
 

 

2020. OKTÓBER 

A tartalomból: Önkormányzati hírek                                 1. oldal 
                       Óvodai - iskolai hírek                             2. oldal 
    Visszatekintő                4-6. oldal 
                          Tájékoztató                  7. oldal 
    Anyakönyvi hírek        8. oldal 

KÖZMEGHALLGATÁS 
  

Értesítjük a lakosságot, hogy Regöly Község Önkormányzatának       
képviselő-testülete 

2020. november 9. napján (hétfőn) 18.00 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja Önt! 

A közmeghallgatás keretében tájékoztatást adunk a Regöly-Szakály-
Szárazd szennyvízberuházással kapcsolatban. 

  
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház  

(7193 Regöly,  Hunyadi u. 13.) 
  

Kérem a közmeghallgatásra hozzanak magukkal maszkot, mi-
vel belépés csak orrot és szájat takaró maszkban lehetséges! 

Csak abban az esetben jöjjön el, ha egészségesnek érzi magát! 
  

Kérem figyeljék az Operatív törzs iránymutatásait, amennyiben 
a tömegrendezvényekre vonatkozó előírások szigorodnak az Ön 

egészsége érdekében nem tartjuk meg a közmeghallgatást! 
  

 
 

Kelemen Csaba 
polgármester 
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ÓVODAI HÍREK 

 
A tavaszi járványhullám után 2020. május 25-én indult el újra az élet, a játék a regölyi óvodában. 
Egyre nagyobb számban vették igénybe a gyermekek és szüleik az óvodai ellátást, a szükséges óvin-
tézkedések bevezetése és betartása mellett. 
 
2020. július 21-én autóbuszos kiránduláson vettek részt a gyermekek a pécsi állatkertben. Ragyogó 
időben, igazi nyári kánikulában sikerült egy élmény gazdag kirándulást megélni, élményeiket, ta-
pasztalataikat a gyermekek a mai napig szívesen idézik fel. Köszönetet mondunk az óvodai SZM-nek 
a kirándulás megvalósításához nyújtott anyagi és szervezési támogatásért! 
 
A nyári bezárást követően került sor az óvodai évzáró és ballagás megrendezésére a regölyi óvodá-
ban. A helyi művelődési ház adott otthont a 2020. augusztus 27-én megrendezett eseménynek, ahol 
25 gyermek mutatkozott be ünnepi műsorral. Ebben a szokatlan időpontban számot adtunk arról, 
hogy mit tanultak, ismertek meg a lurkók az elmúlt nevelési évben. Ugyanakkor búcsút vettünk az 
iskolába induló társaktól. Szeptemberben ők kezdték meg az iskolát: Csapó Noémi, Délczeg Dóra 
Flóra, Freizinger István Áron, Horváth Leila Vanda, Kárász Levente, Lévai Ibolya. Kívánunk nekik 
sikeres iskolai tanulmányokat és további felhőtlen gyermekkort! 
 
2020. szeptember elsején 21, hetedikétől 22 gyermekkel kezdtük meg az óvodai nevelési évet. Új 
óvodásaink: Fekecs Milán Valentin, Hetényi Barbara Zsófia, Hámor Zita Bianka, Hajnal Sándor, Jó-
kai Zalán Arnold és Freizinger Vencel Péter. 
 
 A Vörösmarty utcai épületben folyik továbbra is a nevelő munka, a koronavírus okozta szigorú in-
tézkedések betartása mellett.  
 
Október 1-től intézményünkben is kötelező a gyermekek és dolgozók hőmérése, folyamatos a kézfer-
tőtlenítés, a használati tárgyak fertőtlenítése, belépőknek maszk használata. 
 
A kevés jó időt kihasználva sokat tartózkodunk az udvaron, kirándulásokat, sétákat szervezünk.  
Megcsodáljuk a település természeti adottságait őszi környezetben, élményszerző barangolásokon 
veszünk részt, amíg az időjárás megengedi. 
                                                         

Kissné Lőrincz Mária 
Tagintézmény vezető 

 
ISKOLAI HÍREK 

 
A vírushelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es tanévben tervezett iskolai rendezvények csak is 
kizárólag iskolai keretek közt lesznek megtartva. 
Az iskolába lépéskor mindenkit megkérnénk, hogy maszkot viseljenek és a bejáratnál elhelye-
zett kézfertőtlenítőt használják. Az intézménybe csak indokolt esetben lépjenek.  
Telefonos elérhetőségünk: Lukács Zsuzsanna 06/70 431 23 74 
 
A Köszönjük, Sió! iskolatáska programban az idei évben 18 kisdiákunk kapott iskolatáskát a Skola 
Regum Alapítvány jóvoltából. 
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A Skola Regum Alapítvány pályázatot adott be Regöly Község Önkormányzatához, melyen 100.000 
Ft-ot nyertünk. Ebből az összegből a karácsonyi ünnepkör alkalmával gyertyát fogunk önteni a gye-
rekekkel. 

 
2020. szeptember 25-én megtartottuk az Európai Diáksport Napját. Sokat mozogtunk a szabad leve-
gőn.  A napot egy sportágakkal kapcsolatos vetélkedővel zártuk. 

 
A Tamási Rendőrkapitányság jóvoltából iskola rendőrünk Vinkovics József az első osztályosoknak 
hátizsákot adott át. 

Meseíró pályázat! 
 

A Skola Regum Alapítvány meseíró pályázatot hirdet meg regölyi lakosok számára. 
Téma: igaz történet alapján, megtörtént események Regölyhöz kötődően. 
Tartalom: nem kötött, de gyerekek számára is élvezhető és érthető legyen. 

Terjedelem: Max. 2 oldal 
Mesekönyv címe: Regölyi meséim 

 
Rajzpályázat 

 
Azon Regölyben élők jelentkezését várjuk, akik a meséket szívesen illusztrálnák. 

A borítóképre is várunk pályamunkákat, ötleteket. 
Érdeklődni lehet: 

Lukács Zsuzsanna: 06/70 431 23 74 
Lukácsné Koncz Bernadett: 06/70 418 62 72  

 
Ismét lesz  elektronikai hulladékgyűjtés, melynek elszállítási ideje  2020. november 4. A hulladékot 
az iskolaudvarban gyűjtjük. A hulladék háztól iskoláig való szállításában a Regölyi Önkormányzat 
segít, ez irányú igényüket a hivatalban jelezzék.  Szétbontott elektronikai hulladékot továbbra sem 
tudunk átvenni. 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

 Lukács Zsuzsanna 
Pedagógus 



 

 

 
Kádár József 

RKSZE elnöke 
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XI. REGÖLYI FŐZŐVERSENY 
 
Augusztusban került megrendezésre a hagyománnyá vált főzőverseny Regölyben. A veszélyhelyzet 
miatt, kissé szigorúbb körülmények között ugyan, de sikeres napot tudhatunk magunk mögött. 
 
A rendezvény péntek este egy szabadtéri retro disco-val vette kezdetét, ahol Herczeg Szilárd gondos-
kodott a jobbnál jobb zenékről, és táncoslábú vendégeink a fergeteges hangulatról. 
Az idei évben a Regölyi Kulturális és Szabadidős Egyesület változtatást tett a főzőverseny kiírásában. 
Ennek alapján három fő kategóriában nevezhettek a versenyzőink. Mind a három kategóriában az első 
3 helyezett került díjazásra, valamint különdíj került kiosztásra. 
 

 Az alábbi kategóriákat vezettük be: 
-Bográcsban készült pörköltek 

-Bográcsban készült ételek 
-Egyéb kategória 

 
Zsűrinknek idén sem volt könnyű dolga a rengeteg behozott étel mintával. A szervezőség ez úton is 
szeretné megköszönni Jakab Jánosné, Puskás Józsefné, valamint Fábián Gyula alázatos munkáját. 
  
Az idei év nem csupán ezen okok miatt volt más, idén helyet biztosítottunk a Kossuth Rádiónak, akik 
az Országjáró műsorban mutatták be kis falunkat. 
  
Természetesen nem maradtunk kulturális programok nélkül sem. Vendégeink voltak a Regölyi Nép-
dalkórus tagjai, akik vidám bordalokkal szórakoztatták a közönséget. Eztán is az éneké volt a főszerep, 
Rácz Dóra hozott nekünk nagyszerű nóta válogatást. Dóri után a tánc vette át a főszerepet, a Grüne 
Wiese gyönki nemzetiségi tánccsoport hozott nekünk egy csokorra valót. 
Követve a már bevált mintát, idén is két sztárvendéget hívtunk vendégeinknek. A tavalyi évben hatal-
mas sikert aratott egyik sztárvendégünk, ugyan csepergett az eső, de most is nagyszerű hangulatot ho-
zott nekünk Foky. Őt a Felvidéki Mulatós Mesterhármas követte, akik csak fokozták a már kialakult jó 
hangulatot. 
 
A napot egy kis utcabállal zártuk, ahol a Kor-Show Music Band szolgáltatta a talpalávalót. 
A szervezőség szeretné megragadni az alkalmat, hogy ismét megköszönje a támogatást mindenkinek, 
aki segített a verseny szervezésében, lebonyolításában. Nélkülük ez a nap biztosan nem jöhetett volna 
létre, nagyon köszönjük! 

Jövőre találkozzunk újra! És ne feledjék: 
Folytassuk együtt a hagyományt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  I  S  S  Z  A  T  E  K  I  N  T  Ő 



 

 

Stallenberger Zoltánné 

Regölyért Egyesület 

CSALÁDI NAP 

A májusra tervezett családi napot végül augusztus 22-én rendeztük meg. Igyekeztünk az elmúlt évekhez 
hasonló módon színes programokkal emlékezetessé tenni a rendezvényt.  

A jól bevált kézműveskedés mellett ismét volt légvár kicsiknek és nagyobbaknak. Újdonság volt a tamá-
si tűzoltóság által rendezett habparty. Sikert aratott a gyermekek körében a buborékfoci. Bemutatót tar-
tott célbadobásból és távdobásból a Casting Club. A vírushelyzet miatt a védőnő és a doktornő segítsé-
gével egészségügyi sátrat állítottunk fel, ahol hasznos tanácsokkal láttak el bennünket a Covid-19 jár-
vány elleni védekezésben. Dávid Anti finom ebédet főzött, amelyet dél közeledtével mindannyian vár-
tunk. Délután bonyolítottuk le a családi vetélkedőt. A nap szalonnasütéssel, tábortűzzel és gitáros zené-
vel ért véget.  

A rendezvényre sok felajánlás érkezett vállalkozóktól és magánszemélyektől egyaránt, melyet ezúton is 
nagyon köszönünk. Értékes ajándékot kaptak a családi vetélkedőn részt vett csapatok. Finom, ízletes, 
sokféle palacsinta csillapította éhségünket, a szomjunkat pedig hideg ásványvízzel, üdítővel oltottuk. 
Remek időnk volt. A meleg elől az Önkormányzat és a Regölyért Egyesület által vásárolt és felállított 
sátor védett.  

Köszönet az önkormányzatnak, az adományozóknak, a segítőknek és a Regölyért Egyesület tagjainak, 
elnökségének önzetlen munkájukért! 

Reméljük jövőre is sikerül megrendeznünk a családi napot, amely most már elengedhetetlen része a köz-
ség rendezvényinek. 

 

 

 

 

 

Stallenberger Zoltánné 

Regölyért Egyesület 

KISPOLGÁRAVATÓ 
 
Az idén ötödik alkalommal rendeztük 
meg a kispolgáravatót. Sajnos a Covid-
19 miatt nem a Szent György-napi ün-
nepi szentmisén, hanem az augusztus  
20-i szentmise keretében.  
Tizenkét gyermeknek és szüleinek 
küldtük ki a meghívókat, és hatan meg 
is jelentek. A szentmisén a tisztelendő 
úr megáldotta a gyermekeket, a polgár-
mester úr pedig átadta az emléklapokat, 

melyeket Dávid Edit készített, külön a kislányok és külön a kisfiúk számára.  
 

Köszönjük a szülőknek, hogy elfogadták a meghívásunkat és emlékezetessé tették ezt a napot. 
Ezúton is kívánunk a gyermekeknek és szüleiknek sok örömet, boldogságot, jó egészséget és sike-

rekben gazdag életet! 
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NÓTÁS-NÉPDALOS TALÁLKOZÓ 
 
2020. augusztus 29-én ismét megrendezésre került a 
magyarnóta-találkozó,  kiváló énekesekkel, budapesti 
cigányzenekar kíséretével.  
 
Ötödik éve, egy évben egyszer szól a nóta Regölyben, 
amely most is nagyszerűen sikerült. A visszajelzések is 
azt igazolják, hogy mindenki nagyon jól érezte magát.  
 

E műsor megrendezésében nagy segítségünkre volt Kelemen Csaba polgármester úr, a Regölyért 
Egyesület vezetősége és tagjai. Köszönet érte! 
 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a sok-sok segítségért azoknak, akik anyagi vagy fizikai támoga-
tást nyújtottak a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában, hisz nélkülük nem valósulhatott 
volna meg.  
Reméljük jövőre is sikerül megrendeznünk a nótástalálkozót! 
 

Tisztelettel:  
         Szeledeli Margit és a rendezőség 

SZÜRETI FELVONULÁS  
2020. szeptember 5. 

 
Hagyományainkhoz méltón, idén is szeptemberben 
került megrendezésre a regölyi szüreti felvonulás és 
bál. Az időjárás igen kegyes volt hozzánk, csodálato-
san jó idő volt aznap.  
 
Összesen 11 fogat, 9 lóhátas és 2 traktor emelte a fel-
vonulás színvonalát. 
 
Nagyon nagy öröm volt látni, hogy kis ovisaink is 
részt vettek a rendezvényen és külön köszönet az óvó 

néniknek a műsorra való felkészítésért. 
 
A napot a fogatok fogadásával, díszítésével kezdtük az óvoda előtt. Ezalatt a Művelődési Ház előtt pár 
főből álló igen lelkes kis csapat díszítette fel a színpadot, hogy a műsor méltó helyet kaphasson. 
Délben a lovasokat és a fellépőket vendégül láttuk egy finom ebéddel. 13 órakor elindult a menet a 
bírónéért. Kikérés közben a felvonulókat és nézelődőket süteményekkel, frissítőkkel kínálta a bíróné 
családja és barátaik. Hagyományok szerint minden fogatos és lóhátas egy palack bort kapott a regölyi 
pereckalács ölelésében. 
A kikérés után elindult a felvonulás Regöly utcáin. A megállóknál süteménnyel, üdítővel és borral kí-
nálták a nézelődőket. Műsor a falu szépen feldíszített központjá-
ban volt először. Ott a Regölyi Népdalkórus és a Tamási Pántli-
ka Néptánccsoport adott egy kis ízelítőt a Művelődési ház előtt 
lévő műsorhoz.  
Ezután a még hátralévő utcákat is végigjárták az ünneplők egy-
egy megállóval, ahol a Kisbíró kikiabálta az előző évben történt 
eseményeket. Az utolsó állomás a Művelődési ház előtt volt. A 
Pántlikások léptek először a színpadra, majd az ovisok műsora 
következett.  
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F  E  L  H  Í  V  Á  S 

Oldal  7 

Ezután a Regölyi Kórus adta elő népdalcsokrát, citerás műsorát, majd újra a Pántlikások perdültek 
táncra. Utolsó fellépés egy szórakoztató, humoros meglepetés műsor volt. 
A napot a hagyományos, jó hangulatú szüreti bállal zártuk, a talpalávalót a Sprint Zenekar szolgáltatta.  
 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal, süteményekkel, borral és 
díszítő, kínáló munkájukkal segítették az idei szüreti felvonulás megvalósítását. Külön köszönet a Bar-
na Családnak akik vállalták a bírói feladattal járó készülődést valamint a felülőknek, akik idejüket nem 
sajnálva díszítették a hintóikat, öltöztek a hagyományaink viseletébe! 
 

Tisztségviselők: Bíró-Bíróné: Táborosi Levente és Táborosi-Barna Dalma  
Jegyző-Jegyzőné: Tolnai László és Tolnainé Dávid Nikoletta  

Kisbíró: Cseke Áron. 
 

Lukácsné Koncz Bernadett 

Kedves felsőoktatási hallgatók, valamint  
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok! 

 
Regöly Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.  

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  
2020. november 5. 

 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése:  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

 

A pályázati felhívások az alábbi linken találhatóak: 
 
Felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére 
vonatkozóan: 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/ 

Pályázók köre: Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 
 
Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára: 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/ 

Pályázók köre: A 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 
2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt venni. 

Várjuk a pályázatokat! 
Regöly Község Önkormányzata 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
 

Született gyermekek: 
Név       Születés dátuma 

Nagy Levente      2020. április 29.  

Jókai Izabella Krisztina     2020. május 14.  

Szabó Ákos       2020. május 14 . 

Kelemen Franciska      2020. május 15.  

 

Házasságkötések: 

Név       Házasságkötés dátuma 

Boldizsár Réka - Szekeres Csaba    2020. július 11. 
Czifra Zsófia - Hegedüs Krisztián    2020. augusztus 1. 
Kerekes Patrícia - Salamon József    2020. augusztus 8. 
Marcsik Bernadett Melinda - Gábor Ferenc  2020. augusztus 11.  
Dávid Nikoletta - Tolnai László    2020. augusztus 12.  
Rauch Jozefina Renáta - Bükkösi István   2020. augusztus 14.  
Varga Lilla - Závoti János     2020. szeptember 4. 
Szijártó Kinga - Schmidt Gábor    2020. szeptember 12. 
Barna Dalma -Táborosi Levente    2020. szeptember 25. 
 
Elhunytak:   
Név (kor)      Elhalálozás dátuma 

Balogh Vendelné /Nagy Erzsébet/ (95)  2020. május 16. 
Szili János (88)     2020. június 24. 
Varga Tibor István      2020. július 6.  
Hegedüs János (77)     2020. július 13.  
Tóth Ferencné /Kovács Erzsébet/  (87)  2020. augusztus 25. 
Csanky Ferenc (66)     2020. augusztus 25. 
Lakos Ferenc (89)     2020. október 15.  
Gergely Antalné /Magyari Anna/ (70)  2020. október 28. 

 
F  E  L  H  Í  V Á  S 

 
Ismét lesz  elektronikai hulladékgyűjtés, melynek elszállítási ideje  2020. 
november 4. A hulladékot az iskolaudvarban gyűjtjük. A hulladék háztól 
iskoláig való szállításában a Regölyi Önkormányzat segít, ez irányú igé-
nyüket a hivatalban jelezzék.  Szétbontott elektronikai hulladékot továbbra 
sem tudunk átvenni! 


