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Regéc, maga a természet

Nyert a település nagyszabású pályázata
Óvatosan fogalmazva is hatalmas eredményként könyvelhető el, hogy siker koronázta az önkormányzat által
tavaly ősszel benyújtott turisztikai témakörű pályázatot. Az igencsak nagyszabású pályázat által sikeresen
elnyert támogatás 496 380 000 forint,
amely összeg a várral kapcsolatos nagyütemű fejlesztésekre használható fel.
„A Regéci Vár, ahol II. Rákóczi Ferenc
fejedelem gyermekkorát töltötte” című
pályázatai projekt két fejlesztési
helyszínnel rendelkezik majd, amint a szükséges
adminisztrációs és közbeszerzési eljárások azt lehetővé teszik, ez várhatóan minimálisan is néhány hónap.
Természetesen maga Regéc Vára az egyik
fejlesztési terület, ahol e pályázati támogatásnak köszönhetően több, mint háromszázhúsz év után tető kerül a vár egyik
meghatározó épületére, ez az öregtorony.
Már a tavalyi évben jelentős mértékben, de
nem teljesen helyreállított északi torony
eredeti állapotának megfelelően újjáépítésre kerül. A több szintes torony helyreállítása után kiállításoknak és bemutatótereknek ad majd helyet. Környezetében szabadtéri kiállítóterek létesülnek a környező falak állagvédelme mellett.
Jó ideje dédelgetett álma
az önkormányzatnak, hogy mielőbb rendezvények színhelye lehessen a vár. Ez az állom most megvalósulni
látszik, hiszen a műemlék keleti oldalán elhelyezkedő várárokban színpaddal ellátott rendezvénytér kialakítása fog megvalósulni. Néhány éve érezhető már, hogy a jelenlegi fogadóépület a vár bejáratánál elavult, így a
fejlesztés ennek a faszerkezetű épületnek a cseréjét is tartalmazza. A jelenlegi építmény helyére egy nagyobb,
sokkal korszerűbb fogadóépület kerül, ami már rendelkezni fog
elvárható színvonalú büfével, ajándékbolttal és szociális helyiségekkel.
A másik fejlesztési terület az az ingatlan a község közepén, amit
a közelmúltban vásárolt meg az önkormányzat. Ide egy olyan
épületkomplexum épül, amely funkcióit tekintve szorosan kapcsolódik a várhoz. Az épület alaprendeltetése az, hogy a településen rendelkezésre álljon egy olyan fogadóépület, amely magas
színvonalon tudja fogadni azokat a látogatói csoportokat, akik
további olyan értékekkel szeretnének megismerkedni, melyek a
várban nem bemutathatóak. Továbbá ez a létesítmény helyt ad
majd egy információs és régóta szükséges régészeti központnak,
leletanyag tárlónak és kőtárnak. Interaktív lehetőség nyílik e helyen a régészeti leletanyag feldolgozásában való részvételre is. Ebben az új épületben természetesen kiállítások is lesznek és egy multimédiás vetítő központ, ami háromdimenziós animáció segítségével mutatja be a vár
egykori ép állapotát. A mintegy félmilliárdos pályázat tartalmaz a projekthez kapcsolódó eszközbeszerzést is,
ezek a gépek is az e ingatlanon megépülő komplexum tárlóiban lesznek elhelyezve.
A nagyszabású beruházás kezdete még nem ismert, de azt biztosan lehet tudni, hogy a turisztikai fejlesztés
2014-ben fog teljesen elkészülni, várhatóan úgy az év derekán.
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Hagyományosan Batyusbál
Mivel a társasági élet, a szórakozás ép úgy szükséges a normális,
kiegyensúlyozott élethez mint a hasznos munka, a hobbi, vagy a
megfelelő táplálkozás, így rendezvényre hívja a polgárokat a
település vezetése. Ennek megfelelően mindenkit szeretettel vár a
község önkormányzata 2013. február 2-án, szombaton este a
20 órától kezdődő szokásos farsangi Batyusbál rendezvényére,
melynek helyszíne a Községháza nagyterme. A zenét a település
„saját zenésze”, Márkus László szolgáltatja.

Vízmű hírek
Bizonyára mindenki előtt ismeretes már, hogy a község 18 évnyi üzemeltetés után átadni kényszerült vízművének üzemeltetését. 2013 Január 1-től a vízmű üzemeltetője a Sátoraljaújhely székhelyű Zempléni Vízmű Kft.
Regécen a szolgáltató Sárospataki üzemmérnöksége végzi a vízmű üzemeltetését, ezért észlelt hiba vagy bárminemű szolgáltatási rendellenesség esetén ide kell fordulni bejelentéssel. Az üzemmérnökség elérhetősége a 06 47
311-806 telefonszámon, vagy a www.zemplenivizmukft.hu weboldal e-Hibajelentő felületén. Fontos tudni, hogy
egy esetleges műszaki hiba miatt elfolyt víz minden köbméterét ki kell fizetni annak a fogyasztónak, akinek az
ingatlanján ezt a vízszökést a vízóra lemérte. Így volt ez eddig is, csak az önkormányzat minden állandó lakos
esetében méltányosságból elengedte a fizetendő díj bizonyos részét. Az új szolgáltató nem gyakorol méltányosságot.
versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és
hasznos tagi szolgáltatásokkal.
Téli szállásán tartózkodik a község
csordája

November végén „beköltözött” a falu szarvasmarha csordája a téli szállást is biztosító állattartó telepre, itt tölti
az állatállomány a téli hónapokat. Izgalmas és egyben tanuló időszak ez az
önkormányzatnak és dolgozóinak, hiszen az állatok téli elhelyezése, ellátása, gondozása összetettebb feladatot jelent, mint a csorda legelőn tartása.
Nagyon sok tapasztalattal bővül a csordával is foglalkozó dolgozók ismeretanyaga nap mint nap. Számos feladat van még hátra ahhoz, hogy az állattartó telephely elégséges szintről megfelelő szintre kerülhessen, ezek a
feladatok folyamatosan kerülnek elvégzésre. Adódik mindez abból, hogy
közben a legelőtisztítás is zajlik, ahol bizony sok még a letisztítandó terület és kevés a rendelkezésre álló ember. Mindezek ellenére elmondható,
hogy az állatok az évszaknak megfelelően jól érzik magukat, viszonylag ritkán húzódnak fedett helyre. Sokkal
inkább szeretnek az élelmük egy részéből növekvő pihenődombon tartózkodni, hóesésben is, éjszaka is. Sajnálatos módon egy állat elhullása is bekövetkezet,
ugyanakkor a téli ellések is megkezdődtek.
Az utóbbi két hétben minden
hétfőre jutott
egy újszülött boci, akik a tél
ellenére kifejezetten jól
vannak. Napjainkban a
csorda 36 állatból áll, húsz
felnőtt állat és tizenhat borjú.

