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2016. március
,, Kisüt a Nap, fogy a hó, eltűnik a takaró. Illatozik a virág, zöldbe borul a világ.”
Tisztelt Karancsberényiek !
Nemcsak a természet éled, hanem az emberek is egyre többet tartózkodnak a szabadban, kezdődnek a
tavaszi munkálatok.
Erre az évre is elkészítettük az Önkormányzat és a Közös Hivatal költségvetését, valamint azokat a
terveket, amiket szeretnénk megvalósítani. Legfontosabb, hogy az újonnan kiírt pályázatok közül
kiválasszuk azokat, melyek feltételeinek községünk meg tud felelni. A Hivatal épületének energetikai
felújítása, külső hőszigetelése mellett próbálunk a jelenlegi Közösségi Ház–Óvoda-Konyha
épületegyüttesre is elnyerni pályázati forrást, melyből mind a külső homlokzat, mind a belső felújítás
elvégezhető volna, átgondolva, hogy milyen funkcióknak adhat majd otthont az épület a jövőre nézve.
A 2016/2017-es tanévre mindössze 6 karancsberényi szülő nyilatkozta, hogy gyermekének igényli a
helybeli óvodai ellátást, ami nem elégséges az Óvoda további működtetéséhez, és már az is látható a
születések számából, hogy a következő 3 évben sem éri el sajnos a létszám a 8 főt.
Tény, hogy Karancsberény lakosságának negyedét teszik ki a 65 éven felüli idősek, akik közül többen
szorulnak már egészségügyi okok miatt családi segítségre, illetve kérik az Önkormányzat által a
Salgótarjáni Kistérséggel társulásban működtetett házi segítségnyújtást gondozónők bevonásával.
Terveink között szerepel, hogy megoldást találjunk arra, hogy az idős emberek napközben megfelelő
gondoskodást, ellátást kaphassanak intézményesített formában, melyet a megüresedett, faluközpontban
fekvő volt iskola épületében tudnánk kialakítani. Erre vonatkozóan hamarosan felmérést végzünk, hogy
hányan vennék igénybe Karancsberényben az idősek napközi ellátását, melynek keretében
foglalkozások, előadások, egészségügyi alapellátás, étkeztetés, háztól- házig szállítás biztosítaná a
mozgásképes, de a család, gyermekek távolléte miatt napjaikat egyedül töltő idős emberek számára a
hétköznapi közösségi életet.
Óvodai hírek : A Karancsberényi Margaréta Óvodában a 2015/2016-os tanévet 12 fővel
nyitottuk meg. Sajnos ez 11-re csökkent – költözés miatt. Óvodásainkkal részt vettünk a szüreten,
felavattuk az új kemencénket, kis műsorral színesítve ezt a jeles napot. Tisztelettel és szeretettel
köszöntöttük a lakosság idős tagjait, néptáncunkkal megdobogtattuk a jelen lévők szívét. Decemberben
gyerekek, szülők és nagyszülők együtt ünnepeltek a község karácsonyfája körül. Februárban, a farsangi
mulatság eljövetelekor zsúfolásig megtelt tornaszobánk vendégekkel, érdeklődőkkel. Elmondhatjuk,
hogy Karancsberény életében nem csak részt vettünk, hanem a 3-6 éves korú gyerekek szintjének
megfelelően gazdagítottuk is azt. S bár januártól újra 12 kisgyermekünk van, összeszorul a szívünk és a
torkunk a jövőre gondolva. Várhatóan 7 fő óvodásunk marad a következő tanévre. Bízunk egy-két
család beköltözésében vagy visszaköltözésében, amellyel e nehéz jelenlegi helyzet áthidalhatóvá
válhatna, mert a születési és a terhességi mutatók már pozitív elmozdulást jeleznek a jövőre nézve.
KÖZMUNKA –program :

Startmunka és hosszabb távú program keretében közfoglalkoztatásra közel 15 millió Ft értékben
nyertünk pályázatot bérre és dologi kiadásokra. Ez azt jelenti, hogy március 1.-től 15 fő 9 hónapon
keresztül napi 8 órában végzi a településen a köztisztasági feladatokat, közterületek rendben tartását,
patakok, árkok, útszélek, földutak mentén a gazmentesítést, intézményeink takarítását, rendezvények
előkészítését, utómunkálatait. Kulturális közfoglalkoztatásban is szeretnénk a Nemzeti Művelődési
Intézet által biztosítani 1 fő közfoglalkoztatottat a könyvtári feladatokra és a rendezvények
szervezésében való aktív közreműködésre.
Mivel Karancsberényben az FHT-ellátásban részesülő munkanélküliek száma összesen csak 25
fő körül mozog, nagyon nehéz olyan közmunka-programot bepályázni, ami szaktudást igényel, hiszen
nem tudunk közülük kőművest, ácsot, lakatost foglalkoztatni, akikkel építő jellegű tevékenységet
végezhetnénk. Ezzel az alacsony munkanélküli létszámmal szinte egyedülállók vagyunk a környéken,
ami köszönhető a helybeli Ropi-üzemnek és az itt élők felelősségteljes gondolkodásának, hogy
iparkodnak elhelyezkedni, állandó vagy alkalmi munkát találni.

A temető és környékének tisztántartásához szükséges, hogy a lakosság betartsa a következő
szabályokat: a kerítésen átdobni csakis olyan csokrokat, növényeket szabad, amik teljesen lebomlanak.
Műanyag, fém és egyéb tárgyakat a kihelyezett konténerekbe kérünk elvinni. A koszorúkat a
hozzátartozók rakják a konténer mellé egy halomba, hogy elégethessük. Egy-egy konténer kiürítése már
közel 20.000 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak, így azt hiszem, érthető a fent kért intézkedés. A
háztartási hulladékot továbbra is TILOS a temetői konténerekbe vinni, erre szolgál a heti
szemétszállítás, amit minden háztartásnak kötelező igénybe venni!
Kezdődnek a kinti munkák, ezzel együtt a kerti égetések. Karancsberényben az érvényben
lévő rendelet szerint február 1-től április 30-ig reggel 9.00 órától délután 16.00 óráig lehet égetni, kivéve
vasárnap és ünnepnapokon.
Itt hívnánk fel a telektulajdonosok figyelmét, hogy évente legalább 2-3 alkalommal gaz
mentesítsék a üresen álló telküket és az előtte lévő árokpartot,akkor is, ha nem művelik,vagy nem lakott
ház áll rajta, mert amellett, hogy csúnya látvány, átterjed a szomszéd területére is. A parlagfű irtása
mindenkinek kötelessége a saját területén, amennyiben ennek nem tesz valaki eleget, az büntetést von
maga után.

Májusban ismét szeretnénk lomtalanítást szervezni a településen, szórólapon értesítést küldünk
majd az időpontról. Kérjük, hogy addig is készítsék össze a használaton kívüli tárgyaikat. Veszélyes
hulladékot (pl. vegyszer, festék, gumiabroncs, akkumulátor stb.) ne rakjanak ki, ezeket nem szállítják el.
2016 -ban megváltozik a szemétszállítás módja az 1 és 2 személyes háztartásokban, melyről
az érintettek tájékoztatást kaptak. Lakcímnyilvántartás szerint kérésre igazoltuk, hogy ki jogosult 60
illetve 80 literes kuka-edény igénylésére, mely a 120 literes edényhez képest 50%, vagy 25 %-os
díjkedvezménnyel jár. Április 1-től megszűnik a kizárólagos zsákos szemétszállítás, mely helyett az
idős, egyedül élők 60 literes edényt kapnak és negyedévente 1.570 Ft-ot kell nekik fizetniük a szemétszállításért. A chippel ellátott új kukák kiosztása április-május hónapban várható. Közös vágyunk, hogy
egy tiszta, rendezett településen éljünk, ahol mindenki betartja azokat a szabályokat, amikkel mindez
biztosítható, így minden háztartásnak kötelező a VGÜ- vel szerződésben állni és elszállíttatni a
háztartási szemetet. A múlt évben kiosztott komposztálókat is kérjük, használják előírás szerűen.
A napokban kapták kézhez azokat a csekkeket, amin márc. 15.-ig késedelmi pótlékmentesen fizethetik be a kommunális adó, iparűzési adó és gépjárműadó első félévi összegét. Sajnos,
többen vannak olyanok, akik felhalmozzák tartozásaikat és a Hivatal kénytelen a letiltást elküldeni a
munkahelyekre illetve a nyugdíjfolyósító intézetbe, melynek 5.000 Ft eljárási plusz költsége is van a
tartozáson felül.
Március 15.-én, kedden du. 16.30-kor a Hivatal előtti téren Nemzeti Ünnepünk alkalmából
megemlékezést tartunk, majd lovas huszárok kíséretében egy gyertyás körmenettel zárjuk a
programot. Kérem, hogy minél többen vegyenek részt az ünnepségen és hozzanak magukkal egyegy mécsest!
Előzetes program- ajánlónk a 2016. évre :
- Húsvéti kézműves foglalkozás :
március 22. kedd, 16.00 óra (közösségi ház )
- Húsvéti bál :
március 26. szombat ( jegyek elővételben foglalhatók)
- Majális, főzőverseny :
április 30. szombat
- Falunap
:
július 9. szombat
- Szüreti felvonulás és bál:
szeptember 24. szombat
A többi, kisebb program időpontját (gyermeknap, kézműves foglalkozások, idősek napja stb. majd
az aktuális Hírmondóban tesszük közzé)
Szép, napos időt kívánok a tavaszi munkálatokhoz és kellemes készülődést a Húsvéti
ünnepekre!
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester )

