Regéci Hírek
Fontos közlemények:

I. évfolyam 5. szám

2011. augusztus 17.

Regéc, maga a természet

Az idei nyár mozgalmas volt a várban
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Némi csúszás a
megjelenésben

Augusztusban a szokásos
megjelenéshez képest
egy hét csúszással kerül
az olvasókhoz a Regéci
Hírek. Ennek oka
részben az ezt megelőző
időszak
egyéb
feladatáradata, részben a
nyári szabadságolás.
Köszönjük olvasóink
megértését.

Már májusban megkezdődtek a munkálatok Regéc Várában, amik szinte
megszakítás nélkül tartottak augusztus első hetéig. Májusban néhány
napos régészeti feltárás
zajlott a műemlék területén, aminek kettős célja
volt. Egyrészt elő kellett
készíteni a palotaszárny
déli szakaszát a tervezett
állagmegóvás és helyreállítás előtt, illetve a nyári feltárás által megszűnő
közlekedő utak helyett
egy ideiglenes közlekedő
felület feltárására és kialakítására volt szükség.
Még a nyár elején megkezdődött az a kőművesmunka, aminek a célja az
volt, hogy a palotaszárny
déli, legrosszabb állapotban lévő szakasza állagvédelmet, kezdeti helyreállítást kapjon. További
fontos szempont volt e
területen, hogy a kijavított, stabilizált falak közzé végre be lehessen
menni és elvégezhető
legyen a belső helyiségek
régészeti feltárása. Ezzel

párhuzamosan épült egy
ideiglenes falépcső, ami
a várudvart köti össze az
alsóvárral, ez majd lebontásra kerül, ha megépül a végleges lépcső –
szintén fából- az eredeti
helyén, ami azóta már
feltárásra került. Július
közepétől már a nyári
szokásos régészeti feltárás zajlott a vár falai között, ez már a tizenharmadik ásatási év volt. Az
ide feltáráson összesen
több mint hetvenen dolgoztak Giber Mihály és
Simon Zoltán régészurak
irányítása alatt: diákok,
tanárok, az Önkormányzat dolgozói, önkéntesek
helyből és távolról. Minden részvevő munkáját
köszöni Regéc Község
Önkormányzata. Külön
köszönet jár Erdősi Miklósnak és Zelencz Bertalannak, annak a két regéci tinédzsernek, akik végig dolgozták a feltárási
időszakot. Az augusztus
első hetéig tartó feltárás
számos eredmény hozott,
ezek közül külön említést

érdemel, hogy sikerült
megtisztítani a palotaszárny utolsó helyiségeit
is a több száz éves törmeléktől, aminek következtében az egyik helyiségben előkerült két
megrongálódott sütőkemence is. A nagyobb
szabású munkák ugyan
véget értek a várban ez
évre, de még számos jelentős feladatot el kell
végezni az idén. Többek
között a megtalált kemencéket helyreállításukig szükséges külön védelem alá vonni az időjárás és az emberi vandalizmus viszontagságai
miatt, így e területen egy
ideiglenes fedett és körbezárt építmény létrehozását kell elvégezni. A
vár jelenlegi bejárati szakaszán az eddigi egyszerű korlátrendszer teljes, a
mostaninál komolyabb
cseréjét is szeretné végrehajtani az Önkormányzat. Ezen kívül több kisebb, de fontos munka
elvégzése is tervben van
még ebben az évben.
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Ősszel folytatódik a rét-legelők tisztítása
Regéc Község Önkormányzata a
nyári munkák elvégzése után, és az
egyéb feladatok mellett folytatni szeretné a saját tulajdonú rétek és legelők tisztítását. A 2010-es évben sikerült letisztítani a Hosszúrét teljes
területét, ezt követően következett a
Hosszúrét és a vároldal közötti terület tisztítása, mintegy 10 000 négyzetméter. Itt állt le tavasszal a területtisztítás, hiszen az idevonatkozó

engedély csak az ősztől tavaszig
tartó időszakban teszi lehetővé ezt
a tevékenységet. Ezen kívül még
több mint tíz hektár vár tisztításra,
Torintástól a mélyútig.
A területek jelentősebb részét bozót borítja, de egyes részek puhafával nőttek be, itt az engedélynek
megfelelően van lehetőség némi
gyengébb minőségű tűzifa kitermelésére is. Az e területekről szár-

mazó puhatűzifa vásárlására
korlátozott tételben ez úttal
is lesz lehetőség.

Szabadon használható internet

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

Az ország minden pontján egyre több helyen hoznak létre úgynevezett WIFI internet elérési pontokat, aminek közelében bárki szabadon csatlakozhat a világhálóra
saját számítógéppel, vagy egyéb, az internetet használó eszközzel.
Augusztus elejétől már Regécen is van ilyen szabadelérésű, vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező internetes pont a Községháza közvetlen közelében. Plusz költséget nem jelent az Önkormányzatnak, ugyanakkor e apró szolgáltatás is vonzóbbá
teheti a községet az ide készülő vagy érkező vendégek számára. Ez a szolgáltatás
ugyan még csak kísérleti jelleggel működik, de ettől függetlenül a hozzáférési pont
éjjel-nappal elérhető.

Vízdíj

Rövidesen kezdődik a tanév

Ezekben a napokban érkezik mindenkihez az új, magasabb
összegű
vízdíjszámla. Mint
ismeretes, a Képviselő-testület a tavaszi
időszakban
emelte a vízdíj
mértékét mintegy
17 százalékkal.
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A szeptemberi tanévkezdéstől ismét szállítja az
iskolásokat a falugondnoki
autó, ugyanolyan rendszerben, mint a korábbi években.
Sajnos a diákok száma
folyamatosan csökken, ami
az alap probléma mellett az
iskolások szállítási
költségeit is növeli, illetve
csökkenti az idevonatkozó
állami támogatás összegét.
Az egy külön szerencsétlen
helyzet, hogy a következő
tanévben általános iskolába
járó, összesen hat gyerek
közül is három Hidasnémetibe, három Encsre jár.

Hármat a falugondnoki
autó, hármat a kistérségi
busz
szállít.
Az Önkormányzathoz
természetesen a falugondnoki autó működtetési költségei állnak közelebb, amik az iskolások szállítása tekintetében jelentősen romlottak
a elmúlt tanévhez viszonyítva, mikor is ötről
háromra csökkent az
idevonatkozó normatíva
támogatás.
Ez röviden annyit jelent,
hogy a községnek többet
kell a költségekből vállalnia, mint eddig.

Az iskolások szállítását
természetesen meg kell
oldani a jövőben is.
Az iskolakezdéssel viszszaáll a falugondnoki
autó szokásos menetrendje, ezzel együtt a
pénteki napok úgynevezett encsi járata is a
7 óra tízperces indulással.
A sajnálatos gyereklétszám csökkenés miatt
már e napokon is több,
konkrétan plusz öt személy utazására nyílik
lehetőség.

