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Regéciek utaznak
Gyömrőre
Regéc község és Gyömrő
város testvértelepülési
kapcsolatából adódóan
kapott Regéc meghívást
Gyömrőre december
16-án és 17-én a most
elkészült
városi
művelődési központ
ünnepélyes átadására.
Az
Önkormányzat
igyekezett minél több
„civilt” is beszervezni az
eseményre, akik kedvet
éreztek a kétnapos
látogatáshoz. Az új
intézmény átadásán kívül
többnyire kulturális
programokon vesznek
részt a regéciek.
E
p r o g r a m
következtében
2011. december 16-án,
pénteken a falugondnok
encsi járata rövidített
időben történik, így
vásárlásra ekkor nincs
mód.
Ezen a napon
csupán a gyógyszerek
beszerzése történik meg.

I. évfolyam 9. szám

2011. december 14.

Regéc, maga a természet

A legjelentősebb akadály már elhárult
Az ép egy éve bezárt vegyesbolt újranyitása manapság a település egyik legfontosabb ügye. Mint az már sokszor sok helyen elhangzott, a község számára az lenne
a legnagyobb biztosíték a bolt újranyitására és tartós üzemeltetésére, ha az üzlethelyiséget módjában lenne megvásárolni az Önkormányzatnak. Ezzel a megoldással biztosítani lehetne egy alacsony bérleti díjat egy esetleges vállalkozás számára,
ami az üzemeltetés szempontjából nagyon lényeges. A legrosszabb esetben akár
maga az Önkormányzat is üzemeltethetne, bár a község vezetése elsősorban a vállalkozás általi boltüzemeltetést támogatja. Kormos István hosszú hetekig tárgyalt a
bolt épületének megvásárlása ügyében az Abaúj Coop Zrt. elnökével, aminek
eredménye képen örömmel számolhatunk be a tényről, miszerint az egykori coop
bolt épületet—természetesen a telekkel együtt—megvásárolta az Önkormányzat,
így az már a község tulajdonában van. Sajnos, ezzel még a bolt nem nyit ki, hiszen
számos feltételt kell ahhoz biztosítani, de vannak biztató fejlemények az ügyben.
Máris jelentkezett egy vállalkozó. aki jelenleg is boltot üzemeltet, hogy amennyiben az üzlethelyiség a község tulajdonába kerül, akkor az üzemeltetés érdekelné.
A bolt újranyitásának nem csupán adminisztratív és hatósági feltételei vannak,
hanem az elkerülhetetlen belső átalakítást is el kell végezni, így a legjobb esetben
sem indulhat újra a bolt a jövő év tavaszánál hamarabb. Az újranyitással kapcsolatosan további biztos információt nem lehet közölni, de az bizonyos, hogy az Önkormányzat minden elképzelhetőt megtesz a mielőbbi működő bolt ügyében, hiszen ezért költött rá 2,2 millió forintot.

Falukarácsony
Az elmúlt évek alatt már hagyománnyá vált, hogy a község önkormányzata Falukarácsony elnevezésű rendezvényt szervez a Regéc lakóinak. Idén is megrendezésre
kerül az ünnepi esemény, ahol a község
vezetése az együtt ünneplés meghitt örömével, a szokásos ünnepi hangulatú
programmal és vacsorával, ajándékcsomaggal és a nélkülözhetetlen, nem szokványos tombolával várja a regécieket. Az
ünnepi rendezvény ebben az évben teljesen a karácsony előhírnöke, hiszen december 23-án, pénteken délután 17:30 órától kerül megrendezésre a Községházán.
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Foglalkoztatás

Újabb lakos névsor, ezúttal 1680-ból

Pályázatot nyújtott be
a község Önkormányzata a START minta
munkaprogramba,
melynek sikeres elbírása esetén januártól
10 fő foglalkoztatására nyílna lehetőség.
Kedvező döntés esetén a foglalkoztatási
támogatáshoz társulna
jelentős eszköz/anyag
beszerzési támogatás,
többek között további
tíz szarvasmarha borjú
vásárlási ára is.

Ismét rendelkezésünkre bocsájtott Simon Zoltán régész úr a kutatásaiból egy középkori névsort. Ez talán még érdekesebb, mint a korábbi.
Tehát, íme az 1680-as regéciek:

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

ANNO

Kozák István
Konyha sáfár kegyelmes asszonyunknál
Pyrnák pusztája Deficiált (meghalt), egy fia Fonyban szolgál, Farkasnál
Virrasztó Gál
Deficiált, mostoha lánya pusztája másnál lakik
Balog Márton helye Deficiált
Juhász Lackó
Kegyelmes asszonyunk juhásza
Juhász András Ugyan őnagysága juhász gazdája
Szabó János
Mogyoróskán lakik
Dolesz András Várbeli drabant, más zsellérházban lakik
Nagy István
Várban convenciós bodnár
Rx (özv.) Tokár Jánosné Özvegy öregasszony
Tokár Jancsi
Tokársággal szolgálna várhoz, de jobb marhájával szolgáljon
Vadász András Nemes ember, taxája (adója) 6 Ft
Rx Bodnár Andrásné Egy kenyéren Vadász Andrással
Varga András
Gyalogszerben szolgál
Farkas Ferenc
Gyalog szolgál, most 50 hordót csinál
Rx Sütő Andrásné Egyik fia sütő, másik orgonista a várban
Dudar István
Várbeli hajdú
Nagy György
Béres a várhoz
Virrasztó János Béres
Szabó Péter
mostani bíró bírja
Koczka András helye Drabant volt, deficiált
Mazur György
Gyalog szolgál, egyik fia Tolcsvára házasodott
Thott Lőrinc
Gyalogszerben szolgál
Thott Lackó
Maga zsellérségen lakik Farkasnál
Rx Thott Lackóné Özvegy, az apjánál lakik
Makoviczki Greskó Várhoz való drabant
Sütő Péter
Drabant, a fia bujdosó …
Rx Sütő Sz…né Özvegy, szerben szolgál
Szabó János
Hajdú tizedes
Rx zsellér Orosz(?)
Hanczelné
Amint lehet szegény szolgál
Szabó Péter
Hajdú tizedes
Nagy Gyurka
Nőtlen, kapitány úr szolgája
Condrat András Egy leánykája él csak
Szabó Péter
Bíró mostan
Bodnár Mihályné Mostan Dobos vette el, Dolesz András lakik a házban
Téglavető Gáspár Kurucok ölték meg Hejcén
Rx Badasocski(?) Mihályné Téglavető házánál lakik
Dobos Miklós
Várbeli dobos
Thott Péter fia mostoha Gyalogszeres, mostohafia Tomcsicznál(?) szolgál várban
Házas zsellér Lengyel József Gyalog hajdú
Köszönjük a közlés lehetőségét Simon Zoltánnak.

Halastó, ’70-es évek
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Fakitermelés
Már folyik a Bekecs oldalon a tervezett fakitermelés az Erdőbirtokosságnál. Az üzletrész tulajdonosok jogonként 1 köbméter tűzifát válthatnak
ki ötezer forint/köbméteres áron, amint a fakitermelés befejeződik. Ez még hozzávetőlegesen
úgy egy, másfél hét.

