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,,Pattanjatok pompás rügyek, virággal vonulj be Tavasz, tedd koszorúd szép fejedre, a táj szépségedre szavaz’’

Tisztelt Karancsberényiek!
A tél végét jelzi már, hogy egyre többet látjuk a napsugarakat, érezzük a tavasz illatát. Indulhat a munka a
kertekben is.
A település fejlesztésére vonatkozóan erre az évre is meg vannak a terveink. Szeretnénk a nyertes
pályázatok kivitelezését is mielőbb megkezdeni, de a Közösségi Ház felújításával kapcsolatosan sok a
megelőző,,láthatatlan” feladat. Legsürgetőbb a Táncsics és Bandúr utak aszfaltozása, mely az időjárás
függvényében a tavaszi hónapokban fog megvalósulni. A melegebb időre várunk az orvosi rendelő
nyílászáró cseréjének, a vízvezetékrendszer felújításának munkálataival és a falfestéssel is.
A közmunkaprogram egyre kevesebb létszámmal működik, mivel az egészségügyileg alkalmas
regisztrált munkanélküliek száma évről évre csökken, építőipari szakemberek pedig egyáltalán nincsenek
közöttük. Próbáljuk a kevesebb létszám ellenére a településtisztasági feladatokat és az elkezdett kisebb
beruházásokat az idén befejezni.
Bizonyára többen értesültek már arról, hogy új tulajdonosa van a Kőbányának, aki szeretné újra
megnyitni és mielőbb elkezdeni a termelést a ,,Karancsberény I.-andezit ’’védnevű bányatelken.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005.(XII.25.) Korm.rendelet 9.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján 2018.03.26. hétfőn 17.00 órától
Közmeghallgatásra kerül sor a Karancsberényi Művelődési Házban a Járási Hivatal szervezésében.
A KM Építő Kft. által benyújtott környezeti hatástanulmányi dokumentációba az érdeklődők előzetesen is
betekinthetnek elektronikus úton a következő elérési helyen:
http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny/item/2567-karancsbereny-i-andezit
illetve papír alapon olvasható a Karancsberényi Községházán, ügyfélfogadási időben. A téma iránt
érdeklődők részt vehetnek a Közmeghallgatáson, ahol választ kaphatnak esetleges kérdéseikre a jelenlévő
szakemberektől. Éljenek a lehetőséggel és jöjjenek el erre a fórumra!
A 2018. I. félévre vonatkozóan a már kiküldött csekkeken március 19-ig teljesíthetik
pótlékmentesen a helyi adó befizetési kötelességüket. Kérjük, hogy a határidő betartásával fizessék be a
kommunális, az iparűzési és a gépjárműadó összegét.
Emlékeztetjük a lakosságot, hogy a kerti égetésekre február 1-április 30. között van lehetőség,
természetesen, csak ha kellően száraz avart, vagy gallyakat, növényeket kívánunk elégetni és nem
naphosszat csak füstölni vele.
Hamarosan kiküldjük az ebek nyilvántartásához szükséges bejelentő lapokat és a felszólítást a
kötelező oltások igazolására. Kérjük, hogy az értesítésben foglaltak szerint teljesítsék a kutyatartással
kapcsolatos teendőiket, illetve felhívjuk az eb tartók figyelmét arra, hogy gondoskodjanak minden
esetben az ebek zárt, kerítésen belüli tartásáról, ellenkező esetben eljárás kezdeményezhető ellenük.
Sajnos a tél tovább rontotta az utak állapotát. A főút önkormányzati fenntartású részére vonatkozó
kátyúzásokat a két út aszfaltozásával egyszerre szeretnénk elvégezni. A Karancslapujtő felé vezető főút
helyreállítását és a felhízott útszéli padkák lenyesését pedig kezdeményeztem az Állami Közútkezelőnél,
aki a munkálatok beütemezését ígérte. Sajnos, nem csak helyi jelenségről beszélhetünk, hasonló úthibák
megye- és országszerte nehezítik a közlekedést. Kérjük az autósok türelmét és az útviszonyoknak
megfelelő sebesség megválasztását. A gyalogosok, kerékpárosok figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy
ne veszélyeztessék saját testi épségüket és ne okozzanak a járművezetők számára kellemetlenséget azzal,
hogy ittasan és elvárható láthatósági ruházat nélkül a szabályok betartását mellőzve, gyakran az út
közepén, kiszámíthatatlanul imbolyogva közlekednek.

A szántóföldeken is hamarosan indulnak a tavaszi munkálatok, mely a mezőgazdasági gépek
forgalmának megnövekedésével és sárfelhordással is jár. Természetesen köteles mindenki a kerekekről
lehullott sarat a közúti forgalom számára fenntartott útról a KRESZ szabályai szerint letakarítani,
ellenkező esetben bárki rendőri intézkedést kérhet a balesetek és kellemetlenségek elkerülése végett, ha
sárfelhordást tapasztal.
Továbbra is kérésünk, hogy a közterületeken tartósan ne tároljanak használaton kívüli járműveket,
illetve tűzifát. Amennyiben a fa feldarabolását is közterületen végezték, kérjük, hogy ennek minden
nyomát, a terület maradéktalan rendbetételével mielőbb szíveskedjenek eltakarítani.
A temetői konténerekbe még mindig néhány helyi lakos a saját kommunális szemetét helyezi el,
semmibe véve kérésünket, illetve nem él a szelektív gyűjtőbe való elhelyezés lehetőségével sem.
Bátran tegyen észrevételt, aki szemtanúja ilyen esetnek, mert ott tartunk, hogy jutalmat tűzünk ki
annak, aki segít leleplezni az ilyen, környezetére igénytelen embereket, vagy azokat, akiknek az a
szórakozásuk, hogy a Művelődési Ház udvarán lévő kukát rendszeresen kiborogatják és még emberi
ürüléket is hagynak maguk után. Megérdemelnék a megszégyenítést, mert ez minősíthetetlen magatartás.
Fellendült a lakóházak iránti kereslet a településen. Több lakatlan ház is új gazdára talált az utóbbi
időben. Szívesen segítünk azoknak, akik adataik megadásával megkérik a Hivatalt, hogy az érdeklődők
számára közvetítsük az ingatlanjukat, útmutatást nyújtsunk a tulajdonos megtalálásához.
Az idős, egyedülálló lakosaink figyelmét felhívjuk a jó idő beköszöntével majd az idegen árusok,
toll-, vashulladék felvásárlók és egyéb ürüggyel bekopogtatók veszélyére, akik nem mindig jó
szándékúak. Tartsák zárva kapujukat, értékeiket, és ne bízzanak az idegenekben, ha egyedül tartózkodnak
otthon. Figyeljük a településre érkező idegeneket, ha gyanús viselkedésűek, érdemes jól megfigyelni a
személyeket illetve felírni a jármű rendszámát is.
Programok:
Február 3-án jelmezes Farsangi bálban mulathattak, szórakozhattak az érdeklődők, mely az idén is
teltházas volt.
2018. március 14-én, délután 14. 00 órakor az 1848-as forradalom és szabadságharc
170.évfordulójára gyertyagyújtással emlékezünk a Templom előtti Hősök Emlékművénél.
2018. március 31-én, szombaton délután a helyi 6 civil szervezet csapatait egy vetélkedővel és
ötletbörzével egybekötött délutánra hívjuk, ahol elsősorban helyismereti tudnivalók, megvalósítandó
célok és együttműködési lehetőségek kerülnek napirendre.
2018. március 31-én, 21.30-tól 03.00 óráig kerül sor hagyományos Húsvéti Bálunkra, melyre
jegyek a szokott módon, elővételben foglalhatók 1.500 Ft-os áron.
2018. április 22-én, vasárnap a Lovasklub fogathajtó-versenyt rendez, ahová minél több
érdeklődőt várnak.
2018. április 29-én, vasárnap rendezzük a Majális- Főzőversenyünket, ahová várjuk a helybeli és
környékbeli csapatok benevezését a hamarosan közzétételre kerülő kiírás szerint.
Az idei évben a Falunap 2018. július 14-én, szombaton lesz, a délelőtt során gyermeknapi
programokkal színesítve, délután pedig kulturális műsorokkal, majd este szabadtéri bállal.
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