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”Aranylik a napsugár,piroslik a rózsa már,a pipacs is, mint a láng,a nyár jött el mihozzánk.”

Tisztelt Karancsberényiek !
A napokban már ízelítőt kaptunk a nyári melegből,az iskolák kapui is bezáródnak, kezdődik a vakáció.
Mindenkinek szüksége van egy kis kikapcsolódásra. Tavaszi ünnepeink után ( Március 15.-i gyertyás
körmenet, Húsvéti bál, kézműves foglalkozás ) következnek a nyári programjaink :
Május 23.-án a szlovák- magyar együttműködésben felépült tanösvény és kilátó avatására túrát
szerveztünk, ami a rossz, esős idő miatt elmaradt, de 20 fő berényi résztvevővel Lipoványban részt
vettünk a projektzáró műsoron, ahol a Szivárvány Népdalkörünket is felkérték egy dalcsokor előadására.
Május 30.-án 41 fős delegációval a 220 km-re lévő Csákberényben vettünk részt a XX. Berény
utónevű települések találkozóján. A Szervezők a náluk hagyományosan megrendezésre kerülő Lovas
Betyárnapok keretébe illesztették be a Berények Találkozóját. Kulturális műsorhoz fellépőket az idén nem
kértek, így elsősorban a helyi Lovas-klub tagjai vettek részt a kiránduláson illetve a 2014-ben általunk
rendezett országos berényi napok segítői. Megismerkedhettünk a település adottságaival, látnivalóival és
igazi nyári hőségben lovas versenyek, bemutatók szórakoztatták az érdeklődőket. A polgármesterek
közgyűlésén döntés született, hogy 2016-ban Borsosberény lesz a rendezvény házigazdája.
Június 7.-én a Gyermeknapot a Gyermekjóléti szolgálat és a Kulturális közfoglalkoztatásban
résztvevők , közmunkások, valamint Óvodai – és hivatali dolgozók segítségével, helyi önkéntesekkel
szerveztük meg. Sok kisgyermek szórakozhatott ezen a vidám vasárnapon különféle kézműves
foglalkozásokon, versenyeken, bemutatókon. A művelődési ház színpadán teltház előtt a budapesti
MiaManó Színház előadásában a Ludas Matyi mesejátékot láthattuk. Tombolasorsoláson sok-sok játék,
könyv és egyéb nyeremény mellett torta és kerti medence volt a fődíj. Köszönjük annak a néhány helyi
lakosnak, környékbeli támogatóknak és a Képviselőtestület valamennyi tagjának,akik anyagi – és
természetbeli hozzájárulásukkal színvonalasabbá, tartalmasabbá tették a gyermeknap programját.
Június 27.-én , szombaton a Karancs-kápolnánál szokásosan megrendezett szentmisét követően
Karancsberény Község Önkormányzata lesz a vendéglátó házigazda, jöjjenek Karancsberényből is minél
többen !
Július 4.-én Hazaváró Falunapra várjuk kedves lakosainkat és azokat, akik mind máig
,,berényinek’’ vallják magukat, annak ellenére, hogy már az ország vagy a világ más táján élnek,
dolgoznak.. Ahhoz, hogy felkészülhessünk fogadásukra, fontos tudnunk, hogy hány főre számíthatunk.
Kérjük, hogy hozzátartozóikat értesítsék és jelezzenek vissza a Hivatalba, hogy kik fogadták el a
meghívásunkat. Akik jelzik , hogy szeretnének ,,hazajönni ’’, azoknak igyekszünk egy kis vendéglátást is
biztosítani a programokon kívül. Esti sztárvendégünk a Fresh- együttes lesz 20.00 órától, amit jó idő
esetén szabadtéri bál követ. Várjuk azon önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének segítőként részt
vállalni a rendezvény szervezésében. Süteménysütő-versenyünket ismét meghirdetjük, amire június 26-ig
lehet benevezni a Hivatalban vagy a Könyvtárban Simon Lillánál.
A nyár folyamán 2 alkalommal 1-1 hétre közigazgatási szünet lesz a berényi Hivatalban :
július 20- tól – 24-ig, illetve augusztus 10- től 14.-ig.Ebben az időben a halaszthatatlan ügyekben a
Karancslapujtői hivatal fogadja az ügyfeleket szerda és péntek kivételével.
Előzetes tájékoztatás a Szüreti időpontjáról : szeptember 26. szombat
SPORTKÖR : ismét bajnoki címet szerzett Karancsberény futballcsapata, amihez ezúton is gratulálunk a
játékosoknak,edzőnek illetve a sikerhez hozzájáruló támogatóknak.
A TAO-pályázat sikeres volt, 10 millió forintos beruházás előtt áll a sportöltöző és sportpálya, amelyből 7
millió forint az elnyert támogatás összege.

A Fiatalok számára a régi Kisbolt épületében ping-pongozási lehetőséget biztosítunk, amit
szívesen és eddig minden gond és magatartási probléma nélkül vesznek igénybe. A lányoknakasszonyoknak aerobic foglalkozáson nyílik lehetőségük egy kis mozgásra.
Április 1-től ismét közmunkaprogramot indítottunk 16 fő munkanélküli bevonásával. Elsődleges
feladat a település tisztaságának megőrzése, a közterületek rendben tartása, kisebb karbantartások
elvégzése, a Pártház lebontása és a kinyert építőanyagok újrahasznosítása kemence- és kerítés-építéshez.
Kérjük a lakosságot, hogy lakókörnyezetüket és egyéb földterületeiket gyom- és gazmentesítsék,a házuk
előtti vízelvezető árkokat tartsák rendben és tegyenek eleget helyi adófizetési kötelezettségüknek.
Az egész települést foglalkoztató kérdés végére került pont május utolsó napjaiban : mi lesz a
karancsberényi Margaréta Óvodával szeptember 1-től ? A problémát a folyamatosan csökkenő
születések száma, az alacsony óvodáslétszám jelenti, ami nem felel meg a Köznevelési tv. szerinti 13 fős
minimum csoportlétszámnak ( jelenleg is csak 11 fő vette igénybe ) , de a törvény engedményt tesz a
kistelepülések esetén, ha 8 helybeli szülő kéri az óvodáztatást és ez az igény 3 évig várhatóan fennmarad,
akkor az Önkormányzat továbbra is működtetni köteles. A jövő nevelési évet illetően még ez a létszám
biztosított is volt, de a rákövetkező 2 év már sajnos nem ilyen egyértelmű, hiszen hiába van a népességnyilvántartás szerint akár 12-13 fő óvodáskorú a településen, ha vannak családok, akik életvitelszerűen
külföldön élnek, vagy nem a helybeli óvodába hordják a gyermeküket illetve csak úgy nevezett ,,fiktív’’
lakcímük van itt valamilyen érdekből kifolyólag és nem fogják a berényi óvodás gyerekek létszámát
növelni a következő években. Jelen pillanatban a Minisztérium számára ez az összetétel nem ismert, ők
csak az összlétszámot látják mindebből. Mi megértjük a Szülők és Óvónők ragaszkodását a helyi
intézményhez, érzelmi alapon a Képviselőtestület is hasonló véleményen van, de ennek anyagi vonzatáról
nem sokan tudnak és nem is igazán akarnak tudni, pedig minket, településvezetőket ugyan úgy terhel a
község működőképességének a megőrzése is. Az Óvoda szeptember 1-től tovább működik ugyan, de a
bezárás veszélye sajnos nem hárult el a jövőre vonatkozóan, ha nem történik pozitív változás az említett
létszámban. Az biztos, hogy ezzel a döntéssel nagyot vállaltunk, hiszen az idén az óvoda működtetése
17,5 millió forintba kerül( kb. 2,5 millió a rezsi és dologi kiadás és kb. 15 millió Ft az óvodai dolgozók
bére és járulékai éves szinten ) amihez az állam csak 10,42 millió normatív támogatást biztosít ilyen
alacsony létszám mellett, a többit az Önkormányzatnak kell a megtakarításainkból és a helyi
adóbevételből pótolni. Ahhoz, hogy ezt az extra kiadást finanszírozni tudjuk, minden lehetséges
támogatási forrást fel kell kutatnunk, a szülőknek is aktívabb szerepet kell vállalni jótékonysági
rendezvények szervezésében, társadalmi munkában és esetleg újabb helyi adó kivetésére is sor kerülhet,
hiszen az aláírásgyűjtés során több, mint 400 lakos hasonlóan fontosnak tartja az Óvoda helybeni
működtetését, ami közös teherviselést feltételez. Ezzel párhuzamosan megkezdtük mindazon elmaradt
adók befizetésének behajtását, ami több, mint fél éves késlekedést mutat.
Tehát a feladat adott : mindenki , aki szeretné, hogy továbbra is biztosan működhessen Karancsberényben
az Óvoda,tegyen meg minden tőle telhetőt a népszerűsítésére és a támogatására. Az Óvodapedagógusokat
pedig innovatív módszerek és a környéken esetleg egyedinek számító profil, vagy foglalkozások
bevezetésének kidolgozására kértük fel, hogy a Karancs-völgyből idecsábítsunk újabb –és újabb óvodást.
A napokban kerül sor az ebtartók nyilvántartásának ellenőrzésére , amit az állatorvos rendelkezésünkre
bocsájtott. Kiderül, hogy mindenki eleget tett-e kutyatartással járó kötelezettségének, beoltatta-e
házőrzőjét és bemutatta-e az erről szóló dokumentációt. Az Önkormányzat részéről 30.000 Ft-os büntetés
kiszabására kerül sor ezen kötelezettségek elmulasztása esetén.
Hulladékgazdálkodási társulás tagjaként Karancsberény is részese annak a nyertes pályázatnak, aminek
révén várhatóan ősszel bevezetésre kerül településünkön is a szelektív hulladékgyűjtés. Erről
szórólapokon és a Falunapon egy információs sátor segítségével kívánjuk a Lakosságot tájékoztatni.
Jó pihenést,

nyaralást kívánok Mindenkinek a nyári hónapokban !
Csabainé Freistág Erzsébet ,polgármester

