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,,Véget ért a hosszú tél,simogat az enyhe szél,melegebben süt a nap,újra szalad a patak.”
Tisztelt Karancsberényiek !
Már mindannyian várjuk a tavaszt, a felmelegedést. A hosszú tél az éves munka lezárására, az új
esztendő teendőinek tervezésére szolgált. Számot vetettünk a 2010-ben történtekkel, elkészítettük a
2011. évi költségvetést.
Az állami támogatások mértéke tovább csökken, az Önkormányzatok anyagi helyzete tovább
romlik, a pályázati lehetőségek szűkülnek. A költségvetésünk főösszege 141.800.000 Ft,melynek
22%-a forráshiányos, azaz a tervezett bevételünk közel 30 millióval kevesebb, mint a tervezett
kiadásunk. A hiány csökkentésére ÖNHIKI pályázatot nyújtunk be, illetve intézkedéseket hoztunk a
költségtakarékos működésre. Az év első felében folyik a tavalyi esőzések miatt megrongálódott
Felszabadulás úti híd és patakmeder helyreállítási tervének elkészítése, majd a kivitelező cég
kiválasztása, hogy mielőbb feloldhassuk a jelenlegi súlykorlátozást. Addig is kérem, hogy a híd
további károsodását ne veszélyeztessék nehézgépjárművekkel, súlyos rakományokkal, mert
beláthatatlan következménye lesz, ha a híd beszakad.
KÖZFOGLALKOZTATÁS:
2011-ben új közfoglalkoztatási programot vezettek be, jelentősen korlátozva az eddigi
lehetőségeket. A bérpótló juttatásban részesülők köréből kerülhetnek ki azok a közmunkások, akiket
napi 4 órában legalább 2, de maximum 4 hónapig foglalkoztathatunk településrendezési és egyéb
közfeladatokra. Hosszabb távra mindössze 3 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk, akiket 6 illetve 8
órában alkalmazunk. OFA pályázaton újabb 3 fő foglalkoztatását igényeltük, de finanszírozási okok
miatt csak 1 főre kaptunk támogatást.
PROGRAMJAINKRÓL :
Az elmúlt hónapokban is megpróbáltuk programokkal színesíteni a téli napokat. Februárban a
Sportkör saját bevételének növelésére jótékonysági színházi előadást szervezett Vásári komédiák
címmel. Ugyanezen a napon, február 12.-én a fiatalok Valentin-napi diszkóban szórakozhattak,
melynek a főszervezője ismét Vilinyi Péter volt.
Február 25.-én, az óvodások farsangján sok szülő, hozzátartozó tapsolhatott az ötletes
jelmezekbe bújt apróságoknak. Zenés-verses összeállításuk elnyerte a közönség tetszését.
Március 4.-én jelmezes Farsangi bált szerveztünk, melynek bevételét annak a 100 db új
széknek az önerejéhez ajánlottuk fel, amit a Lovas klub az Önkormányzattal és a többi civil
szervezettel közösen nyert pályázaton. A bál mind hangulatát, mind a résztvevők számát tekintve
nagyon jól sikerült. Hajnalig tartó mulatás, jelmezes tánc és ,, Berényi életképek ’’ címmel vidám
műsor szórakoztatta a vendégeket.
Március 15.-én, az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére versmondó versenyt
hirdettünk, melyre csak néhányan jelentkeztek. A gyertyás körmenet szavalatokkal kezdődött, majd
Hivataltól indulva tettünk egy emlék sétát a faluban.
Április 2.-án Tavaszköszöntő Bált szerveznek a fiatalok a Kultúrotthonban, melyre jegyeket
elővételben lehet vásárolni Zsidai Krisztiánnál és Racs Rolandnál. Részletek majd a plakátokon!
Április 23.- 24.-én a Palóckanyar elnevezésű versenybe is beneveztünk, ami azt jelenti, hogy
Karancsberényben is lesz állomáshely a 36 Jópalóc Egyesület által 2.alkalommal meghirdetett autós
túrának, ahol az a cél, hogy az ide érkező csapatok megismerkedjenek a település
jellegzetességeivel,játékos feladatokat teljesítsenek. A helyszín a Hivatal udvara lesz, ahová várunk
minden nézelődőt ezen a húsvéti hétvégén.
Majálist szervezünk a Mintalegelőre április utolsó szombatján, vagy május 1.-én (időjárástól
függően). Baráti társaságok, csoportok nevezését várjuk a gulyásfőző versenyre. Májusfa
állítás,viccmesélő-verseny is szerepel a programok között. Várjuk a jelentkezéseket!
Több projekt-ötletet is kidolgoztunk, várva azokra a pályázatokra, melyekbe ezeket
beépíthetjük. Eddig nem került kiírásra sem intézmény -, sem útfelújítás, de programokra igényelhető

pályázat sem jelent még meg. Bízunk benne, hogy a gazdasági válság ellenére hamarosan tájékoztatást
kapunk a támogatási formákról, lehetőségekről.
Elkezdődött a település tavaszi ,,nagytakarítása’’ és rendezése. A közterületeken igyekszünk
napi 4 órában elvégezni a karbantartási munkálatokat. Kérjük, hogy mindenki csatlakozzon azzal,
hogy saját lakóövezetében, háza előtt is rendet teremt. Lomtalanítási akciót is szervezünk, melynek
tervezett időpontja : május 9-10 (hétfő-kedd).
Néhány fontos információ, amire szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét:

- A temetőnél lévő konténerek kizárólag a temetőben keletkezett hulladékok, sírdíszek, koszorúk
számára vannak biztosítva. A lakossági szemét elszállítása heti rendszerességgel történik, kérjük, azt
vegyék igénybe. Aki felhívásunk ellenére a konténerekbe vagy a település egyéb kieső részein helyezi
el a szemetet, büntetésre számíthat: az elszállítás költségét ráterheljük!
- A szülők figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy 14 év alatti gyermekek 22.00 óra után csak
szülői felügyelettel tartózkodhatnak az utcán. A nagyobb gyermekektől pedig elvárható, hogy esti
összejöveteleikkel ne zavarják mások nyugalmát és ne okozzanak károkat, ne szemeteljenek ! A
körzeti megbízott rendőr segítségünkre lesz,hogy ezeket a szabályokat betartassuk. Nem az általuk
okozott rongálásokat, rendbontásokat akarjuk nyomozni és helyreállítani, hanem előremutató, új
ötletek megvalósításán fáradozunk.

- A játszótér ünnepélyes átadására hamarosan sor kerül. Jelenleg nagy a sár, a füvesedés még
nem indult meg. Egy kis türelmet kérünk, hogy a fű kizöldelljen és akkor birtokba vehetik a gyerekek.
Bízunk benne, hogy valamennyien vigyázni fognak a játszóeszközökre és sokáig élvezhetik majd az új
létesítmény nyújtotta szórakozást.
- Közös célunk, hogy a településünk rendezett, virágos legyen, hogy mind az itt lakók, mind
a településre érkezők számára kellemes környezetet nyújtson a lakóházak udvara, kertje, a parkok,
közterületek. Kérem, aki örökzölddel, virágpalántákkal, vagy magvakkal tud segíteni ebben,
felajánlását juttassa el a Hivatalba.
- A 2011.évi helyi adók I.félévi befizetésének határideje március 16. volt. Kérjük, aki nem
teljesítette még az idei, illetve korábban elmaradt kötelezettségét, mielőbb pótolja, mert fizetési
felszólítás, majd pedig letiltás következik.
Lakossági kérésre felhívást intézünk a temetőben a vadkár megelőzésére. Aki munkával vagy
pénzzel tudja támogatni a patakmeder felőli kerítés megépítését, kérjük, hogy a Hivatalban vagy az
Egyházközösségnek jelezze. Köszönjük!
Hamarosan a települési képviselőkkel és a hozzánk csatlakozókkal szeretnénk egy bejárást végezni
először Karancsberény lakott területén, majd pedig a települést körülvevő külterületen.
Észrevételezzük a tennivalókat, a lakóházak környezetét, a közfoglalkoztatásban elvégezhető
munkálatokat, ugyanakkor ötleteket gyűjtünk a faluszépítésre.

Kívánok Mindenkinek rügyfakasztó, napsütéses tavaszt, jó időt a tavaszi
munkálatokhoz !
Csabainé Freistág Erzsébet / polgármester/

