
                                 

9. évfolyam 31. szám  2018. július 6. 
,,Két hónap napfény vár ránk a nyárban, kószálunk vígan viruló tájban. Hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs is ilyenkor boldogabb nálunk”  

Tisztelt Karancsberényiek!  
Újra itt a nyár, a gyerekeknek a várva várt vakáció. A télen és tavasszal átgondolt, tervezett felújítások, 

beruházások is megkezdődtek a településünkön. Sok előkészítést igényelnek a már elnyert pályázatok. Az 

Önkormányzatokat is érzékenyen érinti a szakmunkát igénylő munkavállalók hiánya. Közmunkaprogramban 

csak településtisztasági és kisebb állagmegóvó munkák elvégzését tudjuk megoldani, minden más feladatra 

nehéz és költséges most szakembereket találni. 

 Az idei évi karbantartást, kisebb-nagyobb felújítási munkálatokat az orvosi rendelőnél kezdtük. 

Először az épület előtti túl-méretes fenyőfákat vágattuk ki, mivel elöregedtek és a villanyvezeték miatt már 

az ÉMÁSZ többször is féloldalasan megcsonkolta. Így már nem nyújtott szép látványt és a tető fölé hajlott. 

A rendelőben elöregedtek a vízvezetékcsövek, többszöri csőtörés után döntöttünk a vezetékek cseréje 

mellett, melyet falon kívüli szereléssel tudtunk fal- és csempebontás nélkül kivitelezni. Nagyon sajnálom, 

hogy az Orvosi rendelő kb. 10 évvel ezelőtti felújításakor csak akadálymentesítés történt, nem került sor 

egyidejűleg sem az épület villany-, víz-, fűtési rendszerének felújítására, sem a nyílászárók és tető cseréjére, 

így sokkal nehezebb utólag, a körbecsempézett helyiségekben ezeket a munkálatokat esztétikusan elvégezni. 

A tetőcsere és a bejárati terasz megsüllyedt burkolatának javítása is tervben van, amit majd erre a célra kiírt 

pályázati forrásból kívánunk a jövőben megvalósítani. A nyár folyamán még tervezzük elvégezni az épület 

belső tisztasági festését. Mindezen munkálatok miatt néhány napra még szüneteltetni fogjuk a rendelést, 

mely miatt szíves megértésüket kérjük. 

 Örömmel számolhatok be a várva várt és végre elkészült útépítésről a Bandúr és a Táncsics úton, 

mely közel 18 millió forintos beruházást jelent, ebből 15 millió Ft-ot pályázati forrásból nyertünk el, a többi 

önerőből valósult meg. A Green Goes Kft. kivitelezésében jól szervezett, hozzáértő szakemberekkel 

minőségi munkát végeztek. Bízom benne, hogy mind az ott lakók, mind az utakat használók megbecsülik, 

óvják és rendeltetésszerűen használják a frissen aszfaltozott utakat, nem okoznak kellemetlenségeket 

sárfelhordással és az útszélek letördelésével a mezőgazdasági járművek sem. Egyidejűleg megtörtént a két út 

átereszeinek is a javítása, átmosatása és az Önkormányzati fenntartású belterületi utak nagyobb úthibáinak a 

kátyúzása is. 

 A Dózsa út 20. szám alatt, a volt Párt-udvaron folyamatban van egy szabadidős park kialakítása. A 

területre beköttettük a vezetékes ivóvizet, rácsatlakoztunk a szennyvízhálózatra és van áramvételezési 

lehetőség is. A kis épületben szeretnénk elvégeztetni a villanyszerelési munkálatokat, a külső-belső vakolást, 

a vizesblokkok burkolását, asztalos munkákat, járdabetonozást, sakk-tábla kialakítást - amihez várjuk 

hozzáértő szakemberek jelentkezését, akik megfizethető áron vagy társadalmi munkában segítségünkre 

lennének a kivitelezésben. 

A park már félkész állapotban is vonzza a teqballozó, ping-pongozó fiatalokat, a beszélgetni vágyó 

kisgyermekeseket és az idősebbeket egyaránt. Ha elképzeléseinknek megfelelően elkészül, akkor újabb 

kulturált, kikapcsolódásra alkalmas térrel gyarapodik majd községünk. 

 A Közösségi ház felújítása még nem lépett a megvalósítási szakaszba, így tovább tolódik az épület 

kiürítése. Bízunk benne, hogy hamarosan elkezdődhet az energetikai beruházás is, ami ugyan nem jelenti az 

épület teljes körű átalakítását, de hőszigetelést, nyílászárócserét és fűtéskorszerűsítést igen, ami nagyban 

hozzájárul majd a továbbiakban a gazdaságosabb működtetéshez. 

 A temetőhöz vezető úton hosszas tervkészítés és engedélyeztetés után sikerült az Önkormányzat 

beruházásában bővíteni a villamoshálózatot 4 új villanyoszloppal. Következő lépésként szeretnénk, ha 

közvilágítás is lenne az utcában és a Ravatalozó épületébe már erről a vezetékről közvetlenül köthetnénk be 

az áramot a mérőszekrénybe, megszűntetve egyidejűleg az Óvoda-kerten keresztülhaladó elavult vezetéket 

és faoszlopokat. 

 Elmondhatjuk, hogy településünk fejlődik, épül és szépül – a ciklusprogramban kitűzött célok rendre 

megvalósulnak, melyhez racionális gazdálkodásra, pályázatok benyújtására, megvalósítható ötletekre és 



kitartó munkára van szükség. Köszönjük azoknak, akik segítő szándékkal, támogatóként állnak mellettünk, 

akik látják azt az igyekezetet, amivel a településünkért, az itt élőkért fáradozunk, így újult erővel vágunk 

bele újabb és újabb kihívásokba- bízva abban, hogy mind többen csatlakoznak faluszépítő csapatunkhoz. 

 Ahhoz azonban, hogy Karancsberény egy vonzó, takaros kis település legyen ne csak az itt élők, 

hanem az idelátogatók számára is, mindannyiunknak van tennivalója: kérünk minden telek, föld és 

háztulajdonost, hogy ingatlanját tartsa gondosan karban, ne hagyja a kertjét, udvarát, háza elejét 

elgazosodni, gondoskodjon az ingatlan előtti árok tisztántartásáról, a csapadékvíz elvezetéséről. Örülünk, ha 

a kultúrnövények mellett virágokkal, dísznövényekkel teszik még szebbé portájukat. Szomorúan látjuk 

azonban, hogy a sok megüresedett ház körül gyakran elhatalmasodik a gyomnövény, omladozik a vakolat, 

bedől a kerítés vagy műszakilag alkalmatlan, roncs járművek hónapok óta érintetlenül állnak jobb esetben 

udvarokban, rosszabb esetben közterületen. Szeretnénk kérni minden érintettet, hogy fordítson nagyobb 

gondot a településkép javítására, legyen igényes környezetére, tegyen meg minden tőle telhetőt, járuljon 

hozzá saját munkájával is ahhoz, hogy Karancsberény legyen a legszebb falu a környéken. Itt hívnánk fel a 

figyelmet, hogy a telekhatáron kívülre senki ne raktározzon tűzifát, használaton kívüli járművet, gépeket, 

eszközöket, ne halmozzon fel építőanyagot illetve törmeléket, mert helyszíni bejárás vagy lakossági 

bejelentést követően felszólítást küldünk, ezt követően pedig ellenőrizzük a terület kiürítését, rendbetételét. 

Tavasszal több programot is kínáltunk: 

-Április 24-én Fogathajtó versenyt szervezett a Lovasklub, mely a jó időzítésnek köszönhetően az idén sok 

látogatót vonzott. A verseny megrendezéséhez az Önkormányzat 100.000 Ft támogatást nyújtott. 

-Április 29-én hagyományainknak megfelelően egy jól sikerült Majális- Főzőverseny került megrendezésre. 

-Június 16-án Palla Andrásné, Aranka kezdeményezésében egy nosztalgia est volt a ,,Pártkert’’-ben a 

régmúlt idők emlékére, ahol nem csak idősebbek, de a megjelent fiatalabb korosztály is önfeledten 

szórakozott, táncolt a 60-as, 70-es évek slágereire. Ezt a rendezvényt 60.000 Ft-tal támogatta az 

Önkormányzat. 

További programajánló : 

- Július 14. szombaton - 13 órától Falunap – gyermeknapi programokkal színesítve 

A falubelieket várjuk 1 tányér gulyásra, vidám színpadi műsorokkal, brazil tánc-showval, a gyermekek 

számára pedig foglalkozásokkal, ugráló várral, reneszánsz játszóudvarral, meglepetésekkel készülünk illetve 

gyermeknapi csomagot is szeretnénk a helyszínen átadni minden 0-14 éves helybeli kisgyermeknek ajándék 

tombola-szelvénnyel. A Nyugdíjasklub és a Népdalkör pedig herőce-sütéssel kedveskedik a 

gyermekeknek 

Este szabadtéri bállal zárjuk a Falunapi programunkat. Remek családi szombatra várunk minden érdeklődőt! 

 Legyen Ön is a vendégünk! 

 Az előkészületekhez és a lebonyolításhoz várjuk önkéntesek jelentkezését. Nagyszerű alkalom a 

középiskolásoknak is a közösségi munkaóra teljesítéséhez. Jelezzétek, ha szeretnétek feladatot vállalni. 

A Falunapra szívesen fogadunk tombolatárgy-felajánlásokat, melyet kérünk július 12. csütörtökig a 

Hivatalba eljuttatni. 

- Július 23-tól 2 héten keresztül hétköznapokon, naponta 8-13.00 óra között ingyenes alapfokú 

számítógép és internet-használati ismereteket nyújtó tanfolyamot indítunk a helyi művelődési 

házban 16 és 65 év közötti tanulói jogviszonyban nem álló, viszonylag alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező érdeklődőknek.  

A tanfolyam végén az oktatás során használt tabletet mindenki megtarthatja. Mivel a tanfolyam minimum 15 

fő jelentkezése esetén indul, kérem, július 9-ig jelezze részvételi szándékát, jöjjön be a Hivatalba a 

jelentkezési lapot kitölteni. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, ha a feltételeknek megfelel! 

- Berény utónevű települések találkozója az idén Mezőberényben kerül megrendezésre, ahol  

            Karancsberényt a faluvezetés részéről 2 - 4 fős delegáció képviseli. 

- Augusztus 20. Kenyérszentelés, Államalapításunk ünnepe egyházi szertartás szerint a templomban 

lesz 10 órától. 

- Szeptember 15-én, szombaton: Szüreti felvonulás és bál.   

Ahhoz, hogy a hagyományoknak megfelelően népviseletben, magyaros ruházatban tudjon mindenki 

felvonulni, kérjük, hogy időben gondoskodjon az öltözékről, kellékekről. 
 

Kívánok minden Karancsberényinek gondtalan nyarat, jó pihenést, feltöltődést!  
Találkozzunk július 14-én szombaton, a Falunapon ! 

          Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester) 



  


