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Nyertes pályázat
Sikerrel pályázott az
Önkormányzat a
Nemzeti Kulturális
Alapnál.
Az elnyert támogatás
felhasználási területe a
vár, ahol a megítélt
egymilliókettőszázezer forintból
és az ehhez
biztosítandó önerőből
állagmegóvást kap a
palotaszárny déli
üteme és több, az
utóbbi években feltárt
helyiség falszerkezete.

Újra Regéci Hírlevél, csak a név változott
Néhány évvel ezelőtt fogant meg az ötlet, hogy
talán Regécen is megjelenhetne időnként valamilyen kiadvány, ami
alapvető információkkal
látná el a község lakóit.
Na nem valamilyen drága és bonyolult dologra
gondoltunk, még csak
nem is újságra. Valami
olyasmit képzeltünk akkor el, ami saját előállításban, olcsón, de praktikusan szolgáltatna fontosabb híreket a község
mindennapjairól. Így
született meg havonta a
Regéci Hírlevél, melyet
többnyire jómagam írtam

és szerkesztettem. Igaz,
időnként a polgármester
is szólt a falu lakóihoz a
hírlevél hasábjain, de
előfordult, hogy magánszemélyek adtak le írást
közlésre. A Regéci Hírlevél 2003 márciusában
jelent meg első ízben,
majd 2006 szeptemberében utoljára. Akkor némi
pozíció tologatások történtek, a pozíció ment a
feladat maradt (volna).
Így aztán nem volt aki
tovább vigye a hírlevelet,
pedig a folyamatos felmérések azt mutatták,
igénylik az emberek.
Most újra indul a Regéci

Hírlevél, ami az Önkormányzat információs kiadványa. A szerkesztés,
és többnyire az írás is
megint csak az én feladatom, de ezúttal is szívesen veszem ha bárki
megtiszteli véleményével, írásával a kiadványt.
A Regéci Hírlevél minden hónap második szerdáján jelenik meg, ekkor
kapják a falu lakói a postaládáikba. Olvassák,
tájékozódjanak és mondják el véleményüket.

Bakos Ferenc

Két pályázat is tervezés, előkészítés alatt
Két pályázatot készül
benyújtani a község önkormányzata a közeljövőben. Az egyik a várat
célozza meg, hiszen a
megmaradás, fejlődés
záloga ma már leginkább
a vár. A tervezett nagyszabású projekt célozná
meg az északi tornyon, a

rondella és a keleti várfal
helyreállítását. E beruházás forrásigénye meghaladja a 100 millió forintot, amit az Önkormányzat az új Széchenyitervből szeretne elnyerni.
A másik, mintegy 30 milliós forrásigényű pályázat a patak belterületi két

szakaszának teljes szintű
rendezését, kővel történő
burkolását tartalmazza. E
két szakasz az úgynevezett szúgi teljes szakasz,
illetve a Fő út 21-23 közötti terület. A tavalyi
nagyvíz e két területet
veszélyeztette a leginkább.
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Az idén is Koszorúzott
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B o r s i b a n
II. Rákóczi Ferenc
szülőházánál, az
eseményre március
27-én, a fejedelem
születésnapjának
335. évfordulóján
került sor.

Az Interneten
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www.regec.hu
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A Magyar Köztársaság
Országos Rally Bajnokságának második futama
április végén kerül megrendezésre, ez lesz a már
jól ismert „Miskolc
Rally”. Jó hír az autóverseny kedvelőinek és a
térség szállás és vendéglátóhely üzemeltetőinek,
hogy a rally szervezői
szeretnék elhozni vidékükre is ezt a futamot.
Ennek köszönhetően
2011. április 30-án újra
autóverseny színhelye
lesz Regéc. Külön öröm,
hogy a mostani futamot
ismét az a csapat szervezi aki hét éven keresztül

működtette a „Zemplén
Rally” elnevezésű autóversenyt, egészen 2006ig. Ez azért külön öröm,
mert a Jacsó Tibor vezette szervező team mindig példás együttműködést tanúsított az érintett
településekkel, így az
autóverseny helyi érdekeket is szolgált. Minden
bizonnyal most is így
lesz. A szervezőkben
már korábban is megfogalmazódott az ötlet,
hogy a „Miskolc Rally”
futamok alkalmával
használnák az egykori
Zemplén Rally versenyek gyorsaságijait, de

ezek a törekvések rendre
„elzöldültek”, most úgy
néz ki, összejön.
A már jól ismert
Fony – Regéc – Óhuta
gyorsaságin, a jelenleg
rendelkezésre álló tervezet szerint három rally1
és kettő rally2 futam
lesz, 95, illetve 45 autó
részvételével. A versenyautók reggel 8 óra
22 perctől este 20 óráig
dübörögnek majd Regécen és környékén. A
rallyval kapcsolatos, e
gyorsaságit érintő információk folyamatosan
olvashatóak lesznek
honlapunkon.

Boltról
Sajnos egyenlőre semmi érdemi információval nem tud szolgálni az Önkormányzat a bolttal kapcsolatosan. Azt hallomásból tudni, hogy érdeklődők voltak
a bérlésre, de a Coop által kért magas bérleti díj elriassza a vállalkozókat. Volt
aki megvásárolta volna az üzlethelyiséget, de itt is túl magas árat szabtak meg. A
polgármester mindenkép rövidesen tárgyalást kezdeményez az Abaúj Cooppal.

Változik a vízdíj mértéke
Sajnálatos, de szükséges
a vízdíj növelése, amit a
Képviselő-testület a jelenlegi 300 forintos köbméterenkénti árról, 360
forintra emelt. A község
lakói továbbra is ötven
százalék díjkedvezményben részesülnek,
így számukra bruttó 180
forintba kerül a jövőben
egy köbméter ivóvíz.
Augusztusban kell majd

először fizetni az emelt
díjjal. A vízdíj emelést
többek között az infláció
növekedése is indokolja,
de fontosabb ok az üzemeltetési költségek fokozatos emelkedése.
Bizonyára sokan jól emlékeznek még a 2009.
évi vízhiányra, amikor
az Önkormányzat kénytelen volt külső forrásból
szállítatni az ivóvizet.

Ekkor, a csaknem egy
hónapig tartó vízhiányos
krízis elvitte a község
egészéves vízdíjbevételét. Azóta elkészültek a
vízbázis bővítését szolgáló tervek, pályázott is
az Önkormányzat, de
nem nyert. Amint mód
nyílik rá, újra benyújtja
a pályázatott a község.

