
 

 

2018. SZEPTEMBER 

A tartalomból:    Önkormányzati közlemények                           1. oldal 
                            Iskolai hírek                                          2. oldal 
                              Visszatekintő                          3-7. oldal 
        Pályázati hírek        8-9. oldal 
                              Anyakönyvi hírek         10. oldal 

Közelgő események: 

2018. szeptember 22.   13:00-tól Szüreti felvonulás és bál  Művelődési Ház 
2018. október 9.  17:00-tól Idősek Napja    Művelődési Ház 
2018. október 24.   13:30-tól Október 23-i megemlékezés  Iskola 

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS 

A téli rezsicsökkentés keretében igényelhető 12.000,- Ft. támogatás azok részére, akik korábban nem ré-
szesültek támogatásban a gázszámlájukban. Az igénybejelentő lapok átvehetőek az önkormányzatnál.  
A nyilatkozat benyújtásának határideje: 2018.10.15. 
Amennyiben Ön még nem részesült támogatásban igényelje az önkormányzatnál!  

 
DÖNTÉS TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL 

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. évben tanévkezdési támo-
gatást nyújt az óvodai nevelésben és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő regölyi lakhelyű 
gyermekek részére maximum 10.000 Ft/fő összegben, amely utólag kerül kifizetésre tankönyv, írószer, 
illetve gyermek ruha, cipő vásárlásáról szóló számla bemutatása ellenében.  
Határidő: 2018. október 31. 

ATM  

A Takarékszövetkezet bankjegykiadó automatájának megszűnése miatt a lakosság készpénz ellátásához 
segítséget kíván nyújtani az önkormányzat. 
Mivel a falugondnoki autónak minden nap Hőgyészre kell mennie, ezért maximum 4 személy 
(jelentkezési sorrendben) 9:45 órai indulással és 10.45 órai visszaérkezéssel a falugondnoki kocsival a 
hőgyészi, illetve szakályi bankautomatához el tud jutni.  
Jelentkezni személyesen az önkormányzatnál,  vagy a 402 606-os telefonszámon lehet.  
 

TEMETŐI HULLADÉK 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a temetőben található hulladékgyűjtőkbe kizárólag temetői hul-
ladékot (koszorúk, mécsesek, növényi hulladékok) helyezzenek el! Egyéb hulladékot - háztartási hulladé-
kot, állattetemeket stb. kérjük ne a konténerekbe dobják.  
Közös érdekünk a temető tisztán tartása, a szabályok betartása!!! 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

A Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha álláspályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betölté-
sére. Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7193 Regöly, Rákóczi utca 12.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 
Bővebb információ: www.diosbereny.hu 
           https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tl3d2zjvg4 
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ISKOLAI HÍREK 

Kézműves tábor 2018. július 16. - 20.  

A 8. alkalommal megrendezésre kerülő kézműves táborunkban az alkotás örömét tapasztalhatták 
meg táborozóink. Kis csoportokban képzett tanítókkal próbálhatták ki a 3D origami technikát, fes-
tést, gipszfestést, írisz technikát és még sok más kreativitást, és kézügyességet fejlesztő feladatot. 

Az idei évben 24 kisdiák 6-17 éves korig vett részt az egyhetes programban.  
Ezen kívül a kézi szövéssel is megismerkedhettek a résztvevők. Célunk, hogy a hét végére minden-
ki – aki ezt szerette volna megtanulni – elkészítsen egy rongyszőnyeget (Lábtörlő méret) 
Kusmiczki Anna (Anna néni) segítségével.  
A délelőtti órákban kötött, előre tervezett feladatsor szerint haladtunk. Papír, fa, fém megmunkálá-
sa volt a cél. A tanulók közötti korkülönbség segített bennünket, hiszen az idősebbek a kicsiket 
nagymértékben motiválták és segítették.  
Az első nap délutánján Horgosné Freizinger Tímea a Regölyért Egyesület képviseletében ismertette 
meg a gyerekekkel a bon-bon készítés rejtelmeit.  
A héten a tanulók bűnmegelőzési feladatokkal is ismerkedhettek Szalay Ágnes segítségével, aki 
játékos feladatok segítségével vezette rá a gyerekeket a helyes viselkedési és magatartási formák 
kialakítására. A színes kvíz feladatokat, melyek a hét minden napján új információval bővítették a 
tanulók tudását, a pénteki napon összesítette, melynek eredményeként Antal Péter 3. osztályos ta-
nuló bizonyult a legjobbnak. Az ő jutalma egy könyvcsomag volt. 
Kedden délelőtt Németh Miklós nyugdíjas testnevelő tanár sportolt a gyerekekkel az iskola torna-
termében.  
A keddi nap délutánján Schellné Antal Ágnes a Regölyi Népdalkórus vezetője tanította a résztvevő-
ket citerázni.  
Szerda délelőtt volt tanítványaink Lakos Tímea és Kleiber Adél csillámtetoválásokat készített. Az 
alapanyagot a Regölyért Egyesület biztosította. 
A negyedik napon mindenki befejezte még azt a munkadarabot, amibe belefogott illetve olyant ké-
szített, ami még hiányzott a repertoárjából. Délután Mátyás Dániel c.r.zls a Tamási Rendőrkapi-
tányság bűnügyi technikusa vezette be a gyerekeket a bűnügyi technika világába.  

Pénteken a kiállítás anyagát állítottuk össze, Antalné Palkó Mária segítségével. Ebéd után Dávid 
Antalné meghívta a tábor résztvevőit egy fagyira. 

Támogatóink: Dávid Antal  és Dávid Antalné, Lukács Zsuzsanna, Németh Miklós, Regöly Község 
Önkormányzata (anyagi támogatás: 60000 Ft), Regölyért Egyesület, Regölyi Népdalkórus, Regölyi 
Nyugdíjas Klub (anyagi támogatás: 5000 Ft), Szalay Ágnes, Skola Regum Alapítvány, Tamási 
Rendőrkapitányság és a Szülők 

Minden nap új munkadarabokat készítettünk, melyekből a tábor végén kiállítást rendeztünk az is-
kola épületében. 

Köszönetnyilvánítás 

Az iskola vezetősége, a pedagógusok és a tanulók nevében köszönjük annak a szülőnek a munkáját, 
aki kifestette évkezdésre az iskola termeit.  
 
Köszönjük Regölyi Község Önkormányzatnak az iskolai játszótér homokjának rendbetételét.  

 
Fellépések 

A szeptember 22-én tartandó szüreti felvonuláson fellép az iskola citera csoportja a Tücskök.  
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényre! 

Lukács Zsuzsanna 



 

 

Regöly Község Önkormányzata 
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VISSZATEKINTŐ 

XXI. REGÖLYI FALUNAPOK 
 
 2018. június 15-16-án kerültek megrendezésre a Regölyi Falunapok, immár 21. alkalommal. 
Június 15-én pénteken szabadtéri rock esttel kezdődött a kétnapos rendezvény. A jó buliról a budapesti 
Jump Rock Band gondoskodott. A zenekar a közismert hazai rock dalok mellett saját szerzeményeit is 
előadta. 
  Június 16-án szombaton, a rendezvény másnapján egy igazán változatos programban lehetett 
részünk. Szerencsére sok helyi tehetséggel büszkélkedhetünk, akik fellépésükkel megtiszteltek bennün-
ket és emelték a rendezvény színvonalát.   
Az általános iskolások közül Lukács Bence a kistérségi mesemondó versenyre tanulta meg a rendezvé-
nyen elhangzott mesét. Hangay Dzsesszika és Kleiber Mór Boldizsár az iregszemcsei népdaléneklési 
versenyen kiemelt arany és arany minősítést szerzett az előadott népdalokkal. Antal Péter első helyezett 
lett a kistérségi mesemondó versenyen a tanulságos mesével, melyet osztálytársaival jelenített meg.  
 

A Tücskök (az iskola citera cso-
portja) pedig ismert gyermekda-
lokat játszott citerán ritmushang-
szer kísérettel.  
Népdalkórusunk két népdalcso-
korral kedveskedett, a Margaréta 
Otthon tánccsoportja rumbát tán-
colt,  Szeledeli Margit nótaéne-
kes és a Napsugár Nyugdíjas 
Klub hangját pedig ismét meg-
csodálhattuk.  

Idén először lépett színpadra a 2017. szeptemberében 
alakult Regölyi Röpike Néptánccsoport. Első fellépésük 
alkalmával somogyi táncokat mutattak be Berzencéről. 
Felkészítőjük Kissné Kecskeméti Eszter.   
Vidékről Magic Hajnalka bűvésznő, a Diósberényi Nap-
raforgó Óvoda, a Sáregresi Népdalkör, a Pusztahencsei-
Nagydorogi Néptáncegyüttes, a tamási Happy Street 
Band, a hőgyészi Bokréta Néptánccsoport és a tamási 
származású Páli Petra énekesnő érkezett.  

 

Sztávendégünk a PRINCESS együttes volt. A vonós 
trió hatalmas sikert aratott a nézők körében.   A 
napot utcabállal zártuk, a talpalávalóról a Kor-Show 
Music Band gondoskodott. Párhuzamos programja-
inkban is mindenki megtalálhatta a neki tetsző elfog-
laltságot. Természetesen a névadó regölyi pereckalács 
sem maradhatott el, amit napközben mindenki meg-
kóstolhatott.  

Reméljük minden kedves vendégünk jól érezte magát a falunapokon és jövőre ismét ellátogatnak a ren-
dezvényre. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a falunapok szervezésé-
ben, lebonyolításában, a pereckalácsok elkészítésében vagy anyagi, tárgybeli, illetve egyéb támo-
gatást nyújtottak!        



 

 

PACSMAGI KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR  
 

 A Regölyért Egyesület ebben az évben is megszer-
vezte regölyi gyerekek számára az immár hagyománynak 
számító pacsmagi környezetvédelmi tábort június 19-20-án. 
 A tábor rögtön az indulás után gyalogtúrával kezdő-
dött a bicikli úti elágazástól a szállásig.  
Megérkezés után mindenki elfoglalta a szobáját, berendez-
kedett, a naposok megterítettek és megebédeltünk. Ezután 
elkezdődött a tábori program, melyben volt szellemi vetél-
kedő érdekes kvíz-kérdésekkel cukorkáért.  
Délután rőzsét gyűjtöttünk, előkészültünk az esti szalonna-
sütéshez és tábortűzhöz.  
Az ebédet mindkét napon Regöly Község Önkormányzata 
biztosította, az étel kiszállításáról a Vadásztársaság részéről 
Horváth Tibor gondoskodott.  
 Másnap reggeli tornával kezdtünk, majd megregge-
liztünk. Molnár Zoltán tanár úr  bemutatta a madárgyűrű-
zést. Megtanította a gyerekeket hogyan fogják meg helye-
sen a kismadarakat, hogy ne sérüljenek, hogyan kell elengedni őket, hogy újra szabadon repüljenek. 
Közben érdekes történeteket mesélt az itt élő növényekről, kétlábúakról, négylábúakról, vagy éppen a 
vízben és vízparton élőkről. Erről nagyon szép diaképeket is mutatott megismertetve Pacsmag látható 
és kevésbé látható madárvilágát.  Ebéd után akadályversenyt rendeztünk az ifisek (középiskolások-
Nyisztor Balázs, Kleiber Adél) és egy lelkes szülő (Nyisztorné Bernáth Beáta) segítségével. Jutalom 
természetesen egy kis édesség volt és Bea jóvoltából mindenki kapott egy tollat. 
 Délután jött értünk a Lovas Egyesület kocsikkal (Lukács Gyusziék, Pappert Tibiék, Nyisztor 
Janiék, Gábor Ferike és Kertész Mónika). Az időnk is szép volt, megúsztuk az esőt! 
 Köszönet a szülőknek a sok finomságért, amit küldtek, a Vadásztársaságnak, a Lovassport 
Egyesületnek  és Regöly Község Önkormányzatának az önzetlen segítségért! 

Jövőre újra vár bennünket Pacsmag! És mi menni fogunk! 

Stallenberger Zoltánné 
Regölyért Egyesület 

IX. REGÖLYI VERETÁN GÉPJÁRMŰ TALÁLKOZÓ  

 
   Közel 75 különféle autó, 15 trak-
tor és stabilmotor, 95 motorkerék-
pár csalogatta a helyi lakókat és a 
több száz látogatót a 9. Veterán - 
Motoros találkozóra.  
   Az MTZ-k, Zetorok a 190–es 
Mercedes, a P 21-es motorokra 
mindenki csodálattal tekintett. Kü-
lön program volt a stabilmotorok 
indítása.  
Az idei közönségdíjat az 1949-es 
Fiat Topolínó nyerte meg.  
   A fesztivál felvonulással zárult. 
 

Regölyi Veterán Egyesület 
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XVII. REGÖLYI LOVASNAP 

 
 Az idei évben 17. alkalommal megrendezésre került fogathajtó versenyről pár mondatban.  

2018. július 21-én került sor a rendezvényre a regölyi sportpályán Egyesületünk szervezésében. Verseny-
zőink kora reggeltől érkeztek folyamatosan. Regisztrációjukat követően a tavalyi évhez hasonlóan friss 
lángossal vendégeltük meg őket 
Ebédre a hajtóknak a Regölyi Vadásztársaságnak, az Önkormányzatnak, illetve szakácsunknak és segítő-
jének köszönhetően vaddisznó pörköltet kínáltunk.  
Ebédidőben az idei évben a kaposvári Lovasakadéma tornászai tartottak nekünk lélegzetelállító produk-
ciót. Fogatosaink és érdeklődő vendégeink lélegzetvisszafojtva nézték a bemutatót, hiszen nem minden-
napi látványban volt részünk. 
A bemutató után ünnepélyes megnyitóval folytattuk a rendezvényt. A fogatosok bevonulása után Kele-
men Csaba polgármester tartotta megnyitó beszédét, illetve Lukács Gyula elnök is köszöntötte a 
vendégeket. 
Helyi, Egyesületi tagjaink közül is voltak indulók: Oszkó Zsolt, Ifj. Gábor Ferenc, Ifj. Kertész István és  
Kertész Mónika. 
A rendezvényt a nap végén tombolasorsolás zárta.  
 
A versenyről pár szóban: 
A hajtók 6 kategóriában indulhattak. 
Összesen 49 start volt az idei évben. 
A versenyeredmények megtekinthetők a fogatsport.hu internetes oldalon. 
 
 Nagyszerű versenyt tudhatunk magunk mögött újra.   
Egyesületünk aktív tagjainak szeretném megköszönni kitartó munkájukat, hiszen összefogás nélkül ez 
nem valósulhatna meg. 
 
 Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a helyi Önkormányzatnak a helyi vál-
lalkozóknak, a falu lakosságának, valamint azoknak a vidéki vállalkozóknak, magánszemélyeknek is a 
támogatást, akik bármilyen formában, akár anyagilag, akár munkájukkal, vagy bármi más módon 
hozzájárultak, hogy ilyen színvonalas versenyt rendezhessünk meg. 
 
 
 
 

 

A cikk a következő oldalon folytatódik... 
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REGÖLY-CHLUDOWO 2018 
Augusztus 9-től 12-ig vendégül láttuk lengyel barátainkat. Igye-
keztünk számukra színes programot összeállítani, emlékezetessé 
tenni a találkozást.  
Augusztus 9-én (csütörtökön) eléjük mentünk Győrbe. Nagyon 
izgatottan vártuk őket. Egy kellemes étteremben megebédeltünk, 
majd megkoszorúztuk az országban először felállított lengyel-
magyar barátság emlékművét és a tragikusan elhunyt Kaczyński 
köztársasági elnök emlékkövét. Aztán irány a Balaton! 

Egy kis esti fürdőzés...ehhez ragaszkodtak lengyel barátaink! Gyönyörű volt a naplemente a Balatonnál, szebbnél 
szebb képek készültek. Késő este érkeztünk Regölybe, az elágazó-
nál lengyel –magyar zászlókkal feldíszített autók vártak bennünket 
és vezettek fel az IK-hoz. Az IK-ban a fogadó családok üdítővel, 
egy pohár pezsgővel és likaskaláccsal köszöntötték a vendégeket.  
Pénteken kirándulást szerveztünk a zengővárkonyi tojásmúzeumba 
és a máriagyűdi templomba. Ebéd után megnézték a siklósi várjáté-
kokat.  

Szombat délelőtt a tamási fürdően voltunk. Délután részt vettek a főzőverse-
nyen, ahol igazi hagyományos lengyel ételt készítettek. Vasárnapi elutazásuk 
előtt közös misén vettünk részt a regölyi templomban, ahol a Népdalkórus a 
lengyelek kedvenc egyházi énekét énekelték el magyarul. Az éneklésbe ven-
dégek is bekapcsolódtak.  Megható volt a tisztelendő úr prédikációja amikor - 
a történelmi lengyel magyar barátságra hivatkozva - megköszönte a vendéglá-
tó családoknak és a falunak a vendégek fogadását.  
Barátaink látogatása óta kapott e-mailek meggyőztek bennünket, hogy színes 

programot állítottunk össze, jó házigazdák voltunk. Kellemes élményekkel távoztak, új barátságok születtek és a 
régiek megerősödtek, abban a reményben, hogy 2019-ben találkozunk Chludowoban! 

REGÖLYI LOVASNAP TÁMOGATÓI:  

Regöly Község Önkormányzata 
Recrea Kft.-Regöly 
Vadásztársaság-Regöly 
Margaréta Otthon-Regöly 
Regölyi Polgárőr Egyesület 
Katona Tibor és Keszler Erzsébet-Regöly 
Lukács Zsuzsanna-Regöly 
Schmidt György-Regöly 
Papp Ibolya-Regöly 
Sárvári Lajosné-Regöly 
Dávid Ferenc-Regöly 
Csepregi Zsuzsanna-Regöly 
Freizinger István és családja-Regöly 
Antal Ernő és családja-Regöly 
Riba Győző és családja-Regöly 
Délczeg Tibor és családja-Regöly 
Szőke József-Regöly 
Németh Gábor és családja-Regöly 
Koncz Sándorné-Regöly 
Horgosné Freizinger Tímea-Regöly 
Horgos Zsolt-Regöly 
Sziveri Anita-Regöly 
Hanákné Rácz Rita-Regöly 
Koncz Sándor-Regöly 
Nyisztorné Bernáth Beáta-Regöly 
Nyisztor János-Regöly 
Gál Géza-Regöly 
Rab Csaba-Regöly 

Horgos Józsefné-Regöly 
Tislér Zoltán-Regöly 
Tislér Zoltánné-Regöly 
Stallenberger Zoltánné-Regöly 
Szabó Barbara-Regöly 
Dávid György-Regöly 
Sósné Dávid Eszter-Regöly 
Szarvas Lajos-Regöly 
Kertész István és családja-Tamási 
Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok Bikal 
Pincehelyi Lovassport Egyesület 
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény-Szekszárd 
Pákolicz István-Zomba 
Sivák József-Gyulaj 
ERÖV viziközmű- Gyönk 
Gosztola Márta-Sárbogárd 
Keppel Zita-Tamási 
Pech Tibor-Tamási 
Termálfürdő-Tamási 
Bencsics Zoltán- Tamási Otp fiók vezetője 
Mátyás Éva-Tamási 
Kónya dekor és reklámstúdió-Tamási 
Tápcentrum-Tamási 
Édenkert-Tamási 
Díszállat kereskedés- Tamási 
Csepregi Tüzép-Tamási 
Harmónia-Tamási 
Autócentrum-Tamási 
 

Stallenberger Zoltánné 
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Lukácsné Koncz Bernadett 



 

 

     IX. REGÖLYI FŐZŐVERSENY 

 A hagyományokhoz híven augusztus második hétvégéjén ke-
rült megrendezésre a főzőverseny Regölyben. Az eddigi évektől elté-
rően a szervezést a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület vette 
át, figyelve arra, hogy hasonló mederben folytatódjon a hagyomány. 
A programot augusztus 10-én este egy fergeteges retrodiscoval kezd-
tük, ahol Herczeg Lajos gondoskodott a hangulatról. Zenéből és 
táncból nem volt hiány ezen az estén. Fantasztikus hangulatban tán-
colhattunk a jobbnál jobb retro zenékre. 
 Augusztus 11-én szombaton került megrendezésre a főzőver-
seny, ahol idén egy órával korábban, délelőtt 10 órakor gyújthatták 
meg a tűzet versenyzőink és 15 óráig volt lehetőségük a zsűrihez jut-
tatni az elkészült ételeket kóstolásra. Idén először három kategóriá-

ban nevezhettek versenyzőink, így leves, bográcsos és egyéb kategóriában mérethették meg magukat.  
 Délután ismét megérkeztek hozzánk a Tamási Tűzoltók, akik a gyerekek szórakoztatásáról gon-
doskodtak, egy jó hangulatú habpartyval. A színpadon a kulturális programot Rácz Dóra nyitotta meg, 
aki ifjú kora ellenére csodálatos hangjával szórakoztatott bennünket. Nótákat hallhattunk továbbá a Re-
gölyi Napsugár Nyugdíjas Klubtól, Szeledeli Margit nótaénekestől és Incze Zoltán nótaénekestől is. A 
Tolnai Örökifjak  Csapata idén egy táncos produkciót hozott nekünk, őket pedig a Varsádi Koktél Tánc-
csoport követte. A Regölyi Népdalkórus többek között katonanótákkal emlékezett meg az I. Világhábo-
rúról, mely idén pontosan 100 éve ért véget. A Zombai Hagyományőrző Egyesület néptáncosaitól csodá-
latos remek hangulatú táncokat láthattunk. Az eredményhirdetés után fantasztikus sztárvendéget, a Jó 
Laci betyárt köszönthettük a színpadon, aki egy órás műsorával még tovább fokozta az amúgy is remek 
hangulatot.  Laci betyár után a Gyönki RetroDance és a Hőgyészi Free Dance uralta a színpadot, míg vé-
gül Staudt Renáta énekelt magyar slágereket.  Amíg a Kor-Show zenekar berendezkedett a színpadon, a 
színpad előtt megrendezésre került a szokásos Karaoke verseny, ahol nagyszerű dalokat hallhattunk a 
versenyzőktől.  
 A napot egy remek hangulatú utcabállal zárhattuk, ahol a Kor-Show Music Band szolgáltatta a 
talpalávalót. A szokáshoz híven kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat. 
 A Regölyi Kulturális és Szabadidős egyesület tagjai szeretnék megragadni a lehetőséget, hogy 
köszönetet mondjanak Mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a rendezvényt. Minden segítsé-
gért nagyon hálásak vagyunk, és reméljük Önök is úgy gondolják, hogy megérte. Igyekeztünk minél 
színvonalasabb, változatosabb programot összerakni, hogy minden kedves vendégünk jól érezze magát, 
reméljük sikerrel jártunk. 
Találkozzunk a jubileumi X. Regölyi Főzőversenyen is! 

Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület 

ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE:Augusztus 20. 
Az új kenyér megáldása a templomban 

 
Ebben az évben is ünnepélyes szentmise keretében 
emlékeztünk meg államalapításunkról, Szent Ist-
ván ünnepéről. Mátyás Imre plébános megáldotta 
az új kenyeret, mely a templom előtt szétosztásra 

került, így minden-
ki vihetett haza 
belőle otthonába. 
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Pályázatokkal fejlődik a falu 
 
 
Az elmúlt időszakban az Önkormányzat több éves előkészítő munkájának eredményeként 
számos pályázat nyert támogatást Regölyben, melyekről Szente Ferenc, a pályázatokat el-
készítő, pári székhelyű Euten Consulting Kft. ügyvezetője készített egy összefoglalót. 
 
A végéhez közeledik a Művelődési ház energetikai korszerűsítési beruházása. A felújításra 
még 2016 tavaszán nyújtott be pályázatot Regöly Község Önkormányzata a Településképet meg-
határozó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés című pályázati felhívásra. A hosszas értékelést követően 2018. január-
jában kerültek aláírásra a kivitelezési szerződések a közbeszerzésen nyertes építőipari cégekkel.  
A projekt keretében korszerű fa nyílászárók lettek elhelyezve a főbejáratnál, új vízszigetelést ka-
pott a lapostető, emellett a tető hőszigetelése is elkészült. Megújult az épület fűtési rendszere, 
melynek során modern hőszivattyús fűtés került telepítésre. A tetőre 22,36 kW teljesítményű 
napelemes rendszer lett telepítve. A beruházás eredményeként gyakorlatilag ingyenessé vált az 
épület fűtése és villamos energia ellátása, amivel jelentős költséget tud megtakarítani az Önkor-
mányzat. A beruházás megvalósítására 34.432.935 Ft támogatást nyert el a település. 
 
Szintén 2016. tavaszán került benyújtásra az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-
se című felhívásra Nagykónyival közösen a Nagykónyi és Regöly községek egészségügyi alapel-
látásának fejlesztése című pályázat. Az értékelés itt is elhúzódott, de érdemes volt várni, ugyanis 
idén áprilisban a két település együtt 70.000.000 Ft támogatást nyert el a projekt megvalósításá-
ra. A beruházás Regölyt érintő részének keretében az orvosi rendelő komplex fejlesztése való-
sul meg. Az épület bővítve lesz, melynek eredményeként ide fog kerülni a fogorvosi rendelő is. 
Megvalósul az épület energetikai korszerűsítése is és kívülről is új színt fog kapni az épület. El-
készül a teljes körű akadálymentesítés is. Emellett egy fogászati kezelőszék és egyéb orvosi esz-
közök is be lesznek szerezve. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek, a kivitelezés 2019-ben fog 
megvalósulni. 
 
2017. februárjában került beadásra egy újabb pályázat a Külterületi helyi közutak fejlesztése, ön-
kormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagé-
pek beszerzése című felhívásra, ami Regölyben két külterületi út, a Pusztai út és a kerékpárút 
melletti földút felújítását, valamint egy útkarbantartást szolgáló traktor, illetve egy ehhez 
kapcsolható hidraulikus tereprendező és egy hidraulikus ágdaráló beszerzését célozta. A 
pályázatot Regöly és Keszőhidegkút Község Önkormányzata konzorciumban adta be.  
A precíz előkészítésnek meg is lett az eredménye, a pályázat 2018. márciusában 118.103.520 Ft 
támogatást nyert el. Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése és az útügyi hatósági engedélyeztetés 
van napirenden. A 2019-ben kezdődő kivitelezés keretében a kerékpárút menti földút 710 m 
hosszan, a Pusztai út pedig 1070 m hosszan kerül felújításra földbetonos technológiával, emellett 
mindkét út vízelvezetése is megoldódik. A gépek beszerzése pedig várhatóan még az idei évben 
meg fog történni.  
 
A fejlesztés eredményeként könnyebbé válik a külterületi ingatlanok megközelítése, megszűnik a 
kerékpárútra való sárfelhordás, valamint megoldódnak a csapadékvíz elvezetési problémák is az 
érintett útszakaszokon. A beszerzésre kerülő gépek segítségével a földutak karbantartása válik 
könnyebbé, az ágdarálóval ledarált gallyak pedig akár az intézmények fűtésére is fel tudja majd 
használni az Önkormányzat. 
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A pályázati dömping 2017. nyarán is folytatódott. Júniusban került beadásra a Helyi termékérté-
kesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívásra az a 
támogatási kérelem, melynek keretében Regöly Község Önkormányzata 18.423.729 Ft támoga-
tást nyert el idén júliusban az óvoda főzőkonyhájának és étkezőjének felújítására. A 95%-os 
támogatású projekt keretében belsőépítészetileg teljesen megújul a konyha valamennyi helyisé-
ge, emellett gépészeti és villamos korszerűsítésre is sor kerül. Új konyhatechnológiai gépek és 
bútorok kerülnek beszerzésre. A beruházás során az óvodai étkező helyiség is meg fog újulni, 
emellett új étkező bútorokat kapnak a gyerekek. A kivitelezés és az eszközök beszerzése 2019-
ben fog megvalósulni. 
 
Az idei év sem telik eseménytelenül a pályáztok terén. Májusban került benyújtásra az Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra az Általános Iskola 
tornatermének felújításának 1. ütemét célzó pályázat. A projekt célja az aljzat szigetelése, 
korszerű sportpadló készítése, a nyílászárók cseréje, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése. A 
fejlesztés megvalósulásával jelentősen javulnának a sportolás feltételei Regölyben, emellett az 
iskola fűtési költségei is nagymértékben csökkennének. A pályázat jelenleg értékelés alatt áll. 
 
Júliusban került benyújtásra két kisebb pályázat is a LEADER program helyi felhívásaira. Az 
egyik pályázat célja egy kilátó és két kerékpáros pihenőhely kialakítása a kerékpárút men-
tén. A másik pályázat célja pedig 2 db korszerű, fedett buszváróval ellátott buszmegálló ki-
alakítása a távolsági buszmegállókhoz kapcsolódóan. A pályázatok jelenleg értékelés alatt 
vannak. A fejlesztések megvalósulása révén a kerékpárosok és a buszra várók is fedett helyre 
tudnak majd húzódni rossz idő esetén. A tervezett kilátó pedig a Pacsmagi-tavak népszerűségét 
tudja növelni az ide érkező turisták körében. 
 
A fejlesztések azonban ezekkel sem érnek véget. Az Önkormányzat további tervei közt szerepel 
többek között egy modern megjelenésű, parkosított piactér létrehozása is a falu központjá-
ban. A tervek elkészültek, ugyanakkor egy korábbi fejlesztés fenntartási időszaka miatt az erre 
benyújtott pályázat egyelőre nem nyert támogatást, így ez a beruházás néhány év múlva fog tud-
ni csak megvalósulni. Emellett előkészítés alatt áll az óvoda-konyha épületének teljeskörű 
energetikai korszerűsítését célzó beruházás is. 
 
 

 
Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 

Szente Ferenc 
Ügyvezető 

7091 Pári, Nagy u. 18. 
06-20/577-4505 

szenteferenc@gmail.com 
 

 
Fejlődő vállalkozások, élhető vidék 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. júniusától: 
 

 
Született gyermekek: 
Név       Születés dátuma 

-       - 
Házasságkötések:  
Név       Házasságkötés dátuma 
Kiss Zsolt - Sági Katalin     2018. június 16. 
Gergely Péter - Szentgyörgyi Gréta  2018. szeptember 8. 
  
Elhunytak:   
Név (kor)      Elhalálozás dátuma 
Szabó Istvánné (Ruzsics Gizella) (88)  2018. július 21.  
Szarka Szabolcs (1,5)    2018. augusztus 22. 
Domján István (77)     2018. szeptember 15. 
Molnárné Rácz Lídia (76)    2018. szeptember 16. 
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A kisbíró kiadásának időpontjában a Regölyi SE vezeti a tabellát: 

REGÖLYI SE EREDMÉNYEI 

Hátralevő mérkőzések: 

Szurkoljunk együtt a regölyi csapatnak továbbra is! 


