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Falunap
Közeledik a Falunap
ideje, ami idén is,
akárcsak minden éven –
egy esettől eltekintve–
augusztus
első
szombatja,
azaz
augusztus 4. Szokás
szerint még nem áll
rendelkezésre teljesen
kész
program
a
r e n d e z v é n y r e
vonatkozóan, de az
esemény koreográfiája
hasonló
mint
az
előzőeké. Az viszont már
tudható, hogy Falunap
fellépői között lesznek
többek között a kassai
színház művészei és itt
lesz a Dolly Roll. A báli
zenét ezúttal is „saját
zenészünk”, Márkus
László szolgáltatja majd.
Lesz étel, ital, zene és
tánc, na meg tűzijáték,
ahogy az már lenni
szokott. Természetesen a
részletes programtervet
is megkapja mindenki a
szokásos rendezvényre
invitáló meghívóban.
Hajrá Regéc!
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Regéc, maga a természet

Újra feltárás a várban, 14. év
Mint ahogy az már 1999-től minden évben történik, július derekán ismét kezdetét
vette a vár régészeti feltárása. Pontosabban folytatódik, hiszen tizennégy éve évről
-évre, nyaranta zajlik a műemlék területének ásatása. Ebben az évben is, akárcsak
tavaly, három hetes lesz a régésztáborral egybekötött ásatás. Két hét júliusban,
majd a Falunap előtti és utáni hét kimarad, aztán augusztus második hetében zárul
a régésztábor a harmadik héttel. A 2011. évi régésztábor lebonyolításához már
sikeresen pályázott a község önkormányzata támogatásért. Ebben az évben szintén
rendelkezésre fog állni pályázati forrás a régésztábor létrehozásához, amit a község a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatás keretében a 1012622 azonosítószámú, Erdei táboroztatás és
szolgáltatásainak támogatása célterületre benyújtott 2076406494 számon nyilvántartott pályázat keretében megvalósuló Régészeti kutatótábor Regécen elnevezéssel nyert el. Az elnyert támogatás mintegy 900 ezer forint. Idén is kiváló régészeink, Giber Mihály és Simon Zoltán irányítják a feltárási munkálatokat, ahol nagy
erőkkel részt vesznek az évek óta visszajáró ráckevei diákok, ők két hetet is bevállaltak. Az első hétre érkeztek testvértelepülésünkről, Gyömrőről is kalandra vágyó
és elszánt fiatalok. A feltárás főként két területét érinti a várnak, az egyik a várudvar déli szegletének utolsó sarka, ezzel jó lenne végezni ezen a nyáron. Új ásatási
területként megkezdődik az alsóvár (szikla és környéke) feltárása.

A vízmű átadása
Eldőlt. A jövőben Regécen a Zemplén Vízmű Kft. Fogja szolgáltatni az ivóvizet.
Az új szolgáltatónak bérbe adja a község —nem saját akaratából—a vízközmű
rendszert üzemeltetésre, papírforma szerint július 15-i határidővel. A tényleges
átadás-átvétel időpontja jelenleg még nem ismert, de legkésőbb ez év december
31. napjáig meg kell történnie. Jelenleg számos más fontos kérdés mellett még az
sem ismert, hogy mennyi bérleti díjat fizet majd a szolgáltató a községnek vízközműve üzemeltetési jogáért. Ha egészen pontos adat még nem is áll rendelkezésre a jövőbeni vízdíj tekintetében, bizonyos kalkulációk
azt mutatják, hogy egységes lakossági vízdíjjal kell számolni, ami kezdetben 300 Ft+Áfa/
m3 kiadást jelent majd a fogyasztónak. Sok
részlet még tisztázatlan, ezekben az Önkormányzat igyekszik előnyös alkukat kötni.
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Majdnem tragédia...
Kis híján tragédiát okozott egy elektromos zárlat a várban. Másfél
héttel ezelőtt egy kora délelőtti időpontban lángra kapott a jégkrémes
hűtő. Vélhetően nehezen viselte az akkori rendkívüli meleg okozta
magas terhelést a berendezés, hiszen a fogadóépületben is igen komoly hőmérsékletet eredményezett a kánikula. Kész csoda, hogy a
fából készült épület nem éget le, ez leginkább a gipszkartonból készült belső falborításnak köszönhető. Az anyagi kár viszont így is
jelentős, hiszen teljes felújítást kellett elvégezni az épület belső terében, illetve a jégkrémek, italok és ajándéktárgyak egy jelentős része
tönkrement a tűzesetben.

Végre üzemel a bolt

Nem nyert a pályázat

Minden bizonnyal már minden olvasónk járt az újonnan megnyílt boltban, így az írás helyett a személyes
benyomásokra lehet hagyatkozni. Sokan jelezték az
üzlettel kapcsolatos tapasztalataikat az önkormányzat
felé, aminek összessége kifejezetten pozitív mérleget
mutat. Maradjon is így. Találja meg számítását a vállalkozó is, hogy hosszútávon legyen érdekeltsége
üzemeltetni a bolt, ezáltal biztosítva, hogy a regéciek
hasznára legyen az üzlet.

Tavalyi évben sikerrel nyújtott be pályázatot a község a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Az elnyert támogatás ugyan nem volt sokmilliós, de mégis szép eredményt sikerült elérni. Akkor a vár palotaszárnyának
déli, leginkább lepusztult szakasza kapott állagvédelmet, részleges helyreállítást mintegy 1,8 millió forint
értékben. Az NKA-hoz idén is benyújtotta hasonló
volumenű pályázatát az önkormányzat az épületrész
keleti oldalának megerősítése céljából. Sajnálatos, de
ebben az évben nem kapott pozitív elbírálást a tervezett projekt, így e területen egyenlőre kivitelezés sem
lesz.

Vígan legel a falu csordája

Elmondható, hogy kifejezetten jól érzik magukat a község szarvasmarha csordáját alkotó állatok Regécen. Annak ellenére is így van, hogy a napjainkban már harmincegy egyedből álló csorda általában meglehetősen elhanyagolt területeken legel, de legel. Mert, hogy legelnivaló van bőségesen, hiszen az önkormányzat fokosítva, egy-egy területet külön-külön körbehúzva villanypásztorral legelteti az állatokat, így
átlagban három hetente új legelőterületre kerülnek át az állatok.
A csorda „ifjúsága” jelenleg tíz borjúból áll, és ha bejön a papírforma, akkor még ennyinek kellene születnie a közeljövőben. Úgy
három hete „költöztek” legutóbb az állatok, akkor a Barátláza délnyugati negyedébe, majd egy héttel ezelőtt birtokba vették az úgynevezett túlsó Barátláza felét is. Így már a teljes Barátláza mintegy
felén legelésznek szabadon a jószágok.
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