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 ,, Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék. Mezőt, hegyet járni, eltökélt a szándék.” 

Tisztelt Karancsberényiek! 

   Július hónapban járunk, a 2017-es év felénél. Időarányosan be tudunk számolni a kitűzött célok 

megvalósításáról, programokról. 

- Március 15-én néhány fős érdeklődő részvételével, lovas huszár kísérettel, gyertyás körmenettel 

emlékeztünk az 1848-as forradalomra és szabadságharcra. 

- Április 15-én Húsvéti bálban mulathattak a berényiek és környékbeliek 

- Április 30-án Majális keretében főzőversenyt rendeztünk és folklór műsorokkal színesítettük az 

eddig megszokott programot, sok érdeklődővel 

- Június 03-án Gyermeknapot rendeztünk számtalan foglalkozással, szórakozási lehetőséggel, 

vendéglátással – akik részt vettek, nagyon jól érezték magukat. Köszönjük Tóth Petra 

családsegítő és munkatársainak a szervező munkáját, illetve mindenkinek köszönet, aki 

felajánlásával támogatta a rendezvényt  

- Májusban megtörtént az évi lomtalanítás a VGÜ közreműködésével. Itt szeretném felhívni a 

lakosság figyelmét, hogy ez az akció háztartásonként 1 m3 lom elszállítására vonatkozik, ahogy 

azt jeleztük is, nem terjed ki veszélyes hulladékokra, építési törmelékre és nem ez a módja egy 

örökölt vagy vásárolt ingatlan haszontalan tárgyainak teljeskörű kiürítésére, azt a tulajdonosnak 

saját költségén év közben kell megoldania. Kérjük, hogy a jövőben ennek tudatában vegyék 

igénybe a lomtalanítási lehetőséget. 

- Július 1-én Iharosberényben rendezték a Berény utónevű települések 23. találkozóját. 

Karancsberényből csak polgármesteri delegáció volt, mivel a civil szervezetek helyi programon 

vettek részt. 2018-ban Mezőberény ad otthont a találkozónak. 

- A Duna TV stábja a Hazajáró c. műsorához Karancsberényben is forgatott a Lovasklub és az 

Éhségűzők Egyesülete közreműködésével. A felvétel műsorra tűzéséről Facebook-on értesítjük 

majd a lakosságot. 

A Falunap időpontja: 2017. július 15. szombat lesz.  

Program-tervezet: 

Délelőtt 9.00- 12.00 óra között lehetőséget biztosítunk Pálházapusztán a volt „Kádár Villa” 

megtekintésére mind a lakosság, mind a környékbeli érdeklődők számára, mivel többen is vannak, akik 

még soha vagy évtizedekkel ezelőtt látták ezt az épületet és kíváncsiak rá, hogy ma milyen állapotban 

van. A Karancsberényi Önkormányzat a tulajdonos, jelenleg nincs bérlő az épületben és a további 

hasznosítására pályázati forrást illetve befektetőt keresünk. A helyszín gyalogosan, kerékpárral és 

autóval is megközelíthető, aki azonban igényli és július 9.-ig jelzi a Hivatalnak ( 32/449-333 vagy 

20/936-7032 ), azok számára lovas kocsival ki- és visszaszállítást szervezünk a Művelődési háznál 

megadott időpontokban történő felszállással. 

Idén a Karancsberényi Éhségűzők Egyesülete készíti a gulyást, melyből a rendezvényre látogatók 500 

Ft-os támogatójegy ellenében vásárolhatnak. A bevételt a Szabadidő-park megvalósítására kívánjuk 

fordítani. A nap folyamán ital és étel-büfé biztosítja a résztvevők ellátását. A színpadi műsorokat 15.00 

órától 19.00 óráig terveztünk, majd a tombolasorsolást követően szabadtéri bálban szórakozhatnak a 

jelenlévők. 

A részletes műsorról plakátokon és Facebook-oldalon tájékoztatjuk a lakosságot. Kérem, hogy 

mindazok, akik szeretnének segíteni az előkészületekben illetve a lebonyolításban, jelezzék a 

Hivatalban. A diákok számára is biztosítunk lehetőséget a közösségi munkaórák leigazolására, ha 

előzetesen egyeztetnek az adandó feladatokról. 

Közmunka-program: 

Jelenleg 8 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Feladatuk a település tisztaságának, rendezettségének 

fenntartása, épületek takarítása, karbantartása illetve kisebb beruházások megvalósítása. A Pártudvaron, 

Dózsa út 20 sz. alatt elkészült a deszka-kerítés, az udvaron megkezdtük a pihenőhely kialakítását, 



melyhez férfi-női wc, ivóvíz-vételezési hely, kültéri sakktábla, teqball-asztal, kerti padok kapcsolódnak 

majd a nyár folyamán. A régi kisbolt mögötti tároló épületet újravakoltuk, az ajtók festését frissítettük, 

illetve a volt bolt épületének felújítását is megkezdtük: elkészült a tetőszigetelés, a nyílászárók és 

előtetők cseréje, belső válaszfalazás. Célunk ezzel az épület állagának megőrzése, kisebb lépésekben a 

felújítás megvalósítása, hogy a későbbiekben majd hasznosítani tudjuk közösségi célokra vagy 

bérbeadás útján. 

Lakossági feladatok: 

Minden lakóházzal, telekkel rendelkező lakosnak kötelessége rendben tartani udvarát, kertjét és a háza 

előtti területet az út széléig, hogy a gyomnövényzet ne szaporodjon el, a településkép rendezett 

maradjon. Felmérést készítettünk bejárással, hogy melyek azok az ingatlanok, ahol ez nem vagy csak 

részben teljesül. A napokban felszólítjuk az érintetteket a feladat elvégzésére és egyidejűleg a 

Képviselő-testülettel kidolgozzuk, hogy milyen szankciót szabjunk azokra, akik határidőre sem rendezik 

lakókörnyezetüket. 

Március 15-én lejárt a helyi adók befizetésének 1. félévi határideje. Kérjük, hogy az esetleges 

elmaradások befizetésével ne várják meg az újabb felszólítást, letiltást, mert az plusz költséggel jár 

Önöknek. Akik régebbtől és nagyobb összeggel tartoznak, azokat a jegyző beidézi és indokolt esetben 

részletfizetési kérelmet nyújthatnak be. 

A nyár beköszöntével egyidejűleg adódnak kerti feladatok illetve sokan pihenés céljából ilyenkor 

maradnak szabadságon. Kérésünk a lakosság felé, hogy tartsák tiszteletben a szomszédok, a faluban élők 

igényét is a pihenésre, lehetőleg ne a kora reggeli-hajnali órákra illetve vasárnapra tervezzék a fűnyírást, 

a mezőgazdasági gépekkel történő munkálatokat – egy kis alkalmazkodással, toleranciával elkerülhetők 

az ebből adódó bosszúságok. 

Július 13-án, csütörtökön 10.00 órakor lakossági fórumot tart a Konszenzus Pannónia Zrt, melyen a 

2017. okt. 1-ig minden településen elkészítendő településképi rendelet és a Településképi Arculati 

Kézikönyv előkészítésébe vonja be az érdeklődőket.  

Pályázatok:  

Több, benyújtott pályázatunk elbírását várjuk a közeljövőben: 

- Top- energetikai felújítás, Közösségi Ház komplett épületére ( 87 millió Ft ) 

- Top-energetikai felújítás, a Hivatal komplett épületére  ( 40 millió Ft ) 

- Táncsics és Bandúr út felújítása      ( 15 millió Ft ) 

- Érdekeltségnövelő- kulturális pályázat    ( 650 ezer Ft  ) 

- Rendkívüli működési támogatási kérelem    ( 3,4 millió Ft)  

- Kültéri fittness-park  

Óvodai hírek: 

A Képviselőtestület az idén is több ízben tárgyalt az Óvoda működéséről. Évről évre csökkent a helyi 

óvodáskorú gyermeklétszám. A helyzetet tovább nehezítette, hogy szeptember óta a meghirdetett óvónői 

állásra nem volt jelentkező, így az óvoda működéséhez nem tudtuk biztosítani a megfelelő, előírt 

szakmai létszámot. Az intézményt vezető óvónő, Simon György Tiborné május végéig vállalta, hogy 

napi 8 órában egyedül is ellátja az óvónői feladatokat, annak ellenére, hogy a törvény a vezetőt 

órakedvezményben részesíti, mindössze napi 4 órát kellene a csoportban töltenie. Mivel az óvoda teljes 

nyitvatartási idejében biztosítani kell az óvónő jelenlétét a csoportban, ez hosszabb távon nem elvárható 

és nem megoldható. Június 1-től pedig lemondását is bejelentette az intézményvezetői kinevezéséről, 

melyet a Képviselőtestület tudomásul vett.  Sajnos, országos és megyei viszonylatban is óvónőhiány 

lépett fel, melynek következménye, hogy kistelepüléseken nem tudjuk betölteni a megüresedett 

helyeket. Az óvodai beiratkozást megelőző 3 hónapon túli időszakot vizsgálva, azaz február 8-ig, a 

településünkön mindössze 6 óvodáskorú gyermek számára igényelték a helybeliek az óvodáztatást a 

2017/2018-as nevelési év kezdetére. Mivel sem a személyi feltételek, sem az óvodáskorú gyermekek 

száma nem adott jelenleg, a Képviselőtestület az óvodabezárás mellett döntött és feladat-ellátási 

megállapodást kötött Karancslapujtő Önkormányzatával, mely szerint a Kastélykert Óvoda fogadja a 

karancsberényi óvodásokat mindaddig, amíg az Óvoda működésére helyben nem lesznek adottak a 

feltételek. Tudjuk, ez a döntés sokak számára nehezen elfogadható, népszerűtlen – mindezek ellenére fel 

kellett vállalnunk, pedig évről évre a normatív támogatás mellett több millió forintnyi önkormányzati 

támogatást is biztosítottunk a működtetéséhez, bízva a gyermeklétszám növekedésében. Ugyanakkor az 

érintettekkel egyeztetéseket kezdeményezünk, hogy közösen megoldjuk, támogassuk az óvodás 

gyermekek utaztatását. Bízunk benne, hogy nem hosszútávon kell nélkülöznünk a helybeli óvodát és 

mind a létszám, mind az óvónőhiány idővel rendeződni fog.  
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester) 


