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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Kedves Karancsberényiek! Tisztelt Lakosság!

V

isszavonhatatlanul itt a nyár, perzselő hőség
van. Ha tehetjük, huzamosabb ideig ne maradjunk a tűző napon, sok folyadékot fogyas�szunk. Házi kedvenceinket is lássuk el bőségesen folyadékkal, ne hagyjuk őket a tűző napon. Vigyázzunk
magunkra, vigyázzunk egymásra.

Fontos információk
Több fontos információt kell most megosztanom
a Tisztelt Lakossággal. Többször hallhattunk már különböző híradásokban, amelyek arról szóltak, hogyan próbálják meg becsapni a jóhiszemű embereket bűnszerbezetek tagja. Sajnos az ”unokázós csalók” ismét vérszemet
kaptak, amelyben az a legborzasztóbb, hogy településünkön is megjelentek, próbálkoztak. Telefonon próbálják
megtéveszteni az áldozataikat. Kérem mindenki legyen
kellően körültekintő az ilyen hívások esetén. Ne hajtsák
végre a kapott utasításokat, próbálják annak valóságtartalmát leellenőrizni, tegyenek fel ellenőrző kérdéseket. Senkinek telefonon keresztül ne adjanak ki semmilyen adatot, információt. A Rendőrség, Mentők, Bíróság,
Ügyészség soha nem kér készpénzt, gyors intézkedés
miatt sem. Ha ilyet tapasztalnak, hívják a rendőrséget a
1 1 2 -es telefonszámon, jelentsék azonnal, ha ilyen történik. A valós veszély miatt fel kell hívni a figyelmet, figyelmeztetni kell az időseket, az egyedül élőket a veszélyre.
Ha esetleg valami szokatlant, több alkalommal idegent látunk feltűnni, kérjünk segítséget, hívjuk a 112
Központi segélyhívó számot.
Az avar és kerti hulladék égetési rendeletünk automatikusan a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette. 2022. július 01-től tűzgyújtási tilalom van az egész ország területére kiadva. Kérek mindenkit szíveskedjenek ezt betartani, hiszen a
nagy szárazságra tekintettel a tűz gyorsan tova terjed,
hamar óriási kár keletkezhet.
A Karancsszolg Nonprofit Kft. létesült Karancslapujtőn
egy épület- és zöldterület karbantartással foglalkozó cég.
Kínálatukban megtalálható minden olyan jellegű
munka, amely elengedhetetlen részét képezi az épületek
külső- és belső felújításának, korszerűsítésének, zöldterületek kialakításának, karbantartásának. A Dobroda-völgy

és a környező települések önkormányzatainak és azok
lakosságának részére biztosít egy olyan szolgáltatóegységet, amely az önkormányzatok településüzemeltetési
feladatainak ellátásához hozzájárul, intézményeinek karbantartásáról gondoskodik, valamint a lakosság részére
építési és karbantartási szolgáltatásokat nyújt. Lakossági
megrendeléseket szívesen vállalnak.
Elérhetőségeink:
E-mail: karancsszolg@gmail.com
Telefon: +36 30 / 287-6416

Tisztelt Lakosok!
Településünk környezetének minősége és állapota
mindannyiunk közös érdeke. Az első benyomás nagyon
fontos a településünket meglátogatók számára is.
Az ingatlanok és Közterületek tisztántartásáról Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendeletének 4. §-a rendelkezik.
A rendelet értelmében a közterületek tisztántartásáról az önkormányzat részben saját szervezésében, részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók kötelezésével gondoskodik.
Felhívnám a figyelmet arra, hogy az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan telekhatárától a legközelebbi közútig terjedő közterületsáv
tisztán tartásáról, zöldfelületének gondozásáról, beleértve az ingatlan előtti járdaszakaszt, illetve nyílt árkot
és ennek műtárgyait is. Sajnos több helyen tapasztalható, hogy eme kötelezettségnek, nem mindenki tesz
eleget. Amennyiben a rendelet 9. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy(ek) vagy szervezet(ek) fent
meghatározott kötelezettségek teljesítését elmulasztja,
vele szemben 5.000, Ft-tól 50.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Amennyiben valakinek
a kora, egészségi állapota nem teszi lehetővé a rendeletben meghatározott kötelességének teljesítését, az jelezheti Karancslapujtői Karancsszolg Kft. Szolgáltatóház
ügyvezetőjénél a fenti elérhetőségen is megrendelhetik
a szolgáltatást, akik külön díj ellenében elvégzik a terület rendbetételét.
Mindazoknak a lakosoknak ezúton is szeretném
megköszönni a munkáját, akik folyamatosan áldozatos
munkával rendben tartják házuk környezetét.

Berényi Körkép
Programok
Tavasz óta számos jól sikerült programon vagyunk túl
és még több előtt állunk. Áprilisban Locsoló-bál, Sport
nap, májusban a Reménység Nyugdíjas klubbal közösen
egy igen színvonalas és hagyományteremtő rendezvény
lett megvalósítva. I. Vidék íze Főző és Kulturális Fesztivál, mely reméljük hagyománnyá válik.

2022. július

udvarán. De lesznek kirakodó árusok és büfé üzemel
egész nap. Este bál a Művelődési Ház nagy termében.
A bálra jegyek elővételben a hivatalban kaphatók.
A tombolahúzáshoz felajánlásokat szívesen fogadunk.
JÖVŐBENI PROGRAMJAINK:
- Augusztus 21. Kenyérszentelés
- Szeptember 17. Szüreti felvonulás
- Október 6. Idősek napja
Ezen programjainkról a következő számban adunk
tájékoztatást.

Örömteli események

Júniusban Kézműves-vásárral egybekötött kulturális
rendezvényt szerveztünk. Július 16-án pedig ismételten megrendezzük a Berényi Juliálist. Délelőtt 9 órától
a karancsberényi focipályán kispályás labdarúgó emléktorna kerül megrendezésre. A helyszínre látogató
karancsberényi lakosok részére 12 órától ingyen ebédet osztunk. 14 órától pedig a Művelődési Ház hátsó
udvarán színes programokkal, sztárfellépőkkel várjuk
a kedves vendégeket. A rendezvény ideje alatt ingyen
ugrálóvár, óriás csúszda, lufihajtogató bohóc lesz a Ropi

Ismét loboghatott a babazászló szinte minden hónapban településünkön az elmúlt szám megjelenése
óta. Örömmel tűztük ki hol a kék, hol pedig a rózsaszínű
zászlót. Gratulálunk a gyermekük születéséhez a szülőknek és nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk
mindannyiuknak.
LEGIFJABB LAKOSAINK ÉS SZÜLEIK:
Április 24. Gyetvai Vencel Máté
(Gyetvai Máté és Gyetvai-Barta Fanni)
Május 10. Fodor Nina Bella
(Fodor Balázs és Fodor-Budveszel Helga)
Június 23. Képes Zalán
(Képes Dávid és Képes-Antal Stefánia
Házasságkötő termünk ismét benépesült. Május 26án Fodor Angelika és Bellér Balázs kötött házasságot.
Sok boldogságot az ifjú párnak!
Fodor Ernőné (1932. június 18.; an.: Barta Julianna)
szépkori jubileumi köszöntését nagy örömmel tettük meg
2022.június 16-án. Ajándékkal,
emléklappal kedveskedtünk az
Önkormányzat részéről, illetve
Miniszterelnök Úr köszöntő
okiratának átadásával köszöntöttük kedves Juliska nénit. Nagyon jó egészséget kívánunk
szerető családja körében.
Fodorné Szilágyi Katalin (Katika) asszisztensünk
nyugdíjba vonult, de szerencsére továbbra is köztünk
marad. Azt a sok áldozatos munkát, amelyet a lakosságért tett ünnepélyes keretek között köszönhettük meg
a májusban megrendezett Fesztiválon.
Az U19 keleti csoportban első helyezést ért el Karancsberény csapata. Gratulálunk a fiúknak és további
sikeres eredményt kívánunk az elkövetkező szezonra.
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arancsberény valamennyi lakosának jó pihenést,
kellemes kikapcsolódást kívánok a nyárra!			
		
Lehoczkiné Csombor Erika Tünde polgármester
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