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    ,,Szervusz, kedves Napsugár! Örülünk, hogy itt a nyár. Kérlek, süss jó melegen, Pihenhetsz a réteken, 
Érleld meg a gabonát, Lombosítsd a sok szép fát, Langyosítsd a vizeket, Melegítsd a szíveket!”

 Tisztelt Karancsberényiek !

Június közepén járunk és nagyon örülünk már a napsütésnek, jó időnek. A május nagyon csapadékos és 
szélsőséges volt, a rendkívüli jégesők,özönvízszerű áradások próbára tettek bennünket. A legutóbbi hirtelen 
lezúduló, nagy mennyiségű csapadék több helyen elárasztotta az utakat, udvarokat, pincéket. Lakossági 
összefogással gyors és hatékony védekezéssel sikerült kivédeni  a nagyobb kárt és a helyreállításokat elvégezni.
Megelőzésképpen nagyon fontos, hogy mindenki a saját háza, földterülete előtt takarítsa ki az árkot, távolítsa el 
belőle az iszapot, hordalékot, növényzetet. Ugyan ilyen kötelező feladat a rendszeres fűkaszálás, a 
lakókörnyezet rendben tartása. A megüresedett lakóházaknak is van örököse, annak ugyan olyan feladata az 
ingatlan és környékének gondozása. Itt szeretném felhívni a mezőgazdasági tevékenységet folytatók figyelmét, 
hogy az általuk művelt földterületet övező útszél, árokpart rendberakása az ő feladatuk. A Pacsirtai úttól a falu 
irányában a nagy bozótot a közmunkásokkal kiirtottuk, mostantól a gazdák tartsák rendben, ne hagyják ismét 
elgazosodni az útszéleket! 
Nagyon sok a közterület, amit az Önkormányzat igyekszik rendszereses gondozni, de sokszor versenyt futunk a 
gyorsan növő fűvel. Jelenleg 8 fő közmunkás végzi a településen az összes feladatot: intézmények 
karbantartása, takarítása, parkok gondozása,festések,  betonozások, locsolások, szemétszedés, fűkaszálás, 
rendezvények előkészítése,Ravatalozó felújítása…Aki hasznosítani tudja állattartásra a Párt-udvar vagy a nagy 
Óvodakert kaszálóját,szívesen vesszük, ha lekaszálja magának és elszállítja,mert ezekre a feladatokra kézi 
erővel nem tudunk időt szánni a többi fontos feladat mellett.
Lebontásra került a Ravatalozó épülete és megkezdődött az újjáépítés. Többen is jelezték, hogy segíteni fognak 
az építkezésben. Kérem, hogy keressenek meg a Hivatalban és egyeztessük, hogy ki melyik munkafolyamatban 
tud részt venni. Mostantól minden segítő kézre szükségünk van, hogy mielőbb felépüljön a Ravatalozó.

Az ÉMÁSZ értesítette a lakosságot, hogy június 20. – és 27. között 5 munkanapon keresztül egész napos 
áramszünet lesz a településen. Ez érinti a Hivatalban folyó munkát is, így kérjük a lakosságot, hogy 
ügyintézésüket ne ezekre a napokra tervezzék. Június 24.-én, kedden délután 16.00 és 18.00 óra között ügyeletet
tartunk, hogy a rendkívül fontos, határidős ügyekkel meg tudják keresni a Hivatalt, illetve június 26.-án 
csütörtökön reggel 8.00-tól du. 16.00 óráig állunk rendelkezésükre. Kérjük szíves megértésüket!

P R  O G R A M O K :
Március- Április -Június : Húsvéti kézműves foglalkozás  tojás-kereséssel, Locsolóbál, Gyermeknap 

Július 05.  :                              Országos Berény utónevű települések XIX. Találkozója

                         



A Berényi Napoknak az idén ,10 év elteltével, ismét Karancsberény ad otthont. Nagyon sokan dolgozunk már 
hónapok óta azon, hogy méltó környezetet, színvonalas programot és vendéglátást tudjunk nyújtani a 320 fő 
idelátogató Vendégnek és a helybelieknek. A csoportok fogadása, a település bemutatása, a kulturális 
programok forgatókönyv szerint történnek a kijelölt felelősök irányításával. Kérem a lakosságot, hogy tegyen 
tanúságot vendégszeretetünkről és alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez : mindenhol elsőbbséget 
élvezzen a vendég. Forgalomelterelés  lesz ( Béke út- Petőfi út- Dózsa út irányába mentesítjük a Rákóczi út egy 
szakaszát a járműforgalom alól). A szokásos Falunapi megvendégelés, 1 tányér gulyás, a karancsberényiek 
számára a Művelődési ház hátsó kert részén kerül kiosztásra 12.00 és 14.00 óra között. A 14.00 óra után 
érkezőknek már nem tudunk gulyást osztani, mert átrendezésre kerülnek a padok az étkező sátorból és 
kezdődnek a színpadi műsorok, ezért kérjük, hogy a megadott időben érkezzenek !
A nap során a kiállításokat( Fodor Gergely tájháza, Lovas Vendégház gyűjteményei,Vadászkiállítás a Pipitéren 
Szűcs Kitti rajzai a Művelődési Ház nagytermében) a falubeliek is megtekinthetik 11.00 és 14.00 óra között, 
valamint gyermekprogramokat is kínálunk a ROPI –üzem előtti kertben : ugrálóvár, kézműves 
foglalkozások,vattacukor, fagylalt, büfé. Este szabadtéri bálba várjuk a szórakozni vágyókat !

Lehetőség  nyílik  erre  az  alkalomra  készült  Karancsberény-képeslapok,  illetve  tombolajegy  vásárlására  is.
Köszönettel  vesszük, ha tombola-tárgyakkal  hozzájárulnak a rendezvényhez.  Aki teheti,  kérjük küldje be a Hivatalba
felajánlását június 27.-ig.

Kívánom, hogy minél többen vegyenek  részt és érezzék majd jól magukat ezen a  Falunapon !

 F E L H Í V Á S,     I N F O R M Á C I Ó K  :

      - A kerti  égetés  rendjére  vonatkozóan rendelet  született,  melynek  értelmében a  nyári  hónapokban tilos  a  kerti
hulladék, avar, gallyak égetése. A rendelet pontos szövege a Hirdetőtáblákon, Hivatalban és a hamarosan frissítésre kerülő
honlapunkon is megtalálható lesz.

- Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek eladó házuk van, jelezzék a Hivatalba, hogy segíteni tudjuk
mi  is  az  értékesítést.  Közös  érdekünk,  hogy  ne  legyen  ennyi  üresen  álló  ház  a  faluban,  ne  hagyjuk
elnéptelenedni Karancsberényt. Sajnos a lakosság negyede, mintegy 200 fő 65 éven felüli, ebben az évben
nagyon magas volt a halálesetek száma ( 5 hónap alatt 12 fő hunyt el ) és évek óta a gyermekszületések száma
évente  1 fő !  Ezek a számok nagyon  riasztóak és  eljött  az  idő,  hogy összefogjunk és  megállítsuk ezt  a
folyamatot.

-  Az óvoda működtetése is az egyre csökkenő gyermeklétszámok miatt komoly veszélyben van : szeptembertől
11 óvodásunk lesz, 2015.szeptemberében 9-10 fő, 2016.szeptemberétől viszont összesen 6 fő várható, aztán
még  tovább  csökken  a  létszám.  A  törvényi  előírás  szerint  a  minimum  csoportlétszám  13  fő.  Jelenleg
állásfoglalás-kérés van folyamatban,hogy ebben a speciális esetben a fenntartónak, azaz az Önkormányzatnak
milyen lehetőségei vannak a működtetésre.

- Kezdődik a nyári szünet. Eddig is gyakran szembesültünk éjszakába nyúló hangoskodásokkal, rendbontásokkal a
buszmegállók  környékén,  illetve  újabban  már  garázdálkodás,  károkozás  is  történt  az  orvosi  rendelőnél.  Kérnénk  a
fiatalokat,legyenek tekintettel a pihenni vágyó lakókra,idősebbekre ,hogy este 10 óra után ne okozzanak kellemetlenséget
senkinek,illetve felhívnánk a Szülők figyelmét , időnként ők is ellenőrizzék kiskorú gyermeküket, hogy kivel és mivel
töltik estéiket. Nincs kapacitásunk az általuk szétszórt szemét, üres üveg, cigarettacsikk,szotyihéj feltakarítására nap mint
nap ! Hiszem, hogy ebben egyetértünk a Szülőkkel és közösen elérjük, hogy a gyerekek esténkénti viselkedése pozitívan
változzon. 

- Még mindig van a nyilvántartás szerint olyan eb, amelyet gazdája nem jelentett be, illetve nem kapta meg a
szükséges  védőoltást.  Az  ellenőrzés  megkezdése  és  a  birság  kiszabása  előtt  utolsó  alkalom  mindezek
pótlására.

- Megkérjük a nagyobb gyermekeket és a Szülőket, hogy a játszótéri eszközöket ne használják,hiszen nem az ő
méretükre  és  súlyukra  van  szabva,  illetve  itt  sem dohányozni,  sem alkoholt  fogyasztani  nem szabad!  A
szemetet viszont elvárjuk, hogy a gyűjtőedénybe dobja mindenki!

- Karancsberény felnőtt  focicsapata a Megye II.  bajnoka lett,  az ifjúsági csapat pedig  III.  helyezést  ért  el.
Gratulálunk a játékosoknak,edzőknek és mindenkinek, aki ehhez a sikerhez hozzájárult.

Szép nyarat és  pihenésre is alkalmat kívánok valamennyi Karancsberényi lakosnak 

                                                                                                    Csabainé Freistág Erzsébet 
(polgármester )


