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Iskolakezdés
Már csak néhány nap van
hátra a tanévkezdésig.
Ezért Regéc
Képviselő-testülete
döntött a beiskolázási
támogatásokról.
Idén nem növekedett, de
nem is csökkent a diákok
iskolakezdési
támogatása.
Sajnos ebben a tanévben
nincs óvodáskorú gyerek
Regécen.
Az általános iskolás
diákok nyolcezer forint
támogatás kapnak, illetve
továbbra is a község
fizeti számukra a
tankönyvet és az iskolai
étkezést. Nem kapnak a
középiskolások sem
tankönyvtámogatást sem
étkezési hozzájárulást,
ezért ők húszezer forint
tanévkezdési
támogatásban
részesülnek.
A felsőfokú
intézményben tanulók
Bursa Hungarica
ösztöndíjra pályázhatnak.
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Regéc, maga a természet

Nagyberuházás a várban
Augusztus hatodikán megkezdődött az a helyreállító beruházás a
várban, amire a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. biztosít mintegy százhúszmilliós forrást. A
tavalyi év végétől folyamatosan
tervezett helyreállítás megvalósulása szinte egy hajszálon függött,
hiszen a várban korábban egyfajta
terveket készítő építész több esetben is megfellebbezte az engedélyezést, kérve az ő általa készített tervek elutasítását. Bár az építész mint egy állami intézmény alkalmazottja készítette a terveket, ennek ellenére talán újabb jövedelmet remélt volna értük. A véget nem érő felesleges huzavonát végül is Regéc
polgármestere oldotta meg azzal, hogy rekord idő alatt készítetett egy új tervet,
melynek engedélyeztetési eljárása után végre megkezdődhetett a régóta várt beruházás a várban. Nagyon szűkös az idő a tervezett helyreállítás elvégzésére, hiszen
az MNV Zrt. október hatodikáig írta elő a szerződésben a kivitelező EB Hungary
Invest Kft. részére a munkák befejező határidejét. Az elmúlt háromszáz év legnagyobb várbéli beruházása alkalmával helyreállításra kerül az öregtorony keleti
oldalán található kerekded bástya első emelete. Az innen kiinduló keleti várfal
első szakasza ugyancsak helyreállításra kerül, bár nem teljes eredeti magasságában
épül vissza egyenlőre, de megnyugtató módon rendeződik állapota. Mintegy 2,5
méter magasan visszaépítésre kerül a északi torony (öregtorony) teljesen elpusztult nyugati fala, illetve a torony külső köpenye kijavításra kerül. A nyugati várfal
első fele szintén helyreállítást kap, mintegy nyolcvan méter hosszan. Nem Regéc a
megrendelője ezeknek a munkálatoknak, de a község a vár üzemeltetője, így természetesen a beruházás során felmerülő feladatokból az önkormányzat is kiveszi
részét, hiszen elemi érdeke a településnek a vár feltárása, állagvédelme, helyreállítása. Amint a most zajló beruházás véget ér, akkor máris más képét mutatja majd
az egykori Rákóczi sasfészek, hiszen Regécről nézve az öregtorony két oldalán új,
egykor létező igen jelentős építménnyel bővül a vár, így a távolból s közelről
szemlélődő olyat láthat majd, amit ember több száz éve nem pillantott az erősség
területén.
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Lesz munkagépe a falunak
Újabb támogatási forráshoz jut Regéc, amit munkagép vásárlásra használ fel a község önkormányzata. Még a
nyár első felében nyújtotta be pályázatát a község a Belügyminisztérium önkormányzati felzárkóztatási támogatására. A minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte az anyagot, így arról döntött, hogy Regéc kettőmillió
hatszázezer forintos támogatást kap a megjelölt fejlesztésre. Ez a fejlesztés szorosan kapcsolódik a szarvasmarha tartási programhoz. Ennek megfelelően az önkormányzat mezőgazdasági géppark kialakítást szeretne végrehajtani, ami főként az állattartási programot szolgálja majd ki. Az elnyert támogatás segítségével hamarosan
egy használt MTZ traktort, a géphez alkalmazható homlokrakodót és egy új fűkaszát vásárol a község. Ezek az
eszközök a takarmánytermelést és mozgatást, a kaszáló és legelőterületek gondozását végzik majd. Az önkormányzat további mezőgazdasági és kiszolgáló eszközök beszerzését is tervezi, amint arra forrásokat tud biztosítani.

Járatváltozás
Ideiglenesen szünetelteti az önkormányzat a csütörtöki napokon a falugondnoki autó által működtetett, úgynevezett encsi járatokat. Az intézkedés oka leginkább a várban zajló nagyszabású beruházás, amit ugyan nem a
község végez, de mint a vár üzemeltetőjének számos feladata van a kivitelezés biztosítása és bizonyos fokú
kiszolgálása terén. Az iskolakezdéssel a pénteki járat ugyan kevesebb személyt képes szállítani, de ha indokolt,
akkor az önkormányzat az eddigi csütörtöki járatnál alkalmazott dupla fordulót biztosít.

Értékesítette a bolt épületét az önkormányzat
Amikor már semmi esélyt nem látott a község önkormányzata arra, hogy a bezárt boltot valaki bérbe vegye és
üzemeltesse, akkor döntött a Képviselő-testület az üzlet épületének megvásárlásáról. Akkor az volt a cél, hogy
amennyiben a község tulajdonába kerül az üzlethelyiség, abban az esetben azt az önkormányzat lényegesen
kedvezőbb feltételek mellet tudja majd bérbe adni. Siker koronázta az elképzelést, hiszen hamarosan lett üzemeltetője az üzletnek. Az üzlet megnyitásához bizony szükséges volt elvégezni számos módosítást és felújítást,
ami további jelentős kiadást eredményezett a község számára. A bolt működése sikeresen elindulhatott, majd
remélhetőleg hamarosan a kocsma is megkezdi működését. Ezzel azonban nincs vége az elkerülhetetlen épület
korszerűsítéseknek, hiszen rövid időn belül elfogadható fűtés kiépítését kell elvégezni, aztán az épület külső
szigetelése, festése, a nyílászárók cseréje és a tető átvizsgálása is szükséges feladat. A bérlő, ha jól is működteti az üzletet, akkor sem fog akár több millió forintot fordítani a csak bérleményében lévő épültre. A problémát
úgy látja megoldhatónak a Képviselő-testület, ha értékesíti az épületet az üzemeltető vállalkozónak. Az önkormányzat elérte célját, hiszen az üzlet megfelelő szinten működik, de az előrelátható további felújítási költségeket nem lenne ésszerű felvállalni a bérleti díjból származó nem túl jelentős bevétellel szemben. A bérleti díj
megfelelő szintű emelése viszont veszélyeztetné a bolt üzemeltetését. A kereskedő tulajdonába kerülő épület
minden bizonnyal még jobban érdekelté teszi a vállalkozót, hogy hosszútávon üzemeltesse a kereskedelmi
egységet a falu lakosságának megelégedésére. Az önkormányzat olyan adásvételi szerződést köt, ami tartalmaz
visszavásárlási garanciát, illetve az eladási ár magába foglalja majd a Coopnak kifizetett vételárat és az elvégzett felújítások költségét.
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Görög katolikus templom
szentelése,
1956.

