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Húsvéti eredmény

Köztudottan
a
húsvéti időszak hozza
a legtöbb látogatót
Regéc Várába az év
összes
hétvégéje
közül. Idén többet,
mint 2010-ben, de
meg sem közelítette a
2009-es
húsvéti
látogatók számát. A
húsvéti
hétvégén
valamivel 1400 fölötti
látogatója volt a
várnak.
Nem
mindegy,
hogy
mikorra
esik
a
húsvét, milyen az idő,
és van e pénzük az
e m b e r e k n e k
kirándulni.

A közfoglalkoztatás
rendszere évről évre változik. 2010. évben szinte
semmilyen korlát nem
volt, a 2011. év viszont
katasztrofális
kilátásokkal indult.
Egész évre mindössze
egyetlen nyolcórás közmunkás felvételére kaptunk
lehetőséget.
A még rendelkezésre álló

2 — 4 hónapos négyórás
foglalkoztatás nem segített volna sokat sem az
Önkormányzaton, sem a
munkavállalón.
Hosszas tárgyalások után
úgy tűnik, hogy talán
megoldódnak
a
foglalkoztatási problémák erre az évre.
Jelenleg hét főt tudunk
szeptember végéig

foglalkoztatni nyolcórás
munkaidőben, illetve két
fő négyórás alkalmazása
biztosított augusztus
v é g é i g .
Reméljük, hogy a maradék négy hónapra is
megnyugtató megoldást
tudunk találni a közfoglalkoztatás terén.
Kormos István
polgármester

Felújítás a várút több szakaszán
Még április végén, húsvét előtt sikerült egy új
kavicsburkolattal ellátni
a várhoz vezető út
Tópart és a halastói elágazás közötti szakaszát.
A tállyai kőbányából
szállítatott kaviccsal végzett útfelújításra már
nagy szükség volt, hiszen
a tavalyi sok eső okozta

áztatás jelentős nyomokat hagyott maga után.
Ugyan közlekedni biztonsággal lehetett az
úton, de a sokat áztatott
közlekedőfelület vízmosásoktól, és a kiálló kövektől hemzsegett.
Az Önkormányzat fontosnak tartja a várút egyre jobbá tételét, hiszen a

műemlék egyre kényelmesebb megközelíthetősége egyértelműen növeli
a bevételeket, így az útra
fordított pénz hosszabbtávon
megtérül.
Május hónapban folytatódik a várút felújítása a
halastói elágazás és a vár
között. Ezen a szakaszon
már a várban végzett régészeti feltárások alkalmával kitermelt sitt felhasználásával, ami jelenleg a várárokban foglalja
a helyet.
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Hulladék elhelyezés a temetőn

Az évek alatt megszokott báli időtől
eltérően Húsvét
vasárnapján volt
bál a Községházán. A rendezvény
igazán fokozott jó
hangulatban zajlott
hajnali négy óráig.

Az Interneten
is olvasható a
Regéci Hírek
www.regec.hu

Eladó
Az Önkormányzat
eladásra
kínálja
méltányos áron a
régi klubhelyiség
használt televíziókészülékét.
A berendezés nem
mai már, de még
mindig üzemképes.
Érdeklődni
a
Községházán lehet.
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Már több éve alkalmazza az Önkormányzat azt
a hulladékgazdálkodási
stratégiát, hogy a nyár
közeledtével áthelyezi a
temetői gyűjtőkonténert
a község közepére. Miért is van erre szükség...
A nyári időszakban értelemszerűen jelentősen
megnövekszik a termelt
kommunális hulladék,
amit az általában kihelyezett három konténer
nem képes fogadni, így

szükség van a negyedikre is. Természetesen az
lenne az ideális megoldás ha folyamatosan
négy állna rendelkezésre
a közterületeken és a
temetőn is maradna egy,
de a borsos ürítési díjak
takarékosságra késztetik
az Önkormányzatot.
Épen ezért kéri a község
vezetése, hogy a kommunális konténerekbe
csak az oda való hulladékot helyezze minden-

ki, semmiféle képen sem
növényi maradványokat,
hamut vagy szelektív
hulladékot. Legalább
ilyen fontos, hogy a temetői rend megőrzése
érdekében csak a kijelölt
ideiglenes lerakóba helyezze mindenki a szemetet, ahonnan az Önkormányzat dolgozói
folyamatosan elszállítják.

Idén már másodszor a tévében Regéc Vára
Február közepén volt az idei első forgatás
a várban, ami azóta már bemutatásra került több tévé csatornán is. A Hazai Túrizmus című magazinműsor ismét felvételeket készített a várban az elmúlt héten, ami
a közeli napokban lesz látható szintén több
csatornán. Most is, akárcsak februárban az
ATV csatorna és az ECHO tévé biztosan
sugározni fogja a turisztikai műsort.

Júniusban indulhat az állagvédelem
A Regéci Hírek előző
számában beszámoltunk,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap egymilliókettőszázezer forinttal
támogatja a vár állagmegóvását. Az összeg
nem tűnik túl soknak, de
reméljük, hogy mégis
jelentős állagmegóvást
és építést tudunk megvalósítani. Az állagmegóvással évek óta késésben vagyunk, ennek hiá-

nyában sok feltárt falszakasz veszélybe kerülhet. Ezért nagyon fontos
az elnyert támogatás
minél hatékonyabb felhasználása. A tervek
szerint elvégezzük a palotaszárny még fel nem
tárt harmadik ütemének
életveszély elhárítási
munkáit, így a nyár folyamán már lehetőség
nyílik a feltárási munkák
elvégzésére
is.

Azt szeretnénk, hogy a
segédmunkákat az Önkormányzat biztosítsa,
így az ÁFÁ –val és önerővel növelt támogatási
összeg
–mintegy
1.800.000 forint– még
remélhetőleg sok más
állagmegóvási munka
elvégzését is lehetővé
teszi.
Kormos István
polgármester

