Regéci Hírek
Fontos közlemények:
 Metro Járat
2012. február 21.

Vízórák
Nem rendkívüli az télen,
hogy egy-két vízóra
szétfagy. Ennek általában
az oka az erősebb
hidegen kívül, hogy a
vízóra aknák nem
megfelelő méretűek, így
bizony nem is tudnak
elfogadható védelmet
nyújtani
órának,
szerelvénynek. A –15
fokos tartós hidegben
n em biztos, h og y
elegendő a szigetelés
ilyen helyeken, mert a
víz időszakos mozgása
nélkül szigeteléssel is
elfagyhat az érintett
terület. Ilyen esetekben a
fogyasztót terhelik az óra
csere
és javítási
költségek, ami Regécen
ez esetben is jóval
kedvezőbbek, mint más
területek szolgáltatóinál.
Komoly hidegben tehát
érdemes szigetelni, és a
rendszerben lévő vizet
időnként megmozgatni.
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Szociális tűzifa
Tűzifát oszt az Önkormányzat ezekben a hetekben a község azon lakói között,
akik esetében fennállnak a Képviselő-testület által meghatározott, főként szociális
feltételek. Vannak akik már hozzá is jutottak a tüzelőhöz, és vannak akik a következő egy-két hétben kapják meg a számukra megállapított tűzifát. A község önkormányzata egy pályázati forrásból szerzett támogatást ötven köbméter tűzifa
vásárlásához, amit az Északerdő Zrt. –től lehetett beszerezni. Regéc a Tolcsvai
Erdészeti Igazgatóságtól rendelte meg az ötven köbméter tűzifát, aminek egy 20
köbméteres tételét már leszállították, a hátralevő harminc köbméter még ebben a
hónapban megérkezik az erdészet ígérete szerint. A pályázati forráshoz a községnek is hozzá kellett tenni a maga részét, csaknem háromszáz ezer forintot, hiszen
az elnyert 800 ezer forintos támogatás nem fedezi a tűzifa teljes vételárát, a szállítási költségeket meg egyáltalán nem. Az Önkormányzat minden képen azt szerette
volna, hogy minden érintett kerek egy köbméter tűzifához jusson, de az a megvásárolt tételből nem jött ki, ezért a Képviselő-testület a legelőtisztításából származó, további költséget jelentő saját
készletéből egészítette ki a kiosztandó fa mennyiségét. A tűzifát
felfűrészelve, lakáshoz szállítva
adja át az Önkormányzat, így történt ez az első, mintegy harminc
köbméterrel is. Kormos István polgármester úgy rendelkezett, hogy
az első tételt még a nagy hideg beállta előtt el kellett juttatni az érintettekhez, és bizony egy-két helyen szinte az utolsó darab tűzre valók voltak már
csak. A kiszállítási munkálatokban maga a polgármester is aktívan részt vett, így
rögtön a helyszínen tapasztalhatta meg a kezdeményezés pozitív fogadtatását.

Elfogyott a tűzifa
A Volt Úrbéresi Erdőbirtokossági Társulat erdejéből kitermelt tűzifa kiosztása befejeződött. Két típusú tűzifából állt a letermelt, összességében mintegy 150 köbméternyi faanyag, ami teljes mértékben elfogyott. Mivel szűkülnek a lehetőségek,
így jelenleg nehéz megmondani, hogy lesz e fakitermelés az idén, és amennyiben
igen, hol és milyen tételben.
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Regéc is ott lesz a miskolci Kocsonyafesztiválon

Nem valós az az állítás,
miszerint
Dr. Dobej Miklós nem
utal a Göncön létesült
új
szakellátó
intézménybe.
Ha indokoltnak ítéli
meg a háziorvos, vagy
a beteg kéri, akkor a
doktor úr Göncre is
kiállítja a szakvizsgálathoz szükséges beutalót.

Az idei miskolci Kocsonyafesztivál egyik meghívott vendége az Abaúj-Hegyköz
kistérség. Ennek okán Regéc is megmutatja magát a ma már országos hírű téli fesztiválon, ahol a község, más kistérségi településekkel közösen standot kap. A 12. éve
megrendezésre kerülő fesztivál február 24 és 26. között kerül megrendezésre.
Mindhárom nap folyamán lesz majd képviselete Regécnek a falu számára biztosított standon, ahol a község és a vár minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a fő feladat. A vállalkozó szellemű résztvevők amellett , hogy el kell látniuk a község képviseletét, megismertetését, népszerűsítését minden bizonnyal jól is
szórakoznak majd, hiszen a mozgalmas, programokkal tarkított fesztivál látványosságot és szórakozást is jelent. Azok, akik részt vesznek Regéc képviseletében a rendezvényen a falugondnoki autó szállítja Miskolcra és vissza. Regéc jó néhány éve
már megmutatta magát egy szintén Miskolcon rendezett utazási kiállításon, eredményesen. A mostani fesztiváli megjelenéstől is ezt reméli a község vezetése.

Az interneten is
olvasható a
Regéci Hírek
www.regec.hu
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Várberuházás
Jelenleg is több lehetőséget próbál megragadni az Önkormányzat, hogy legalább a
tavalyi évben elvégzett állagmegóvásnak és helyreállításnak megfelelő szintű beruházásokat tudjon eszközölni a várban az idén. Kormos István polgármester több
esetben is tárgyalt már a jövőbeni helyreállítások ügyében az elmúlt hetekben a feladathoz kapcsolódó fontos személyekkel. Van arra remény, hogy a nagyon fontos
szokásos régészeti feltárásokon kívül, ebben az évben is jelentős előre lépés történjen a műemlék helyreállítása terén. Több esetben megvillant a remény az elmúlt
években, hogy az állam is részt vesz a vár állagmegóvásában, helyreállításában, de
ez a remény aztán rendre szertefoszlott. Most viszont már átjutott a közbeszerzési
eljáráson az a program, aminek következtében legalább 60 millió forint értékű helyreállítás valósulhatna meg a várban, még
az idén. Ez a helyreállítás érintené az
öregtornyot, a mellette található rondellát
és a keleti várfalat. A program lebonyolítását és finanszírozását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. végzi. Ha a most
számba vehető beruházások megvalósulnak az idén a várban, akkor magasan az
eddigi legnagyobb helyreállítás és állagvédelem mehet végbe a Rákócziak
egykori sasfészkében.

Közfoglalkoztatás
Már beszámoltunk a Regéci Hírekben a Start munkaprogramba benyújtott pályázatról, ami pozitív elbírálás esetén eredetileg januárban, majd februárban indult volna.
A legfrissebb információk szerint talán márciusba, de lehetnek Regécet érintő további negatív változások is. Szerencsés, hogy a foglalkoztatást idő közben sikerült megoldani—még ha nem is az eredeti elképzelések szerint—a szociális földprogram keretei között. Regéc sokat vár a Start kedvező elbírálásától, hiszen ez nem csupán
foglalkoztatás, hanem egy hosszú távú projekt a saját lábon állás irányába.

