 
 
 

                                                                  

Lukácsné Koncz Bernadett 

Regölyi Lovassport Egyesület 

Tolna Megyei Integrált Szociális 
Intézmény-Szekszárd 
Nyisztor János-Regöly 
Nyisztorné Bernáth Beáta-Regöly 
Gál Géza-Regöly 
Rab Csaba-Regöly 
Tislér Zoltán-Regöly 
Tislérné Mónika-Regöly 
Szabó Barbara-Regöly 
Gábriel Zita-Iregszemcse 
Regölyi Polgárőr Egyesület 
Pincehelyi Lovassport Egyesület 
Pál-Kulman Rita-Regöly 
Tamási Thermálfürdő 

Bal felső: Oszkó Zsolt, Gábor Éva 
Jobb felső: Kertész Mónika, Kelemenné Tatai Mónika 
Bal alsó: Koltai Polették (Dámalovasok) 
Jobb alsó: Ifj. Gábor Ferenc, Pappert Péter 
Alul: Ifj. Kertész István, Pappert Péter  

PÁR KÉP  
A  

VERSENYRŐL 
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Gyermeknap 
 

Május 27-én a Regölyért Egyesület szervezésé-
ben rendeztük meg az ez évi gyermeknapot.  

Egész nap színes programokon vehettek részt a 
gyerekek. Törekedtünk arra, hogy a falu minden 18 
év alatti fiatalja jól érezze magát. Nagy sikert ara-
tott a hagyományos trambulin mellett az iskola ud-
varán felállított népi játszóház, a fák hűvösében 
lebonyolított csillámtetoválás és lufihajtogatás, az 
iskola épületében az interaktív gyermekszínház, az 
uzsonnaként elfogyasztott palacsinta, a családi ve-
télkedő, az esti tábortűz és szalonnasütés.  

Idén először közös főzést szerveztünk a szülők-
kel és láttuk vendégül ebédre a gyerekeket és szü-
leiket. A paprikás krumplit a szülők főzték, a 
vadpörkölthöz valót a vadásztársaság biztosította. 
Egész nap lehetett kocsikázni a Lovassport Egye-
sület segítségével. A balesetmentes közlekedést a 
Polgárőrség segítette.   

 
A rendezvényt anyagilag támogatta: Regöly 
Község Önkormányzata és a RECREA Fft.  
 
A támogatásért ezúton mondunk köszönetet.  
 
Külön köszönjük a civil szervezetek, a szülők és 
mindazok segítségét, akik munkálkodtak a ren-
dezvény sikeréért. 

 
 
 

 
Természetismereti tábor Pacsmagban 

 
A Regölyért Egyesület szervezésében már máso-

dik alkalommal táboroztattunk 15 fő gyermeket a 
Pacsmagi táborban. Táborunk elsődleges célja az 
volt, hogy a gyermekeket kizökkentsük a virtuális 
világból, és megismerjék  közvetlen környezetünk 
természeti értékeit. 

Gyalogosan a Koppány partján az emeletes ki-
látó érintésével közelítettük meg a szállást. A gya-
logtúra során fantasztikus kilátás volt a regölyi 
szőlőhegyre, a pacsmagi tórendszerre és a környe-
ző települések templomtornyait is láthattuk. A 
szállás elfoglalása után közös játékkal folytattuk 
programunkat.  A második napon Gálos Csaba a 
Regölyi Vadásztársaság hivatásos vadásza volt 
vendégünk, aki előadást tartott a közvetlen környe-
zetünkben élő állatokról, szokásaikról és élőhe-
lyükről.  

 

 
Az előadás során a természetvédelem és kör-

nyezetvédelem fontosságáról is hallhattunk. 
Délután folyamán két lelkes szülő Lukács Gyu-

la és Pál Attila vezetésével barkácsfoglalkozáson 
vettek részt a gyerekek. Célunk volt, hogy kizáró-
lag hulladék faanyag kerüljön feldolgozásra, ezzel 
is bizonyítva az újrahasznosítás fontosságát. A 
foglalkozáson madáretetőt, befőttes gumis pisz-
tolyt, és sípot készítettek a résztvevők. A napot 
szalonnasütéssel és tábortűzzel zártuk. 

A harmadik napon Molnár Zoltán „Pacsmag 
mindent tudója” bővítette a tudásunkat. A program 
madárbefogással kezdődött, majd  a gyerekek 
megismerkedhettek a madárgyűrűzés szakmai fo-
gásaival, Pacsmagban előforduló madárfajokkal, a 
halastavak és a környező védett területek élővilá-
gával. A délutánt közös játékkal töltöttük. Kora 
esti órákban a Lovassport Egyesület szervezésében 
lovaskocsival vágtunk neki a hazavezető útnak Bo-
garason keresztül. 

A gyerekek felügyeletéről Stallenberger Zoltán-
né, Baráth Erzsébet és jómagam gondoskodtunk. 

Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani a Re-
gölyért Egyesület nevében Gálos Csabának, Luk-
ács Gyulának, Pál Attilának, Baráth Erzsébetnek, 
Regölyi Lovassport Egyesületnek. Külön köszönet 
illeti Regöly Község Önkormányzatát és a Szülő-
ket, akik finomabbnál finomabb étellel láttak el 
bennünket három napon keresztül. Köszönjük Hor-
váth Tibornak, hogy vállalta az étel szállítását te-
repjáróval a szállásra.  

 
 

Tollas bajnokság Kakasdon 
 

2017. augusztus 5-én rendezték meg Kakasdon 
a szabadtéri füves pályán a vegyes páros tollas baj-
nokságot. A sportág szabályai szerint hivatalosan 
kimért három pályán zajlottak a mérkőzések. 10 
páros nevezett, 9 mérkőzést játszott mindenki. 
Véghné Erdélyi Valéria-Kelemen András páros a 
3. helyet szerezte meg. A szervezők elmondták, 
hogy Magyarországon az egyetlen ilyen jellegű 
rendezvény. Érdekessége volt a versenynek, hogy 
sötétedés után kivilágított pályán játszottunk. A 
sport érdekes helyzeteket hoz. A négy éve veretlen 
tolnai párost megvertük, a 4. helyezettől kikap-
tunk. Az éjszakába nyúló verseny végét vacsora és 
eredményhirdetés zárta.  

        Pál-Kulman Rita - Regölyért Egyesület 

Stallenberger Zoltánné - Regölyért Egyesület 

Véghné Erdélyi Valéria, Kelemen András 
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A hagyományokhoz híven augusztus máso-

dik hétvégéjén került megrendezésre a főzőver-
seny. Pénteken (augusztus 11.) 20.00 órakor bállal 
vette kezdetét a rendezvény, ahol a talpalávalóról 
Szabó Péter (Kisculi) gondoskodott. 

Szombaton délelőtt nem sokkal 11 óra előtt 
vette kezdetét a főzőverseny. A versenyen rekord-
számú induló mérettette meg magát, és főztjét. 
Összesen 39 induló csapat ételét kóstolta végig a 
zsűri. 

Két fő kategóriában lehetett nevezni, így 
bogrács és egyéb kategória állt a versenyzők ren-
delkezésére. A korábbi évekhez hasonlóan 11 óra-
kor gyúltak meg a tüzek a bográcsok alatt, és 14 
óra 30 percig volt lehetőség az ételeket a zsűri elé 
küldeni.  A zsűri döntése alapján a bogrács kategó-
ria 3. helyezettje a NoName (Regöly) csapat lett 
nokedlivel tálalt sertéspörkölttel, a 2. helyezést 
Varga Péter és Petra (Regöly) zsebelte be, akik 
tejfölös nyúlpaprikást vörösborral készítettek, az 
1. helyezést pedig a Váraljai snicli érte el. 
Az egyéb kategóriát Horváték nyerték meg a 
Pljeszkavcas – grilltállal. Különdíjat kapott a Ta-
licskások csapata, valamint a Kórház Kondér csa-
pata is. A legfiatalabb induló díját Kertész Mónika 
(Tamási) zsebelte be. 
 A délután 14.00 órakor kezdődő kulturális 
program összeállításánál fokozott figyelmet fordí-
tottunk rá, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbe-
kig mindenki megtalálja a magának való műsort. 
A visszatérő fellépők mellett új arcokat is láthatott 
idén a közönség. A tolnai örökifjak csapata már 
másodszor tisztelt meg bennünket jelenlétükkel, 
tavalyhoz hasonlóan idén is ők léptek először szín-
padra. Őket Nagy Katalin zumba oktató követte 
egy interaktív műsorral, így a bátrabbak beállhat-
tak lemozogni a finom ebédet. A gyerekek nagy 
örömére eljöttek hozzánk a Tamási tűzoltók, akik 
ismét habpartit biztosítottak számukra. Olyanok is 
jól érezhették magukat, akik a nótakedvelők cso-
portjába tartoznak, erről a regölyi Napsugár Nyug-
díjas Klub tagjai, Szeledeli Margit nótaénekessel 
gondoskodott.  
Sztárvendégünk, Kaczor Feri 16.00 órakor lépett 
színpadra, és hatalmas sikert aratott műsorával. 
Lehetőség volt fényképet készíteni vele, valamint 
lemezeiből is lehetett vásárolni. Mint minden év-
ben a Regölyi Népdalkórus is színpadra lépett, 
idén egy igazi csemegével készültek, és az énekes 
kedvűek velük énekelhették az ismert slágert, amit 
népi feldolgozásban adtak elő a megjelent vendé-
geknek.  

 
A sok ének után a tánc vette át a főszere-

pet, ezt a gyönki RetroDance Tánccsoport vala-
mint a hőgyészi FreeDance Tánccsoport hölgyei 
segítették. Málinger Anitától retro slágereket hall-
hattunk, és ezek, mint minden évben, most is óriási 
sikert arattak. 

A program ideje alatt lehetőség volt meg-
kóstolni az igazi házi, kemencében sütött kuglófot, 
amelyet a Regölyi Napsugár Nyugdíjas Klub höl-
gyei készítettek saját kezűleg. Ezúton is szeretnénk 
nekik megköszönni áldozatos munkájukat, és 
Kvell Jánosnak a kemence felfűtését. 

A kulturális programot egy karaoke ver-
sennyel zártuk, ahol összesen hat nevező állt szín-
padra. Volt, aki csoporttal, volt aki szólóban éne-
kelte a szívéhez közel álló dalokat. Ez a szabad, 
jókedvvel teli program tökéletes példája volt az 
egész rendezvény lényegének. Az induló verseny-
zők mosollyal, derűsen álltak színpadra, ezzel mo-
solyt csalva a közönség arcára is. A szervezői kü-
löndíjat (egy korsó sör fejenként) a remek hangu-
latért a regölyi BackstreetBoys tagjai, Kulman Pé-
ter vezetésével nyerték meg. A zsűri különdíját a 
regölyi Bestiák, Györgyi és a Gidák csapata vette 
át, akiktől egy jól ismert Neoton slágert hallhat-
tunk. 3. helyezést Dávid Tibor érdemelte ki Azért 
vannak a jóbarátok című slágerrel, a 2. helyezett 
Dávid Antalné Magdi néni lett Harangozó Teri jól 
ismert dalával, az 1. helyen Szabó László és kis 
gidája Hamrik Csenge végeztek a Pa-dö-dö Szabó 
János című dalával. 

A nap megkoronázásaként Herczeg Lajos 
vette birtokba a színpadot, Minden, ami zene mű-
sorával, ahol mai slágerek mellett főként retro slá-
gerekre táncolhattak vendégeink. A jó hangulatban 
eltöltött napot, egy igazán remek este zárta. 

Az alkalmat megragadva szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, aki bármilyen formá-
ban támogatta rendezvényünket. Minden támo-
gatásért hálásak vagyunk. Köszönjük szépen, 
hogy segítették munkánkat, ezzel is örömet szerez-
ve kedves vendégeinknek. A rendezvény nem jö-
hetett volna létre Önök nélkül! Köszönjük! 

 
 
 
 
 
 
 

KádárJózsef  
szervező 

 

VIII. REGÖLYI FŐZŐVERSENY 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017. ÁPILIS 28 -TÓL: 
 
Született gyermekek: 
Név      Születés dátuma 

-                  - 
Házasságkötések: 
Kelemen Ákos– Tatai Mónika  2017.07.29.   
Kalota Dániel– Klemencz Zsuzsanna 2017.08.19.     
 
Elhunytak:   
Név (kor)     Elhalálozás dátuma 
 
Nagy Józsefné Szili Erzsébet (89)  2017. 04. 28. 
Dávid Lajosné Riba Emília (79)  2017. 05. 11. 
Csiszár István (74)    2017. 05. 25. 
Csiszár Istvánné Varga Etel  (72)  2017. 05. 29. 
Riba Jenő (63)     2017. 05. 29. 
Csiszár Istvánné Varga Etel  (72)  2017. 05. 29. 
Benke Jánosné (86)    2017. 06. 16. 
Fehér Kálmánné Szemes Mária (77) 2017. 08. 22. 

Az alábbi termények kaphatók az Önkormányzatnál: 
 

Fejes káposzta: 100 Ft/kg 
Paradicsom: 200 Ft/kg 
TV paprika: 100 Ft/kg 

Almapaprika: 200 Ft/kg 
Cseresznyepaprika: 300 Ft/kg 

Karalábé: 60 Ft/kg 
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Elhunyt falunk díszpolgára Benke Jánosné (Kató néni) 
 

Benke Jánosné született Pech Katalin mindenki Katónénije. 
1930. december 9-én Kisvejkén látta meg a napvilágot. 
Tanulmányait Kisvejkén kezdte meg, majd Budapesten folytatta. 
1954. március 27-én szerezte meg az Állami Védőnői Oklevelet, a Budapesti Állami Védő-
nőképző Iskolában. Kitűnő eredménnyel. 
1954. április 15-én kezdett el dolgozni Regöly községben. Ekkor tájt Regölyhöz tartozott 
Szakály, Majsapuszta, Tárkány, Ürgevár, Bogaras, Kistavak. 
Szakály különválásakor az öt puszta és Regöly község volt az ellátási területe. 
Körzeti védőnői munkája mellett sokat helyettesített Szakályban, Gyönkön, Udvariban, 
Miszlán, Hőgyészen.  
Így dolgozott 1988. augusztus 15.-ig, amikor nyugdíjazták. 
A megérdemelt nyugdíjas éveket nem ekkor kezdte igazán, mert 1988. október 17-től a köz-


