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Elkészült a tervezett helyreállítás a várban
Még augusztus első napjaiban vette kezdetét Regéc Várában a műemléket érintő eddigi legnagyobb volumenű helyreállítás. Regéc
község 1999-ben vette gondjaiba a méltatlanul elfeledett, egykor kiemelt fontosságú Rákóczi várat. A mostani több mint két és fél hónapos beruházás igen jelentős mérföldkő a vár állagvédelmének és
helyreállításának nagyon rögös útján. Az október 19-én lezajlott műszaki átadással befejezett helyreállítás nagy mértékben javított a vár
állapotán, hiszen a beruházással érintett négy területen mondhatni
monumentális falszakaszok kerültek kijavításra, újjáépítésre. A százhúszmillió forintos beruházás alkalmával kijavításra, felújításra került a nyugati külső várfal északról déli irányba húzódó első szakasza, helyenként nyolc méter magasságig. A keleti várfal északi toronytól induló első negyven métere szintén részleges helyreállítást
kapott, helyenként az alapokat jelentő szikláról indulva. A vár legrégebbi építményeként is számon tartott északi -öreg- torony több emelet magasan álló részei kaptak egy új köpenyfalazást, illetve a szikláig lepusztult déli és északi falak több méter magasságig visszaépültek. Vannak már arra vonatkozó tervek is, hogy ez a hatalmas torony
teljes egészében helyreállításra kerülne, ha a Regéc község által már benyújtott pályázatot sikerrel bírálnák
el. A most elvégzett helyreállítás negyedik és egyben leglátványosabb része az öregtorony keleti oldalán
egykor álló kör alakú bástya, a rondella első ütemének visszaépítése volt. Ez az építmény hajdanán két szintes volt, ebből az első szint, mintegy kilenc méter magasan most elkészült, ami a rondella teljes méretének
kétharmada. Nem kevesebb, mint három és fél méteres falvastagsággal büszkélkedhet a bástya, aminek újjáépítése hatszáz köbméter követ emésztett fel. Az építmény, egy kisebb terjedelmű megmaradt eredeti falszakasz kivételével teljesen az alapokat jelentő szikláról épült
újjá, tején fapallóval borított kilátó terasz kialakításával. Az
EB Hungary Invest Kft. által szépen kivitelezett és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által finanszírozott nagyszabású helyreállításból Regéc község, mint a vár üzemeltetője is kivette részét, hiszen nem csak a beruházás kiviteli
terveit készíttette el, hanem a mindennapi feladatokban is
igyekezett közreműködni. A most elvégzett, ezerötszáz köbméter kő és falazóhabarcs felhasználásával kivitelezett
helyreállítást remélhetőleg újabbak követik majd, Regéc
Község Önkormányzata és még sokan mások folyamatosan
dolgoznak ezért. Az elvégzett helyreállítás e nagy múltú vár
megmentése mellett minden bizonnyal jelentősen hozzá fog
járulni a látogatók számának növekedéséhez, mert az egyébként is impozáns műemlék most helyreállított részei szemet gyönyörködtető élményt nyújtanak. Szinte már
közhely, hogy Regécnek egyfajta kötelessége, és több szempontból érdeke is a várral törődni. Mutatja ezt a
most lezárult várbéli beruházás is, ami által máris konkrét jövedelmet jelentett sok regécinek a műemlék:
szálláshely tulajdonosoknak, szolgáltatóknak, különböző munkaterületeken feladatokat vállalóknak.
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Más kórházhoz rendelve
Nagyon kedvezőtlen az az intézkedés, ami arról rendelkezik, hogy a jövőben Regéc lakossága –több más környékbeli településsel együtt- az eddigiekkel ellentétben nem a megyei kórház ellátási területéhez tartozik, hanem a Sátoraljaújhelyi kórházhoz. Az elfogadhatatlan nyári döntés híre jó későn, és szinte szájról-szájra szállva jutott el a község önkormányzatához, mivel semmilyen hivatalos értesítés nem történt. Természetesen, a
község vezetése haladéktalanul kérelmezi az eredeti ellátási körzethez történő visszacsatolást, hiszen Sátoraljaújhely bár közelebb van, mégis Regécről oda eljutni többszörösen nagyobb problémát jelent szinte minden lakosnak, sokaknak meg egyenesen kivitelezhetetlen.

Károkozók a csorda körül
A környékbeli állattartó gazdaságokból már korábban is lehetett hallani, hogy egyes személyek időnként károkat
okoznak az állatok legeltetéséhez nélkülözhetetlen villanypásztorokban. Egyre inkább tapasztalható ez a jelenség
a regéci csorda körül is. Amióta szinte megszűnt Regécen a földek intenzív használata, azóta úgymond szabad
prédának tűnt mások földje, többek között a község kettőszáz egynéhány hektárja is. Mindenféle, úgynevezett
kalózutak keletkeztek az egykori szántókon, kaszálókon. Szórókat és vadleseket telepítettek tetszés szerint bárhová, minden esetben figyelmen kívül hagyva a magántulajdonra vonatkozó törvényeket. Létezik bizony vadászati törvény, ami biztosítja a vadászati jogot egy-egy vadásztársaság részére, de ez nem írja felül a magántulajdonra és az elsődleges hasznosításra vonatkozó jogszabályokat. Ennek okán kell a földtulajdonos/földhasználó
engedélye a területén végzett bárminemű beavatkozáshoz, így szóró és vadlesek telepítéséhez is. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy kidöntögetve, terepjáróval letaposva található a csordát őrző villanypásztor, ami akár az álversenyképességének növelése és érdekeilatállományt is veszélyeztetheti. A község önkormányzata természetesen nem fogja tétlenül nézni a szándékos
nek hatékony védelme lesz, kibővült közfelkárokozásokat, a vagyonának veszélyeztetését, így adott esetben meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.
adatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

Már folyik a legelőtisztítás
Megkezdték az önkormányzat dolgozói a betervezett rét-legelők tisztító vágását. Első
ütemben a Pincécske nevű területen lévő önkormányzati tulajdonú földek kerülnek kitisztításra. Aztán folytatódik ez a munka a Verem és

a Gidu-hegy elnevezésű önkormányzati földeken. Tervbe van
még véve az egykori délő is meg a Barátláza, de a tavaszig
végezhető tevékenységre vonatkozó engedélyek bizony igen
későn érkeztek meg a júliusi beadás ellenére is, így valószínűleg nem lesz elvégezhető minden területen a legelő és kaszálótisztítás. Na meg egyéb feladatokat is el kell végezniük a dolgozóknak ezen időszak alatt. Arról nem is beszélve, hogy nem

Olvasói vélemény
Szeptember végén tartotta a két regéci Erdőbirtokossági Társulat a közgyűlését. A
VUET esetében beszámoló hangzott el az elnök részéről az elmúlt időszak gazdálkodásáról és a jövőbeni tervekről. Bár sok résztvevőnek ezt már nem állott módjában
megvárni a nagyon hosszú „bevezető” miatt. Az UFET esetében új vezetőket és tisztségviselőket kellet választani, mert a négy éves mandátum lejárt. Hát… ez tulajdonképpen egy önkijelöléses választás volt, hiszen a megválasztott tisztségviselők egy
része önmagát jelölve választódott meg. Úgy tűnt, hogy az igencsak leapadt létszámú
tagság vajmi keveset ért a kissé zavaros választási procedúrából. Az viszont pozitívum, hogy az Ufet székhelye is —akárcsak korábban Vuet székhelye— visszakerült
Regécre, aminek az önkormányzat adott otthont. Mint már annyiszor, annyi ügyben,
a közgyűlés előtt is jó néhány heves kritika fogalmazódott meg az Erdőbirtokosságok
működésével kapcsolatban, de a közgyűlésen szinte minden rendben volt.
Bakos Ferenc

lehet még tudni, milyen dolgozói létszámmal lehet számolni
jövő év januárjától.
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