7.évfolyam 24.szám
2016.szeptember
,, Fákról hulló színes levél tarka szőnyeget hint elénk, piros, sárga, rozsdabarna, a fű színét eltakarja. ”
Tisztelt Karancsberényiek !
Naptár szerint vége a nyárnak ,de az időjárás még nagyon kedvező, élvezhetjük a nap melegét.
Igyekszünk mindazt a munkát elvégezni az esős időszak beállta előtt, amit beterveztünk.
Itt hívnám fel a figyelmét a lakosságnak, hogy a kertek összetakarítását követően szeptember 15.-től
november 30.-ig lehet a gazt elégetni,( illetve tavasszal február 1-től április 30 –ig )vasárnap és
ünnepnap kivételével naponta 9.00 és 16.00 óra között. Természetesen nem ajánlott nedvesen
meggyújtani, mert ezzel a környéken lakóknak okoznak kellemetlenséget. Kérjük, vegyék figyelembe a
rendeletünkben foglaltakat, tartsák be az előírásokat.
Visszatekintés:
Hagyományainknak megfelelően az idén is megrendeztük a Falunapot július 9.-én, melynek délelőttjén
egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők. A résztvevők száma elérte a 100 főt, az
Önkormányzat által finanszírozott nőgyógyászati rákszűrésen pedig 17 fő vett részt. Örülünk, hogy ilyen
sokan áldoztak szabadidejükből az egészségük érdekében.
A délután lovasbemutatóval és kulturális műsorokkal folytatódott. A Falunapi gulyás 500 Ft-os áron
történő értékesítésével 63.000 Ft bevétel képződött, mellyel az Óvoda működési költségéhez járultak
hozzá. Az esti bálban jó hangulatban mulathattak hajnalig.
Az idén Borsosberény adott otthont a XXI. Berény utónevű települések találkozójának, ahol 50 fős
csoporttal képviseltettük magunkat, jövőre majd Iharosberényben kerül megrendezésre.
Közmunkaprogram:
A vízelvezető árkok tisztítása, hidak, jelzőtáblák karbantartása, festése, szerszámok és gépek tárolására
alkalmas tároló helyiségek kialakítása történt meg.
Folyamatos az intézmények, közterületek takarítása, fűnyírások, kaszálások, sziklakertek gondozása,
locsolás,a temetőben és a templom körül a teljes körű fűnyírást, sövényvágást is közmunkásokkal
végeztük. Az Önkormányzat területén lévő szilvafákról leszedett gyümölcsből szilvalekvárt főztünk,
melyet a rendezvényekre készítendő süteményekhez kívánunk felhasználni. Jelenleg a főútvonal mentén
Lapujtő irányába haladva az útszéli gaz irtása folyik a jobb látási viszonyok biztosítására, valamint az
Önkormányzat által magánszemélytől megvásárolt üres telek gazmentesítése, tisztítása a Fodrász üzlet
mellett.
Kulturális közfoglalkoztatottként most sem tudunk senkit alkalmazni, a könyvtár nyitva tartása
önkéntes és közfoglalkoztatási viszonyban történik.
A középiskolások számára kötelező közösségi munkaórák ledolgozására is van lehetőség az
Önkormányzat által szervezett programokon való aktív feladatvállalással. Ehhez a tanuló iskolája és az
Önkormányzat Hivatala között létrejött szerződés szükséges, illetve a rendezvény előtt legalább egy
héttel be kell jelentkezni, egyeztetni.
Nyáron vállaltuk 4 diák foglalkoztatását is, de a tapasztalatok vegyesek- sem a központilag előírt napi
max. 4 órás munkaidő, sem a diákok nyári egyéb elfoglaltsága nem volt könnyen össze-egyeztethető a
kijelölt feladatokkal. Jövőre az érettségizett, felsőfokú tanulmányokat megkezdő illetve folytató diákok
közül fogunk 1-2 főt választani kisegítő hivatali- illetve könyvtári feladatokra, a középiskolások számára
pedig a közösségi munkaórák ledolgozására lesz majd lehetőség.
Pályázatok, beruházások :
Sajnálatos módon az idén sem nyert támogatást a Táncsics és a Bandúr út aszfaltozási munkálata, így
ismét önerőből kell a kialakult kátyúkat bejavítani, a Sport-pálya jobb oldali Rákóczi bekötőútjának
felső szakaszát kőzúzalékkal sármentesíteni még szeptember folyamán.
Két energetikai pályázatunk elbírálása még nem történt meg, melyből a Hivatal épületét és a Közösségi
házat szeretnénk felújítani : homlokzati szigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés és
akadálymentesítés a cél. A két épületre benyújtott pályázati igény közel 130 millió Ft.
Kiírásra került az Egyházak számára egy zarándok –körút megvalósítási pályázat, melyben vizsgáljuk a
lehetőségét, hogy a Karancsberényi Önkormányzat az Egyházzal megállapodást kötve venne részt, azaz
nyertes pályázat esetén a Pálháza-pusztai Kádár üdülőben meditációs központot, a Dózsa út 20. szám
alatt, a volt Pártház udvarán pedig Szabadtéri színpadot, imahelyet alakítanánk ki.

Önerős beruházásként a régi óvoda helyén most az ősz folyamán kialakítunk egy kövezett parkolót,
mely temetések és gyertyaégetés alkalmával több autó parkolását fogja biztosítani.
Településkép:
Az idén több telektulajdonos is elhanyagolta a saját udvarán, kertjében illetve a háza előtt az árokparton
a fűkaszálást. Minden lakosnak, illetve telektulajdonosnak kötelessége az ingatlanján illetve az ingatlan
előtt az út széléig a füvet levágni, az árkot kitisztítani, hogy a csapadékvíz zavartalanul jusson el a
vízgyűjtő patakokba. Téved, aki azt gondolja, hogy a háza előtt majd közmunkások levágják a füvet,
gazt - ez nem a közmunkaprogram feladata. Abban az esetben, ha egy ingatlan kertrésze hosszan határos
az úttesttel, tehát nem csak a kapubejáró illetve a ház előtti szakasz rendbetétele terhelné a tulajdonost,
akkor kézi kaszálással a kijelölt helyeken a közmunkások elvégzik. Lakossági egyéni kéréseket a
közmunkások nem teljesíthetnek.
Óvoda
Augusztus utolsó hetén 6 hetes szünet után megkezdődött a 2016/17-es nevelési év 10 beíratott
kisgyermekkel. A nyár folyamán egy kisgyermekes család visszaköltözött Karancsberénybe, az óvó néni
pedig augusztus elején kijelentkezett a májusban létesített berényi lakcímről, így jelenleg 8
karancsberényi, 1 marakodi és 1 karancslapujtői kisgyermek veszi igénybe az Óvoda szolgáltatásait.
Augusztusban óvónői álláslehetőséget tettünk közzé, mivel Majer Nikolett gyakornok óvónő
bejelentette, hogy szeptembertől táppénzen lesz második gyermeke születéséig, azonban az
álláshirdetésre senki nem jelentkezett. 1 óvónő és 1 dajka mellé közmunkaprogram keretén belül
foglalkoztatunk 1 fő dajka végzettséggel és gyakorlattal rendelkező kisegítőt mind addig, amíg nem lesz
jelentkező az állásra.
Mivel az Óvoda működtetése igen sok normatíván felüli önköltséget igényel, szeretnénk kérni a kedves
Szülőket, hogy gyermekeiket rendszeresen járassák egész napos Óvodába, ne vigyék haza délben, mert
ebben az esetben tovább csökken a gyermekek után lehívható normatíva, miközben a kiadás ugyanannyi
marad. Ha már működtetjük az Óvodát 10 fővel, akkor ez legyen valós igényre alapuló, a Szülők
lehetőleg reggel 8-tól délután 16.00 óráig óvodáztassák gyermekeiket.
VGÜ-hírek : Kiosztásra kerültek az új chippel ellátott kukák. Azok, akik zsákos rendszerről álltak át a
60 literes szemetes-edényekre, illetve akiknél év közben a lakcím alapján változás történt, kaptak a
II.negyed évről olyan számlát, amit tulajdonképpen ők nem tudtak igénybe venni áprilistól, hiszen csak
júl. 13.-án kapták meg a kukákat. Nekik úgy kerül kompenzálásra ez az időszak, hogy most ugyan be kell
fizetniük a kiküldött csekket, de a következő negyedévben mentesítik őket a fizetés alól(ezzel jóváírásra
kerül a befizett összeg ),majd azt követően visszavezetik ismét a rendszerbe és onnantól már mindenki
rendszeresen , negyedévente fizeti a számára előírt nagyságú kuka utáni díjat.
Tanszersegély-tanévkezdési támogatás : A Képviselőtestület döntése értelmében az idén egyszeri
pénzbeli juttatást kapnak a gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő tanulók. Az általános
iskolások számára már kifizetésre került 10.000 Ft /fő. A közép- és felsőfokú tanulmányokat
folytatóknak iskolalátogatási igazolás ellenében a hónap végéig 15.000, illetve 20.000 Ft támogatást
nyújtunk. A gyermekvédelmisek 2 alkalommal kapnak 5.800 Ft-ot Erzsébet utalvány formájában, illetve
számukra ingyenes a tankönyv és az intézményi étkeztetés is.
Rendezvények:
-2016. szeptember 24. Szüreti felvonulás és bál.
Gyülekezés : 11.00 órakor a Kocsma mellett, kocsik díszítése, karszalagok kiosztása, rendőri
ellenőrzések. Indulás : 11.30 kor : Karancsberény-Karancslapujtő- Karancskeszi útvonalon.
A felvonuláson való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Szeptember 16.-án, pénteken 18.00
órától lesz megbeszélés a Kultúrotthonban, ahol pontosításra kerülnek a fogatok, autók és a résztvevők
listája, elosztása a járműveken. Azok, akik nem jelzik részvételi szándékukat, nem tudunk helyet
biztosítani.
Este 20.00 órától Szüreti bál, ahol a karszalagos, szüreti felvonuláson résztvevők ingyenesen, míg a
többi érdeklődő 1.300 Ft-os belépőjegy ellenében vehet részt.
-2016.október 07. 16.00 Ősi gyógymódok-Jászberényi Péter előadása a Műv-házban– részvétel ingyenes
-2016.október 29.
Vendégségi Bál – jegyek majd elővételben kerülnek eladásra
-2016.november 25.
Idősek Napja, Batyus bál
A napos, száraz idő reményében jó készülődést, szervezkedést kívánok a Szüreti Felvonuláshoz!
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)

