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Gépeket vásárolt a falu
Belügyminisztériumtól elnyert támogatás segítségével vásárolt a község önkormányzata gépeket, mintegy 2,
6 millió forint értékben. A beszerzett eszközök elsősorban, de nem kizárólagosan a szarvasmarha tenyésztés
területén kerülnek hasznosításra. Ugyan nem új, de jó állapotú a falu első traktorja, egy Mtz 82 típusú erőgép, amire már felszerelésre került egy új homlokrakodó bálavillával. Ez az eszköz a takarmánybála mozgatását szolgálja, de a későbbiekben beszerzésre kerül a géphez kapcsolható egyéb adapter is. A napokban
érkezett meg az első gépbeszerzéshez tartozó fűkasza is, ami a legalapvetőbb része a takarmány előállításnak. Az önkormányzat a jövőben még számos gépet, eszközt szeretne beszerezni az állattartási program részére, (rendsodró, szárzúzó, bálázó, esetleg új erőgép) melyek egy része csak e területen hasznosítható, míg
más eszközök egyéb feladatok elvégzésében is jó szolgálatot tehetnek.

Új orvosi ügyelet

Búcsúi rendezvény

Szeptember elsejétől más szervezet biztosítja
az orvosi ügyeletet a gönci körzethez tartozó
településeken, így Regécen is. Még az év első
felében döntöttek arról a kistérségi települések
polgármesterei, hogy a kistérség új pályázatot
ír ki az orvosi ügyelet jövőbeni működtetése
ügyében. Két fő oka volt az intézkedésnek.
Egyik az egyre inkább tapasztalható nem megfelelő szintű ellátás, a másik fő ok, hogy az
ügyeleti ellátást korábban végző Ügyelet Kft.
pénzügyi terveit, beszámolóit a megbízó Kistérségi Társulási Tanács több esetben is elfogadhatatlannak tartotta. Az ellátásra kiírt pályázat csak második nekifutásra lett eredményes,
aminek eredménye képen e hónap elsejétől az
orvosi ügyeleti ellátást a Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ látja el. Az orvosi ügyelet
igénybe vehető hétfőtől—péntekig délután 16
órától másnap reggel 7 óráig, péntek 16 órától
hétfő reggel 7 óráig. Székhelye a Kistérségi
Járóbeteg Központ földszintjén található, Gönc
Károlyi
Gáspár
út
19-21.
Az ügyelet telefonszáma: 06-46-588-056.

Lassan már hagyománnyá válik, hogy a község önkormányzata az októberi Romai Katolikus Búcsú ünnepét
is rendezvénnyel igyekszik még kiemeltebbé tenni.
Az elmúlt két évben
búcsúi bál volt és
templomi koncert az
ünnepi
szentmise
alkalmával.
Mindkét
koncertet
Regéc testvértelepüléséről, Gyömrőről érkezett Eszterházy katolikus kórus adta. Az már biztos,
hogy a búcsú szombatján, október 6-án lesz búcsúi bál
a Községházán, ami 20 órakor kezdődik.
Egyéb program még
szervezés alatt van,
ezért arról csak a
későbbiekben
lesz
tájékoztatás.
A község önkormányzata mindenkit
szeretettel
lát
a
rendezvényen.
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Közgyűlést tart a két regéci Erdőbirtokosság
Közgyűlést hívott össze Magyar Géza a regéci Erdőbirtokossági Társulatok elnöke 2012. szeptember 29-én,
szombaton 15 órára Regécen a Községháza nagytermébe. Tisztújító közgyűlés lesz az Új Földhözjutottak
Erdőbirtokossági Társulatánál, közismertebb nevén az Újbirtoki társaságnál. Itt lejárt a négy évre szóló mandátum, így szükséges a vezetők és tisztségviselők választását elvégezni. A Volt Úrbéresek Erdőbirtokossági Társulatánál—azaz a bekecsi társaság—a tisztújítás majd 2013-ban lesz aktuális. Mind két társaság részéről beszámolót tart az elnök, illetve tájékoztatja a tagságot a jövőbeni feladatokról, lehetőségekről.

Nagyszabású pályázatot nyújt be a község
Új, eddig soha nem látott volumenű pályázatot nyújt be a község az ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók
és szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírásra. Az összesen 500 millió forint költségvetésű pályázati projekt jelentősebb része a várat érinti, ahol igen komoly helyreállítások kezdődnének el. Tulajdonképpen a mostani, szintén jelentős várbéli helyreállítások egy részét folytatná az önkormányzat a sikeres pályázat segítségével úgy, hogy a most megkezdett öregtorony helyreállítást teljesen befejezné és tetővel látná el. Itt több szinten
kiállító és bemutatóterek létesülnének, akárcsak a torony környezetében lévő helyiségekben, amik ugyancsak
nagymértékű helyreállítást kapnának. A jelenlegi fogadóépület helyén egy új, korszerűbb és az igényeket maradéktalanul kielégítő nagyobb épület létesülne. Ebben már megfelelő vendéglátást vehetnének igénybe a látogatók, elvárható színvonalú terekkel, szociális helyiségekkel. A tervezett beruházás másik színtere az a telek a
falu közepén, amit a község a tavalyi évben vásárolt meg. Itt egy olyan épületkomplexum épülne, amiben számos kiállító és bemutatótér létesülne. Helyet kapna az épületben multimédiás háromdimenziós bemutatóterem,
kilátótorony és vár egyre sokasodó leleteinek tárolója. A pályázatot módosított határidővel szeptember hónapban kell benyújtani, ami az
óriási tervezési és előkészítő
munka mellett is sikerülni
fog. Elkerülhetetlen kiadást
jelent a községnek, hogy a
tervezett beruházások tervezési költségének egy jelentős
részét szükséges kifizetni
még akkor is, ha a pályázat
nem lenne sikeres. Az elkészített tervek még ebben az
esetben is értéket jelentenek,
hiszen azok bármikor később
már rendelkezésre állnak és
felhasználhatóak. A most zajló beruházás hozzávetőleges
úgy két hétig tart még, a keleti és nyugati várfalak betervezett helyreállítása hamarosan
befejeződik. Van még munka
bőven viszont a rondellán,
ahol a terv szerinti magasság
szinte megvan, de az öregtoronyba történő pillérszerű
bekötése most kezdődött el. A rondella tetejére kerülő fafödém szerkezet kialakítása is hátra van még. Az öregtorony külső köpenyfala még készül, illetve a toronyból a rondellára nyíló ajtónyílás visszaépítése is most veszi kezdetét. Bár a jelenlegi helyreállítás csak egy kisebb részét érinti az igencsak jelentős alapterületű várnak, mégis nagy értéket jelentő nagyszerű dolgok valósulnak meg a Rákóczik egykori sasfészkében.

Regéci Hírek
Kiadja:
Regéc Község
Önkormányzata
Szerkesztő:
Bakos Ferenc
Megjelenik: havonta

A
N
N
O

Gabona csépléskor,
80-as évek első fele

