
Regdon Lászlóné Évike 

 

1945. május 10-én született Szikszón.  

Gyermekkorát Léhen töltötte, itt kezdte meg általános iskolai tanulmányait is.  

1963-ban érettségizett a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban.  

1966-ban végzett a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika 

szakán.1971-ben kezdett el tanítani a kázsmárki általános iskolában, majd beiratkozott az egri 

tanárképző főiskolára, ahol 1975-ben kémia szakos diplomát szerzett. 

A rendszerváltás után, az első önkormányzati választáson képviselőnek választották. 1998-

2004 között Kázsmárk–Léh és Rásonysápberencs önkormányzatának körjegyzőségénél 

családgondozói tevékenységet is folytatott.  

Több évtizeden át volt osztályfőnök, és 1991-ig igazgatóhelyettesi teendőket is ellátott.  

Táboroztatások, közös kirándulások, akadályversenyek szervezésével színesítette az iskolai 

életet. Tanítványait segítette a tanulmányi versenyeken is. Tájékozottságának, magas lexikális 

tudásának köszönhetően nemcsak a reáltárgyakat, de a rajzot is szívesen tanította, a 7–8. 

osztályos lányokat pedig a háztartás fakultáción a sütés, főzés, kézimunkázás rejtelmeibe 

igyekezett bevezetni.  

1973 óta vezeti a léhi könyvtárat, szervezi a településen a kulturális műsorokat, több évig volt 

a helyi Nyugdíjas Klub vezetője. A helyi közösségi élet motorja munkásságának kezdetétől a 

mai napig. 

Nyugdíjazása után sem szakadt el az iskolától. Még évekig napközis nevelőként dolgozott 

tovább, vezette az iskolai könyvtárat.  

Korát meghazudtolóan használja a modern technika vívmányait. A rendezvényeken 

tabletjével készíti a fotókat, letölti, e-mailben továbbítja. Rendszeres használója a 

legnépszerűbb közösségi oldalnak. 

A mai napig „aktív” könyvtáros, szoros szakmai kapcsolatot tart a megyei és városi 

könyvtárral. Aktivitását mutatja, hogy rendszeresen hozza a gyerekeket miskolci könyvtári 

programokra, kapcsolódik a megyei rendezvényekhez, országos akciókhoz. 

Szívesen utazik, szeret vonatozni, ahogyan azt az Észak-Magyarországban róla megjelent 

cikkben is elmondta. Gyakran meglátogatja a Balatonnál élő fiát és családját. Büszke 

unokáira, Bencére és Laurára.  

Egykori tanítványai, munkatársai, és a könyvtárhasználók számára is példakép tudása, 

kitartása, pozitív életszemlélete miatt.  

Léh község Önkormányzata és lakóközössége Éva néni iránt érzett tiszteletét mi sem mutatja 

jobban, minthogy 2000-ben a millenniumi zászló átadásakor őt választotta Zászlóanyának, 

2016-ban pedig a település életében először részére adományozott Díszpolgári címet.  


