
                                

7.évfolyam 23.szám  2016. június 
,, Láttam a napot, súgta a szélnek:Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel: 

VAKÁCIÓ! .” 

Tisztelt Karancsberényiek ! 

Az év első felének végéhez közeledünk. Az eltelt időszakban voltak említésre méltó rendezvények, 

beindult a közmunka-program, folyamatban vannak a pályázatírások – tartalmas hónapok vannak 

mögöttünk. 

Visszatekintés: 

Március 15-én gyertyás körmenettel, lovas huszár kísérettel emlékeztünk az 1848-as forradalomra és 

szabadságharcra. 

Március 26-án telt házas Húsvéti bált rendeztünk. 

Április 30-án Főzőverseny és Majális programunkon sok helybeli és környékbeli csapat mutatta be 

főzőtudományát. Az I. helyezést Borenszki Flórián csapata, a Hagyományőrző Pásztorok nyerték el. 

Május 22-én Gyermeknapot rendeztünk kézműves foglalkozásokkal, pónilovazással, a Mia Manó 

Színház mesejátékával a gyermekek megvendégelésével. 

Közmunkaprogram: 

Március 1-től 13 fő, április-májustól pedig újabb 4 fő bevonásával folyik a településen a 

közfoglalkoztatás. 

Az idén ismét a vízelvezető árkok tisztítása történik meg, hidak karbantartása, festése, szerszámok és 

gépek tárolására alkalmas tároló helyiségek kialakítása. 

Folyamatos az intézmények, közterületek takarítása, fűnyírások, kaszálások, sziklakertek gondozása, 

locsolás. 

A temetőben és a templom körül az idén már másodszor végeztük el a teljes körű fűnyírást, 

sövényvágást. 

Időközben 2 főnek a foglalkoztatása megszűnt, a helyükre a Munkaügyi Központ segítségével próbálunk 

dolgozni akaró és munkára alkalmas helybeli munkanélkülit felvenni, de a kiközvetített 7 fő közül eddig 

egyik sem vállalta a munkát, amit a Járási Hivatal a szabályoknak megfelelően szankcionál. 

A regisztrált munkanélküliek nyilvántartása, a segélyre jogosultság megállapítása és folyósítása 2015 

márciusától a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik. 

Jelenleg nincs senki kulturális közfoglalkoztatottként alkalmazva, a könyvtár és egyéb 

gyermekprogramok szervezését nyári hónapokban diákok foglalkoztatásával fogjuk megoldani. 

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. 

Pályázatok: 

Ismét pályázatot nyújtottunk be (14 millió Ft értékben) a Táncsics és a Bandúr út aszfaltozási 

munkálataira, melyhez 2,5 millió Ft-os önerőt kell biztosítanunk, ha elnyerjük a támogatást. A Sport-

pálya jobb oldali Rákóczi bekötőútjának felső szakaszát kőzúzalékkal fogjuk sár mentesíteni. 

Két külön pályázatot készítettünk energetikai felújításra: az egyik a Hivatal épülete, a másik pedig a 

Közösségi ház – amiben több funkció kapna helyet. Mindkét épület homlokzati szigetelését, 

nyílászáróinak cseréjét, fűtéskorszerűsítését és akadálymentesítését kívánjuk megvalósítani. A két 

épületre benyújtott pályázati igény meghaladja a 100 millió Ft-ot. A korábban tervezett Idősek Napközi 

Otthonának kialakítása a jelenleg kiírt pályázatok egyikében sem támogatott, kizárólag a meglévők 

bővítésére lehet most benyújtani. 

Településkép: 

Sajnos egyre több az üresen álló lakóház, műveletlen kert, udvar. Kérjük a tulajdonosokat, hogy 

gondoskodjanak ingatlanjaik rendben tartásáról, a rendszeres kaszálásról, fűnyírásról, az épület 

állagának megóvásáról. 

Amennyiben eladási szándéka van és kéri az Önkormányzat közvetítésben nyújtandó segítségét, kérjük, 

adja meg az ingatlan adatait, elérhetőséget. 

Közös érdekünk, hogy ne legyenek lakatlan házak, ne csökkenjen tovább a település lakossága. 



Óvoda: 

Március végén elvégzett felmérés alapján mindössze 5 helybeli kisgyermek részére igényelték a szülők 

az óvodát, így ismét felmerült a működtetés felfüggesztése. 

Május 23-án a Tanács útra beköltözött egy család, akik szintén igényelték mindkét gyermekük számára 

az óvodai ellátást, majd május 27-én a Karancskesziből ingázó óvónő is állandó lakcímet létesített 3 

éves kisfiával Karancsberényben nyilatkozva, hogy ők is igénylik az óvodát - így lett összesen 8 fő, 

mely esetben a Képviselő-testület az óvoda további működtetésének törvényi kötelezettségét tudomásul 

vette hangot adva annak az aggálynak, hogy évről évre a 4-5-6 millió Ft többletköltség előteremtése 

minden bizonnyal a településen élők számára is plusz terhet fog jelenteni, illetve a jóléti szolgáltatások 

csökkenését vonja maga után. 

Elmondhatjuk, hogy Nógrád megyében nincs, de talán az országban sem – még egy olyan település, ahol 

ilyen alacsony létszámmal működtetnének önkormányzati fenntartású óvodát. Talán büszkék is 

lehetnénk rá, ha nem tudnánk, hogy ez milyen aránytalanul nagy többletköltséget ró az Önkormányzat 

költségvetésére. Bízunk benne, hogy ilyen mértékű anyagi áldozat találkozni fog a valós igénnyel és a 

beíratott gyermekek valóban igénybe is veszik a óvoda szolgáltatásait napi 8 órában, illetve sikerül az 

óvó néniknek a szakmai tudásukkal, önzetlen gyermekszeretetükkel, a szülők igényeinek figyelembe 

vételével vonzóvá tenni és legalább a minimális csoportlétszámot jelentő 13 főre kiegészíteni a környező 

településekről azt a jelenlegi 8-9 fős mini csoportot. 

Rendezvények: 

2016. július 09. – Falunap 

Helyszín:    Művelődési ház – Ropi udvar 

  900–1200-ig: EGÉSZSÉG DÉLELŐTT - Véradás, ingyenes szűrővizsgálatok  

  (prosztata; vércukor; vérnyomás; bőrgyógyászat; nőgyógyászat ) 

  1230-tól:    Lovasbemutató 

  1300-1430:    Ebéd – a Karancs Old Boys Együttes zenei aláfestésével 

  1430-tól:   Kulturális műsorok (Népdalkör, Óvodások, Nyugdíjasklub,  Kerek Perec  

Egylet, Tücsök Zenekar, Pilinyi Férfikar) 

  1830-tól:     Tombolasorsolás 

 2000-tól:   Szabadtéri bál (rossz idő esetén a Nagyteremben) 

Idén, a megszokottól eltérően 500 Ft-os támogatójegy ellenében lehet 1 tányér gulyást elfogyasztani, 

mely bevétellel az Óvoda további működésére fordított többletköltséget kívánjuk csökkenteni. A 

helyszínen ugráló vár (1530 – 1830-ig), büfé, árusok. Szívesen fogadunk tombola-tárgyakat, 

felajánlásokat  is a Falunapra. 

Várunk valamennyi Karancsberényit, környékbelieket egyaránt! 

Berényi Találkozó: 

Augusztus 13-án, szombaton Borsosberény ad otthont a XXI. „Berény” utónevű települések 

találkozójának. Karancsberényt képviselve vesz részt a rendezvényen a Népdalkör és a Lovas-klub 

szervezete, a Képviselők és az Önkormányzat dolgozói, valamint lehetőséget biztosítunk a szabad 

helyek függvényében azoknak, akik már több ízben nyújtottak önzetlen segítséget a település 

rendezvényein. 

Fakultatív program-ajánló: 

Amennyiben kellő létszámú igény mutatkozik július közepén egy Demjéni vagy Bükkszékfürdői 

strandolásra, akkor egy buszt fogadva megszervezzük ezt a kirándulást. 

Egyéb:  
- 2016. szeptember 24. – Szüreti felvonulás és bál 

- A Sport öltöző melletti régi ÁFÉSZ – kisboltot az Önkormányzat megvásárolta igen 

kedvező áron. Terveink szerint bérbeadás útján kívánjuk hasznosítani miután a felújítási, 

átalakítási munkákhoz szükséges forrás rendelkezésre áll. 

- A VGÜ tájékoztatása szerint június végén kiszállításra kerülnek az új szemeteskukák 

(60 és 120 literes ), melyet az Önkormányzat udvarán  személyesen kell átvenni valamennyi 

háztartásnak előzetes tájékoztatást követően. Terveink szerint június 30-ig mindenki megkapja 

az új edényt. 

- A Hivatalban szerdai és pénteki napokon nincs ügyfélfogadás, kérjük ennek 

figyelembe vételét. 

Kívánok  kellemes nyarat, feltöltődést, a gyerekeknek gondtalan szünidőt! 
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester) 

 

 


