6.évfolyam 20.szám
2015. szeptember
” Minden arany már, a napsugár is,mely ontotta kincsét egész nyáron át. Nézd, sok falomb, levél fáradtan
hintázik, az őszi széltől, lehullni, pihenni vágy.”

Tisztelt Karancsberényiek !
Vége a hosszú, tikkasztó nyárnak, ami a gyerekeknek a vakációt, a gazdáknak a betakarítást jelentette,
sokaknak nyaralást, pihenést. Egy kis visszatekintés a település nyári hónapjaira:
Július 4-én Hazaváró Falunapot rendeztünk, ahová meghívtuk mindazokat, akik ugyan máshol élnek,
tanulnak, dolgoznak, de szívesen hazajárnak. Sokan éltek a lehetőséggel és töltötték velünk ezt a tartalmas
napot, kulturális program, különböző gyermekjátékok és vendéglátás is várta az idelátogatókat,
falubelieket. Este a Fresh-lányok, majd a hajnalig tartó bál szórakoztatta a fiatalokat. A nyári hónapokban
is gondoskodtunk a település tisztaságáról, a parkok, virágok ápolásáról, temetőgondozásról és a
közmunka-programban vállalt feladatok elvégzéséről: - lebontottuk a Pártház életveszélyes, romos
épületét, elszállítottuk a törmeléket, amiből földutat sármentesítettünk a Keszipart felé. A kinyert cserepet,
téglát újrahasznosítottuk egy kemence megépítésénél. Több helyen kicseréltük a betonoszlopokat,
drótkerítéseket, lefestettük a kültéri fém- és fa eszközöket. Közterületek, patakmeder kaszálása, árkok
tisztántartása folyamatos, állandó feladatunk.
A Sportöltöző felújításában 3 héten keresztül 3-5 fő közfoglalkoztatott nyújtott segítséget: belső-és külső
faljavítások és festések, padok, térelválasztó, falburkolat, ereszalja festése, járdalapok lerakása, takarítás,
mosás volt a feladatuk.
A Képviselőtestület nyári ülésein is több fontos döntést hozott. Bizonyára sokan megörültek, hogy a
gyermekvédelmi ellátásban részesülők szokásos Erzsébet-utalványán felül minden, településünkön állandó
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő 0-18 év közötti gyermeknek 10.000 Ft értékben
vásárlási utalványt adhattunk szociális keretünk terhére, illetve megemelt egyszeri juttatásban részesültek
tanév elején az általános- és középiskolások (8.000 Ft), illetve a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok
is (12.000 Ft), ha bemutatták iskolalátogatási igazolásukat.
Ebben az évben 2 kisgyermek született, akiknek 20.000-20.000 Ft születési támogatást juttattunk
rendeletünk alapján. Ezek az intézkedések mind a település lakosságmegtartó erejét hivatottak növelni,
hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatásokkal segítsük a gyermekes családokat és bízunk benne,
hogy lesz elegendő gyermek a további években az óvoda működtetéséhez. Sajnos, azonban a jelenlegi
statisztikák erre nem nyújtanak garanciát, és mivel újabb óvodáskorú gyermeket nevelő család költözött el
Berényből, a következő években komoly létszámgondokat vetít előre az óvoda működtetésében.
Augusztus végén került felhasználásra az a 3,5 millió forintos Vis maior támogatás, amit 2014-ben
nyertünk el a Művelődési Ház és a Ropi-üzem közötti öböl leaszfaltozására, hogy 1,5 millió forint önerőt
hozzátéve végleges, tartós burkolatot kapjon ez a sokak által, főleg rendezvények esetén használt
útszakasz.
Ezzel egy időben Képviselőtestületi döntés alapján, Önkormányzati beruházásként elvégeztük a Rákóczi
úti kátyúzást, javíttattuk a Kisaranyi Híd és a Fontosi buszmegálló előtt megrongálódott útburkolatot,
elkészült a falu elején lévő és a Sport melletti bekötőút aszfaltozása is.
A tavasszal benyújtott útpályázatunk most sem kapott kedvező elbírálást, így továbbra sem tudunk biztatót
mondani a Bandúr út és a Táncsics út lakóinak. Mátraverebély- Szentkút kivételével egy település sem
nyert támogatást útfelújításra a kiírásra került pályázaton.

A tél beállta előtt az időközben keletkezett kátyúkat, mindkét utcában feltöltjük, illetve a főútvonal
mentén elvégeztetjük az útpadkák rendbetételét. A Petőfi út templomhegyi szakaszán esővíz- levezetőt
alakítunk ki, hogy a nagyobb mennyiségű csapadék ne az úttesten , padkán folyjon az árokba.
Augusztus végén elkezdődött a Karancslapujtői és a Karancsberényi Hivatalt összekötő optikai kábel
lefektetése, amely a két település közötti földút mentén, illetve a Petőfi úton halad felfelé földkábelben,
majd végül légkábelen keresztül. Ez állami beruházás, nem az Önkormányzat megrendelésére történik,
viszont a munkálatok megkezdése előtt írásba foglaltuk a nyomvonal teljes körű helyreállításának
követelményét.
Az ősz beköszöntével mindenki igyekszik a kerti hulladékot eltakarítani. Felszólítjuk a lakosságot, hogy
pl. a kukoricaszárat és egyéb gallyakat, ágakat ne hordjanak patakpartra, erdőszélre, saját területükön
gyűjtsék, komposztálják, vagy égessék el. Szeptember 15. –és november 30 között rendeletünk értelmében
ez elvégezhető, ügyelve arra, hogy nem nedvesen, hanem kiszárítva gyújtsuk meg, tiszteletben tartva a
hétvégéket, ünnepnapokat.
Szeptember 15.-ig kellett befizetni a 2015.évi helyi adók II. részletét. Kérjük, hogy aki nem tett eleget
határidőre ennek a kötelezettségének, pótolja, mert napi kamattal növelten kell a későbbiekben
kiegyenlíteni a tartozását.
Karancsberényben sok a megüresedett ház, melynek egy része eladó. Ahhoz, hogy segíthessünk az
értékesítésben, fontos, hogy a tulajdonos tudassa a Hivatallal szándékát, mondjon irányárat és adjon meg
telefonszámot, melyet továbbíthatunk az esetleges érdeklődőknek. Közös érdekünk, hogy minél előbb
olyan vevőre találjon az ingatlan, aki értékeli településünk előnyeit és elfogadja hátrányait is.
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-

2015. szeptember 26.- Szüreti felvonulás:

Gyülekezés 11.30 –tól , indulás 1200 órakor a kocsmától (K.berény – K.lapujtő - K.keszi) útvonalon.
A
részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
Minden jármű, fogat legyen biztonságos
ülőalkalmatossággal ellátva, ehhez néhány közterületen lévő padot is tudunk kölcsönözni előzetes
egyeztetés után. Versenyt hirdetünk a Szüreti felvonuláson résztvevő járművek, fogatok között, hogy
melyik díszítése nyeri el legtöbbek tetszését. Eredményhirdetés visszaérkezéskor lesz. Kérünk minden
hajtót, lovast, sofőrt , hogy a közúton történő közlekedés szabályait tartsa be,ne fogyasszon alkoholt ! A
felvonuláson mindenki saját felelősségére vesz részt, gyerekek felügyeletéről a szülők gondoskodjanak !
A felvonulás ideje alatt senki ne szemeteljen, menet közben ne ugráljon le a fogatokról, autókról!
Délután 1700-1800 között kemence-avatót tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Szívesen vesszük, ha van olyan vállalkozó szellemű, aki a délelőtti órákban besegítene sült kalácsok
készítésébe, mellyel fogadhatnánk a visszatérő Szüretiseket. Segítőkre is szükségünk van : pénteken
krumpli - pucolásra , szombaton pedig a kiszolgálásra, az étkezést követő rendrakásra várunk
jelentkezőket. Este 2000 órától Szüreti bál, a felvonulóknak ingyenes, másoknak 1.000 Ft/fő a belépőjegy
ára.
-Október 03-án, szombaton délután érkeznek a Lapujtői szüretisek. A Művelődési Háznál fogadjuk őket.
-Október 09-én 1600 órakor: Bábszínház :
Hófehérke és Rózsapiros című mesejáték
a Karancsvölgyi Óvodásoknak és a helybeli gyerekeknek. Helyszín: Műv. Ház, belépés ingyenes
-

Október 24-én: Vendégségi Bál / elővételes jegyvásárlás.

-

November 27-én 1500: Idősek Napja , 1700: Színház mindenkinek, 2000: Batyus bál
Csabainé Freistág Erzsébet ,polgármester

