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2019. július

„Nyár kacsint be az ablakon egy tikkadtságos hajnalon, fénye a redőnyt törve át, magával füröszt hűs szobát.”

Tisztelt Karancsberényiek!
A nyarat mindig nagyon várjuk, mert ez a feltöltődés, a pihenés évszaka, amikor sokat lehetünk a szabadban,
a családdal, a gyerekekkel, unokákkal. Nagy öröm, amikor a messzire elköltözött családtagok
hazalátogatnak néhány napra szüleikhez, nagyszüleikhez és pezsgőbbé, vidámabbá válnak a napok.
Ugyanakkor feladatok is vannak, hiszen a sok eső után mindenhol magasra nőtt a fű, a gaz, amit jó
gazda módjára mindenki igyekszik levágni. Nincs helyi rendeletünk a fűnyírásra, zajosabb munkagépek
használatára, de próbáljunk tekintettel lenni egymásra, és ha csak egy mód van rá, akkor ne vasárnapra
tervezzük ezeket a zajjal járó mezőgazdasági, ipari vagy házkörüli munkálatokat. Többen is azt valljuk,
hogy nem rendeleteket kell mindenre alkotni, hanem kis odafigyeléssel, alkalmazkodással megadni legalább
hetente egy napon a zavartalan pihenés lehetőségét mindenkinek.
A települési képviselőkkel felosztva bejárást tartottunk, hogy utcáról utcára járva összegyűjtsük, milyen
feladatok elvégzését tervezzük be az önkormányzat részéről illetve szemrevételezzük, hogy a lakosság
eleget tesz-e a település írott és íratlan szabályainak a lakóingatlan és környékének rendbetartására
vonatkozóan. Általánosan igaz, hogy sokan törekszenek környezetük szépítésére, gazmentesítésére, új
kerítések létesülnek, csinosítgatják a házukat, virágosítják az udvarukat. Néhány helyen még mindig
tapasztalható azonban, hogy gazdátlan, elhanyagolt az ingatlan, mert az örökösök nem fordítanak gondot rá,
illetve több helyen is közterületen pakolják le tartósan a tűzifát vagy forgalomból kivont gépjárműveiket,
építőanyagokat. Kérjük az illetékeseket, hogy 1-2 hétnél tovább ne vegyék igénybe ilyen célra a
közterületet, mert egyrészt nagyon elcsúfítja az utcaképet, másrészt mindenkinek van kellő nagyságú
udvara, kertje, ahol a téli tüzelőt tárolhatja, apríthatja. Ugyanakkor m2 és tárolási idő függvényében
közterület foglalási díj megfizetésére kötelezhető helyi rendeletünk értelmében, melyet abban az esetben
alkalmazunk, ha a felszólítás ennek megszüntetésére nem járt eredménnyel.
Fontos tudni azt is, hogy a magánszemélyek által közterületre ültetett fákkal, növényekkel mindaddig
semmi probléma nincs, amíg a ,,gazdája” gondozza, de úgy igényt tartani a gyümölcsére, hogy közben
elvárják, hogy a fa alatt az Önkormányzat nyírjon füvet, vagy metssze meg a kinyúló, zavaró vagy
kikanyarodást veszélyeztető ágakat, nem támogatható elgondolás. Ugyanakkor az is előfordul, hogy
magánterületen álló, de túlságosan nagyra nőtt fák, bokrok már veszélyeztetik a szomszéd épületét, vagy egy
útszakasz beláthatóságát és erre vonatkozóan jelzés vagy kérés érkezik, akkor előzzük meg a bajt és
gondoskodjunk a kivágásáról, metszéséről, ritkításáról.
A ház előtti árkok tisztítása a lakók feladata, melyet a lakosság többsége elvégez, viszont vannak, akik a
levágott füvet nem szedik össze és többszöri vágás után az árok felrakódik, és nem tudja elvezetni a
csapadékot. Szintén vízelvezetési problémát okoz, ha a házak előtt, az útszéli padkákat a lakók földdel vagy
építési törmelékkel magasabbra töltik fel, mint az út szintje, így esőzéskor a víz nem tud lefolyni az útról az
árok felé és útszéli pocsolyák képződnek, télen pedig befagyva nyomják szét az aszfaltot.
Továbbra is problémát jelent a temető konténerek és a szelektív hulladékgyűjtők nem rendeltetésszerű
használata. Ne dobáljunk válogatás és összepréselés nélkül szemetet a szelektív gyűjtőbe és ne vigyünk
háztartási hulladékot otthonról a temetői konténerekbe! Bízom benne, hogy egyszer sikerül felfedni a
szabálytalankodók kilétét, hogy velük is elfogadtassuk a közösségi együttélés szabályait, ne okozzanak ezzel
folyton bosszúságot.
Az ebtartók részére fennálló adatszolgáltatás határideje lejárt, összevezetjük az állatorvos nyilvántartását
az önkormányzatra leadott lakossági nyilatkozatokkal, igazolásokkal és a házról-házra történt eb-összeírás
adataival. A településen minden ebet chip-pel kell ellátni és évente beoltani, melyet állatorvos által igazolni
is kell az Önkormányzat felé. Aki ennek a kötelezettségének nem tett eleget, birság kiszabására számíthat,
melyet a jegyző a nyilvántartás szerint a rendelet értelmében foganatosít.

Újabb pályázatokat nyújtottunk be május végén: 17 millió Ft-ot szeretnénk elnyerni a Magyar Falu
program keretében az orvosi rendelő tetőfelújítására, homlokzatszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére,
valamint másik 17 millió forintot az önkormányzatok feladatellátását segítő forrásból belterületi utak
karbantartására, burkolatjavításra. Most a Honvéd út, a Dózsa úti leágazás aszfaltozása a cél, valamint a
Rákóczi úti úthibák kijavítása, Fontos-i buszmegálló jobb oldalán egy kisebb peron elkészítése és a Hivatal
előtti tér és árok újraburkolása.
Elkészültünk az idei évre tervezett volt Pártház udvarán kialakított szaletli vizesblokkjával, járdával,
vakolással, színezéssel. Van villany, víz- és szennyvízelvezetés az épületben, vízöblítéses wc, kültéri
sakktábla és hamarosan újabb, tetővel fedett padok is szolgálják majd az odalátogatókat. A szabadidőpark
egyénileg bármikor látogatható, de amennyiben családi, céges vagy baráti összejövetelt kívánnak
önkormányzati ingatlanon tartani, minden esetben jelentsék be és egyeztessenek a Hivatalban. Ebben az
esetben sincs bérleti díj fizetés, de rezsiköltséget felszámolunk, illetve rendezvény esetén a hulladék
elszállítása is a bérlő feladata. A parkba gépjárművel behajtani tilos, parkolni a Dózsa út szélén lehet.
Minden esetben kérjük az ott tartózkodóktól, hogy este 10 után ne zavarják hangoskodással a szomszédokat.
2019. július 13-án, szombaton Falunapra hívom a lakosságot és az elszármazott, de szívesen
visszalátogató berényieket, a környékbeli barátokat, ismerősöket. Délelőtt 9 órától 12.30-ig az Orvosi
rendelőben és a szűrőbuszban egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt: bőrgyógyászat, vérnyomás,
vércukor, EKG, prosztata, testtömeg-index, valamint nőgyógyászati rákszűrés, melyre előzetesen a
Hivatalban történt regisztrálás alapján lehet jelentkezni szerdáig és az első 15 főnek az Önkormányzat a
vizsgálat 4000 Ft-os díjából 2000 Ft –ot támogatásként nyújt. Hallhatnak előadást a váróteremben a
leggyakoribb betegségek megelőzéséről, illetve táplálkozási és életmód tanácsokat kérhetnek a Rákellenes
Liga munkatársaitól, újraélesztési technikákat sajátíthatnak el a mentőtiszttől. Kérjük Taj-kártyájukat és
személyi igazolványukat is hozzák magukkal!
13.00 órától 15.00 óráig a Művelődési Ház udvarán megvendégeljük az odalátogatókat egy tányér finom
gulyással, majd a jelenlévő berényi gyermekek részére gyermeknapi édességet osztunk és reneszánsz
játszóudvart, ugráló várat, kézműves foglalkozásokat és póni-kocsikázást kínálunk. 14.00 órától kulturális
műsorok következnek, melyet megelőzően szeretnénk elismeréseket kiosztani, többek között Dr. Annau
Károly részére, akinek a Képviselőtestület döntése alapján díszpolgári címet kívánunk átadni 50 éve a
településünkön végzett gyógyító munkájáért, illetve köszöntjük a Megye II. bajnok focicsapatát, a
Karancsberényi Sportkört. Kérjük, tiszteljék meg minél többen a rendezvényünket, élvezzék a népdalkörök,
művészeti csoportok előadásait és a sokak által kedvelt énekesnő, Péter Szabó Szilvia 50 perces akusztik
koncertjét. Vásároljanak tombolaszelvényeket, maradjanak kedvük szerint az esti szabadtéri bálra és érezzék
jól magukat a berényi Falunapon, melyet az idén ,,A helyi identitás növelése a Karancs völgyében” című,
rendezvényszervezésre konzorciumban elnyert pályázatból valósítunk meg.
A rendezvény ideje alatt a Rákóczi úton egyoldali parkolással, polgárőrség irányításával lehet csak
leállni, illetve a Tanács út és a Dózsa út is alkalmas a parkolásra. A helyszínen étel-ital büfé, játékárus, lufis
és jó idő esetén fagylaltos is lesz.
Kérem a közösségi munkára jelentkező diákokat és az önkéntes segítőket, hogy szerdán délelőtt
jelentkezzenek egyeztetésre a Hivatalba, hogy kinek mi lesz a konkrét feladata. A lakosság tombolatárgyak
felajánlásával vagy süteménysütéssel támogathatja a rendezvényt, melyet köszönettel fogadunk.
A Nógrád Megyei Hírlap minden nap más-más település bemutatására vállalkozott. A Karancsberényről
szóló cikket július 13-i, szombati lapszámban olvashatjuk, melyet Falunap révén minden házhoz ingyen
eljuttatunk.
Továbbra is kérjük, hogy akinek eladó háza van, ossza meg az adatokat, tudnivalókat, elérhetőségeket a
Hivatallal, hogy a hozzánk forduló érdeklődőket tájékoztathassuk.
Az év hátralévő részében tervezett programok:
-

Augusztus 17. szombat: Országos Berények Találkozója Nagyberényben
Augusztus 20. vasárnap : Állami ünnep, ünnepi szentmise, kenyérszentelés
Szeptember 21. szombat: Szüreti felvonulás és bál

Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk a lakosságot és valamennyi érdeklődő környékbelit!
Kívánok tartalmas, de pihentető nyarat minden kedves Karancsberényinek 
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)

