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Tűzifa
Megérkezett annak a
tűzifa szállítmánynak az
utolsó,
harminc
köbméteres tétele,
aminek beszerzésére és
szociális alapon történő
kiosztására pályázati
támogatást nyert az
Önkormányzat.
Remélhetőleg már a jövő
héten megkaphatják a
s z e m él ye n ké nt e g y
köbméter
tűzifát
mindazok, akik esetében
fennáll az ide vonatkozó
jogosultság. A kiosztás
minden bizonnyal kisebb
ütemben zajlik majd,
mert az Önkormányzat
dolgozói halaszthatatlan
feladatokat végeznek
ezekben a napokban.
Ilyen a hamarosan érkező
szarvasmarhák
elhelyezésével
kapcsolatos feladatsor,
illetve a kezd őd ő
idegenforgalmi
előszezonra történő
felkészülés a várban,
illetve a várhoz vezető
úton.
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Regéc, maga a természet

Újabb sikeres pályázat foglalkoztatásra
Még a tavalyi év végén nyújtott be foglalkoztatási pályázatot Regéc Önkormányzata
a Start minta munkaprogramba, mely pályázatnak az elbírálása több esetben is
tolódott. A pályázatban megfogalmazott elképzelés egy olyan közfoglalkoztatásra
irányul Regéc esetében, ami hosszabb távon nem csak munkát, hanem saját bevételt hoz majd a községnek és megélhetést a programban résztvevőknek. Ennek
megfelelően döntött a Képviselő-testület a ridegtartású húsmarha tenyésztése mellett. A tavalyi évben már nyert támogatást a község szarvasmarha beszerzésre a
szociális földprogramban, most szintén sikeresen pályázott az Önkormányzat a
Startban újabb állatok beszerzésére és legelőtisztításra. A két nyertes pályázat
eredménye képen még március hónapban megérkeznek Regécre a falu jövőbeni
szarvasmarha csordáját alkotó állatok, mintegy közel húsz példány. Ezek az állatok
a Mézla-patak és az egykori mogyoróskai válók közötti, a közelmúltban kitisztított
bő egyhektáros területen lesznek elhelyezve. Természetesen ez csak az állattartó
bázisa lesz a községnek, a szarvasmarhák legeltetése nem erre a területre korlátozódik majd. További hozadéka a március elsejével elindult programnak az, hogy az
év utolsó napjáig nyolc ember foglalkoztatásának ügye oldódott meg, így minden
alkalmazható személyt be tudott vonni az Önkormányzat a közfoglalkoztatásba.
Eredetileg szarvasmarha borjúk beszerzése volt az elképzelés, így is került a pályázatba. Időközben azonban változott az elképzelés, és mivel Kormos István polgármester sikeresen tudta módosíttatni a feltételeket, így az állatállomány gyorsabb
szaporodása és hasznosulása érdekében anyaállatok beszerzése mellett döntött a
Képviselő-testület. Ennek megfelelően az állatok rövid idővel megérkezésük után
már elleni fognak, így az alakuló csorda már az első évben jelentős szaporulattal
növekedhet. A sikeres állattartási program érdekében sok új feladattal kell, hogy
megbirkózzon a község önkormányzata, mert hát minden kezdet nehéz. Viszont
egyre inkább szükség van a saját bevételek előteremtésére, a mindenkori kormány
aktuális szeszélyétől független foglalkoztatási lehetőségek kialakítására. Regéc a
vár esetében már belevágott egy nagy projektbe, ahol nagy megelégedésről ugyan
nem beszél az Önkormányzat, de vitathatatlan, hogy vannak már itt is jelentős
eredmények, amik kedvezően érintik a községet. Ezt várja az állattartástól is a falu
vezetése.

Kinyit a vár
Március 15-én kinyit Regéc Vára. Az idegenforgalmi előszezont ezen hétvégén
kezdi meg a vár minden évben. Márciusban még csak hétvégi napokon látogatható
a műemlék, de április elsejétől már mindennapos lesz a nyitva tartás. Remélhetőleg szélsőséges időjárás nem fogja ezt az elképzelést megváltoztatni.
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Belépők

Változik a vízdíj mértéke

Hosszú ideje nem
emelte a várbelépők
árát az üzemeltetést
végző önkormányzatunk. Most a szezonkezdés előtt azonban
szükségesnek látta az
ötvenforintos emelést
a Képviselő-testület.
Ennek értelmében a
felnőtt jegy 450 forint,
a diák-nyugdíjas belépő ára 300 forint lett.

Május elsejétől emelkedik a vízdíj ára Regécen, a Képviselő-testület döntésének értelmében. Jelenleg a vízdíj ára nettó 300 forint, amiből a helyi lakosoknak az Önkormányzat ötven százalék kedvezményt biztosít, így az az általános forgalmi adóval
növelve 190,50 forintot jelent. A mostani vízdíj emelés 10 százalékkal növeli az ivóvíz árát, ami ez által nettó 330 forintba kerül majd májustól. Ez Áfával 420 forint,
ami a helyi lakosoknak biztosított kedvezménnyel 210 forint köbméterenkénti költséget jelent. Nem egy örömteli hír, amikor bármilyen szolgáltatási díj emeléséről értesülünk, de a vízdíjjal kapcsolatban sajnos ennél rosszabb kilátásokra kell számítani.
Bizonyára sokak előtt ismeretes, hogy a Kormány sok más terület mellett a vízművek
jövőbeni működését is szerette volna megreformálni, sikerült is, hiszen megszületett
az új vízmű törvény. Na ez Regécnek –és sok más szolgáltatónak– kifejezetten kedvezőtlen feltételeket támaszt a jövőbeni üzemeltetéssel kapcsolatban. A meglehetősen bonyolult szabályozás úgy van kialakítva, hogy annak a kisebb szolgáltatók ne
tudjanak megfelelni. Ez bizony azt jelenti, amit már egy ideje sejteni lehetett, hogy
Regécet is rákényszerítik a vízműve üzemeltetésének átadására, ami több egyéb gond
mellett máris jelentősebb áremelkedést fog magával hozni. A változás pontos időpontja jelenleg még nem ismert.

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

Várberuházás

ANNO

Doros Kristóf

Most már biztosnak tekinthető, hogy ebben az évben jelentős, több tízmilliós állagmegóvás és helyreállítás valósulhat meg a várban. Az elmúlt héten volt az a helyszíni bejárás a várban, ahol az Önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. és a lehetséges kivitelező cégek képviselői tekintették át a beruházási területeket. A tervezett munkákra vonatkozó árajánlataikat most adják meg a cégek, amiket
az MNV Zrt. bírál el. A beruházás teljes finanszírozási vonzatait is az MNV Zrt.
bonyolítja, Regéc elsősorban logisztikai, energetikai területen járul hozzá a
helyreállításhoz. Amennyiben a tervezett beruházás valóban megvalósul,
akkor az az eddigi legjelentősebb mértékű lesz a várban. Ez a beruházás
érinteni fogja az öregtornyot és környékét, a rondellát első szint magasságig, illetve a keleti külső várfalat. A
nyugati várfal egy részének kijavítása
és megerősítése szintén szerepel a tervezésben.

Kutyaoltás áprilisban

...csak a kasza fogjon...
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A szokásos éves veszettség elleni kutyaoltást 2012. április 12-re tűzte ki Dr. Makkai
István állatorvos. Mint minden évben, idén is a Községháza mellett oltathatják be
kutyáikat a gazdik állatonként 3100 forintos díj mellett. Kötelező féregtelenítés további 100 forintot jelent 10 kilógrammonként. Aki háznál kívánja beoltatni kutyáját,
annak még 700 forinttal meg kell toldania az eboltás költségét. Az eboltás megelőző
időszakban, az ide vonatkozó törvényi előírás értelmében az Önkormányzat összeíratja a község összes négylábúját. Az a kutyatartó, aki az eboltást megtagadja szabálysértést követ el, ellene eljárás kezdeményezhető, ami akár 50.000 forintjába is
kerülhet.

