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Regéc, maga a természet

Falukarácsony
Idén is folytatja azt a hagyományt a község önkormányzata,
mellyel közös karácsonyi ünneplésre hívja a település valamennyi lakóját. A Községházán 2012. december 22-én, szombaton
17 órakor kezdődő közös Falukarácsony rendezvény a szokásoknak megfelelően
kerül megrendezésre.
Idén sem maradhat el
az ünnephez méltó
kulturális műsor, a
közös vacsora, a tombola. Mindezek mellett talán mégis a legfontosabb az együtt ünneplés, az együttlét felemelő, szívet-lelket
erősítő hangulata. Természetesen idén is lesz, az ilyenkor szokásos
ajándékcsomag, mellyel az község önkormányzata járul hozzá a
regéciek karácsonyához.

Járatváltozás
Mint az mindenki előtt ismeretes, a falugondnoki autó heti két alkalommal végzet úgynevezett Encsi járatot az
utóbbi néhány évben. Korábban, jó pár évvel ezelőtt szintén két járat volt Encsre hetente, keddi és pénteki
napokon. Egyszerű és praktikus oka volt ennek akkor, hiszen hétfői és csütörtöki napokon rendelt a háziorvos,
minek következtében a következő napokon szükséges volt elhozni a felírt gyógyszereket. Aztán már csak csütörtökönként rendelt a háziorvos, így a gyógyszerkiváltással egybekötött, e járathoz kapcsolódó egyéb feladatokat is pénteki napokon kellett elvégeznie a falugondnoknak. Nagyjából három-négy éve kezdeményezte néhány személy a polgármesternél azt, hogy legyen csütörtöki napokon is járat Encsre, hiszen akkor van a piac.
A Képviselő-testület annak ellenére biztosította ezt falugondnoki a szolgáltatás, hogy valamelyest pazarlónak,
de főként logikátlannak tűnt egymás mellett lévő két napon ugyanazt a járatot működtetni. A pénteki járat kötött volt a gyógyszerbeszerzés miatt, csütörtökhöz meg a „piacolók” ragaszkodtak. Idén, a nyár végén és őszszel ideiglenesen leállította a csütörtöki járatokat a polgármester, mert a várban zajló beruházás kapcsán újabb
feladatokat kapott a falugondnok. Ugye jól tudjuk, a vár több szempontból is fontos Regéc számára. Értéket
és hasznot is jelent. A falugondnoki szolgálatot is könnyebb úgy fenntartani, hogy ha van miből kipótolni az
ide kapott állami normatívát, mert az nem elég a szolgáltatás működtetésére. A falugondnok nem szociális
gondozó, így az Encsi járatokon kívül számos egyéb feladatott el kell látnia, ami mind-mind a község mindennapi életével van szoros összefüggésben. Mivel már véget ért a várberuházás, utóbbi hetekben sokan keresték
meg az önkormányzatot az esetleges csütörtöki Encsi járattal kapcsolatban, ezért a Képviselő-testület úgy határozott, hogy december 1-től biztosítja a csütörtöki járatokat, de ez esetben a pénteki járatokat törli. És, hogy
mi lesz a gyógyszerekkel? Amennyiben a polgármester eredményesen tud tárgyalni a háziorvossal és az érintett szomszédos településekkel egy más időpontú regéci rendelésről, akkor egyszerű a helyzet. Addig, és
amennyiben ez nem kivitelezhető a falugondnok csütörtök délután végzi a gyógyszerbeszerzést. Megtett kilométer szempontjából ez esetben kis megtakarítás érhető el, de a falugondnok egyéb feladatainak végzésére
több idő jut. A csütörtök járatok 7 óra 10 perckor indulnak, összevontan az iskolás járattal. Nagyon indokolt
esetben ettől lehet eltérés.
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Hamarosan megkeresi a földtulajdonosokat az önkormányzat
Legutóbbi ülésén döntött a Képviselő-testület a község szarvasmarha csordája által igénybe vett magán földterületek bérleti díjáról. A számítások alapján hektáronként húszezer forintos bérleti díjat tud felajánlani a község az érintett földterületek tulajdonosainak. A téli időszakban megkeresi az érintett földtulajdonosokat az önkormányzat a bérleti szerződés megkötése ügyében. Ez a bérleti szerződés visszamenőlegesen 2012. szeptember 1-től válhat érvényessé, hiszen ekkor kezdődött az a gazdálkodási év, amikortól hivatalosan az önkormányzat a földhasználó e területeken. Ezt megelőzően más gazdálkodó volt e földterületek bejegyzett hasznosítója.
A község jelentős 1/1 tulajdonrészű földterülettel rendelkezik, de számos olyan parcella is van, amiben résztulajdona van az önkormányzatnak. Tervezi a Képviselő-testület, hogy az ilyen résztulajdonos földek esetében
vételi ajánlatot tesz a tulajdonostársaknak, így a korábbi évek gyakorlatával szemben nem eladni, hanem vásárolni szándékozik földet.

Egy igazán mozgalmas év
November utolsó napjaiban, a téli időszakra történő felkészülés miatt áthelyezésre került a község szarvasmarha
csordája a keleti kertaljára. Egy hét sem kellet hozzá és máris beköszöntött a tél. Az állatok vígan legelésztek
volna a területen, csakhogy leesett a hó, aminek a vastagsága nem teszi lehetővé az állatok számára a sarjú legelését. Ennek okán a harmincöt egyedes csorda bekerült a téli szállást is magában foglaló telepre, ahol a téli beállónak készülő faszerkezetű épületek ugyan még nincsenek teljesen készen, de a jószágoknak már nyújtanak védelmet, már ha hajlandóak bemenni. Ugyanis az tapasztalható, hogy nem nagyon húzódnak fedél alá, inkább fekszenek kint az etető területen visszamaradó betaposott szénán, szalmán. Mindezek ellenére a beálló, vagy istálló
ésMézlapatak
érdekeiépületek folyamatosan készülnek, mint ahogy a területet körbevevőversenyképességének
karám is egyre jobbannövelése
kiépül. A
nek hatékony
védelme
lesz,elkibővült
közfelszélén kutat alakított ki az önkormányzat, amiből majd a vizet csővezetéken
házivízmű
juttatja
az itatóvályúig.
Azon túlmenően, hogy számos gép és berendezés hiányzik még a tehenészet
bizony van tenniadatokkal eszközparkjából,
és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
való az állatállomány elhelyezésére kijelölt területen is. De nem szabad elfelednünk, hogy a kis település önkormányzata és annak dolgozói nem egy egyszerű évet tudhatnak lassan maguk mögött. Az év elején, márciusban
igen jelentős vállalkozásba kezdett Regéc azzal, hogy belevágott a ridegtartású húsmarha tartásába, tenyésztésébe. Nyert ugyan támogatást a község a program elindításához, de az önkormányzatnak még így is jelentős összeget, vezetőknek és dolgozóknak sok-sok munkát jelentet az állattartási projekt legalapvetőbb feltételeinek létrehozása. Ez napjainkban is tartó folyamat. Természetesen az elvárt cél a munkahelyteremtés és bevétel termelés.
Még az év legelején vásárolta meg a község a bolt épületét, amit sikeres boltnyitás után értékesített is. Viszont a
két időpont között számos feladatot kellett elvégezni a cél érdekében. Majd nyáron a szokásos régészeti feltárás a
várban, aztán Falunap, komoly feladatok ezek is. Annak ellenére, hogy már az év elejétől előrehaladott egyeztetések folytak egy nagyszabású helyreállításról a várban, mégis hónapokig tartó jogi huzavona tette egyre bizonytalanabbá a megvalósulást. Annak ellenére, hogy nem Regéc volt a munka megrendelője és finanszírozója, mégis
az önkormányzat, élén Kormos István polgármesterrel tett pontot a jogi hercehurca végére azzal, hogy rekord idő
alatt készítetett egy második tervet és engedélyeztette azt. Ennek köszönhetően megkezdődhetett a 2,5 hónapos
beruházás, aminek Regéc szintén hasznát látja majd. Mindezek mellett aztán ott voltak, ott vannak a mindennapi
szokásos feladatok, kisebb eredmények és kudarcok egyaránt.

Adventi meghívás
A jól működő testvértelepülési kapcsolatoknak köszönhetően meghívást kapott
Regéc testvértelepülésétől, Gyömrő várostól december 16-ra, a III. Adventi
Gyertyagyújtásra, ahol Kormos István Regéc polgármestere meggyújtja az ünnepi
lángot és megossza karácsonyi gondolatait az eseményen megjelenőkkel.
A polgármester mintegy 6-8 fős küldöttséggel utazik Gyömrőre.

