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Regéc, maga a természet

Már a regéci határban legel a község csordája
Március utolsó napjaiban megérkezett az Önkormányzat által vásárolt rideg tartású szarvasmarha állomány Regécre. A község legújabb nagyszabású vállalkozásának előzményeit bizonyára mindenki jól ismeri már. Csupán annyit a lényegéről,
hogy ezzel a vállalkozással is további saját bevételek előteremtését szeretné elérni
a község vezetése olyan módon, hogy a projekt munkahelyteremtést is lehetővé
tegyen. Az induló állatállomány még nem elegendő ahhoz, hogy fix állást lehessen
finanszírozni, de ideális körülmények mellett a növekvő szaporulat és egyéb járulékos bevételek két-három év múlva már hozhatnak olyan eredményt, hogy lehessen számolni állandó foglalkoztatással is. Természetesen addig még temérdek teendő van, amit az állattartás alapjaiként el kell végezni. Az állatok rendkívül
könnyedén elfogadták helyüket a Pást és a Mézla-patak közötti területen, ami
majd a téli szállásuk is lesz. Az itatáshoz szükséges vizet a Mézla-patak szolgáltatja közvetlenül a tápláló források utáni szakaszán. Ezen a területen úgynevezett
itató duzzasztókat alakítottak ki az önkormányzat dolgozói. A telephelynek szánt
területen már készül az szorító karám, ami az állatok egészségügyi ellátásához
kell. Hamarosan kialakításra kerül egy faszerkezetű szálláshely is, ami elsősorban
a szélsőséges téli időben szolgál majd menedékéül a jószágoknak. Mivel rideg
tartású szarvasmarhákról van szó, így ezek az állatok egyéb időben nem igazán
tartanak igényt zárt térre. Az érintett területet jelenleg villanypásztor veszi körbe,
a Péter-gaz és a Hosszúrét területével együtt. Ez utóbbi területek egy-két éve lettek letisztítva, így nem számítanak még komolyabb legelőnek, de arra megfelelőek, hogy ebben a tavaszi induló időszakban legelje és tapossa a csorda. Hamarosan a Pástra is át tudnak majd menni az állatok, aminek kettős a célja. Egyrészt
természetesen legelniük kell, másrészt a korábban mindig szép és művelt kaszáló
az utóbbi két évben kissé elvadult, amit a csorda jelentősen rendbe tud hozni, hogy
aztán ismét megfelelő kaszáló lehessen. Ezt követően vélhetően a táblák és a Huta
-kút térségébe kerülnek át az állatok hasonló okokból. A tehenek kiválasztása és
megérkezése között ugyan csak másfél hét volt, de ezen idő alatt már három is
megellett, legkésőbbi a szállítás reggelén. Ennek köszönhetően már három frissen
született borjú is érkezett a csordával. Megérkezésüket követő első szombat este
aztán megszületett az első, majd egy héttel később a második „regéci „ boci is.
Véletlenszerű érdekesség, hogy mindkét esetben a leghűvösebb időjárás mellett
zajlott az ellés. A következő egy, másfél hónapban további ellések várhatóak, így
még a tavaszi időszakban jelentősen bővülhet a község csordájának létszáma.
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Hideg a várban

Még az idén változik a szolgáltató

A korábbi évekhez
képest jelentősen kisebb volt a látogatottság a várban Húsvétkor. Volt olyan év is,
amikor csak a húsvét
hétfőn 1100-1200 érdeklődő tekintette
meg a műemléket.
Idén ez a szám a korábbiak felét sem érte
el, köszönhetően a
szélsőséges hideg időnek

A Kormány átszervező politikájának köszönhetően várhatóan már az év közepe táján
át kell adni a község vízművét más szolgáltatónak. Mint ismeretes, Regécen 1995ben készült el a közüzemi ivóvíz ellátó rendszer, ettől az időtől jut el a lakásokba a
Parlag-kút vize vízvezeték hálózaton. A vízmű fenntartása és üzemeltetése a kezdetektől fogva jelentős feladatott jelentett az önkormányzatnak, de sosem merült fel
annak átadása más szolgáltató üzemeltetésébe, hiszen minden gond és nehézség ellenére is ez az érdeke a falu lakosságának. Még akkor sem, amikor a megye egyik nagy
szolgáltatója igyekezett azt nem túl korrekt módon elérni. Kormos István polgármester —aki egyébként műszaki vezetője is a vízműnek– mindig ragaszkodott a saját
üzemeltetéshez, hiszen már a vízközmű létrehozásakor is átadható lett volna a Borsod Víznek. Nem ez volt a cél a folyamatosan növekvő feladatok ellenére sem. Az
biztos, hogy Regécen a fogyasztók nem igazán fognak jól járnii a szolgáltató váltással, hiszen ez minimum díjnövekedéseket fog eredményezni, de talán egyéb negatív
hozadéka is lesz az erőszakos elvételnek. Az önkormányzat ugyan mentesül egy feladattól, de akárcsak a lakosság a község kasszája is érezni fogja ennek kellemetlen
hatását.
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Már ebben a hónapban megkezdődhetett volna az a nagyszabású helyreállítás, amit
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. finanszíroz majd a várban, ha nem fellebbezik meg az építési engedélyeket. A fellebbező építész a kezdeti években dolgozott a
várnak, de nem volt túl sikeres az együttműködés így a munkakapcsolat megszakadt. Az illető tervező, mint az akkori Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási
Központ alkalmazottja készített terveket, amiket azóta is saját szellemi termékeként
tart számon. A már egy jó ideje vitatott ügyben a község csak annyira érintett, hogy
Regécnek nagyon nem mindegy mikor valósulhat meg a betervezett nagyberuházás
a várban. A hatósági feladatot ellátó Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
már egyszer elutasította az
építész fellebbezését, most
újabbat nyújtott be. Regéc
abban bízik, mihamarébb
megnyugtató módon rendeződik a vitatott ügy a vár
érdekében.

Van remény a boltnyitásra
Tavaly ősszel, amikor még nem volt a község tulajdonában a bolt épülete jelezte egy
kereskedő vállalkozó, hogy ha a község meg tudja vásárolni az épületet, akkor ő
nagy valószínűség szerint üzemeltetné a boltot. Meglett az épület, de a vállalkozó
érdeklődése alább hagyott. A közelmúltban aztán újra tárgyalást kezdeményezett a
boltüzemeltetés ügyében, ahol ismét kifejtette abbéli szándékát, hogy érdekelné a
boltnyitás. A polgármesterrel megtekintették az épületet és megállapították, hogy a
korszerű szociális helyiségeket mindenképpen létre kell hozni, illetve egy teljes belső festés is elkerülhetetlen. A vállalkozó ugyan üzemeltetné a boltot, de mindenképpen alkalmazottra van szüksége, akit helyből, vagy a környékről szeretne.

