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,,Május mosolygó, békák torkát megoldó, gyöngyvirág-nyitogató, cserebogár-zúgató. Röptetsz
madarat, meghozod a nyarat, fészekalja fecskét, fára cseresznyét.”

Tisztelt Karancsberényiek !
Az idő még csak lassan melegszik, de egyre több embert látni a kertekben,
udvarokban tevékenykedni. A sok eső hatására a fű mindenhol növekedésnek
indult és megkezdtük a fűkaszálásokat a közterületeken.
Mint ahogy azt már az előző Hírmondóban is említettem,sajnos az idei évben
a közfoglalkoztatás nagyon előnytelenül változott,5-6 fő közmunkás napi 4 órában
kell, hogy ellássa mindazt a feladatot, amit eddig 6 órában dupla ennyien
végeztek. Heti, illetve havi bontásban vannak kitűzve a feladatok,fontossági
sorrendet állítva,de az már most nyilvánvaló, hogy nem lehet ilyen feltételekkel a
falu minden szegletét rendben tartani.
Ha csak arra gondolunk, hogy a temető és környéke, a templom, a Hivatal
és az Óvoda udvara, kertje, a Pipitér, a játszótér, az Orvosi Rendelő, a futballpálya környéke, a buszmegállók-tehát a mindenki által használt forgalmasabb
helyek- fűkaszálása mennyi időbe telik,akkor azt gondolom, hogy érthető, hogy
nem a lakóházak előtti árokpartok lesznek a közmunkások által lekaszálva.
Kérek mindenkit ,hogy lakókörnyezetét, beleértve a ház előtti árkot és
útszegélyt,mindenki
tegye
rendbe!
Ezenkívül
a
közintézmények
takarítása,karbantartások,festések szintén közmunka keretében történnek.
A képviselőtestülettel a közelmúltban falubejáráson voltunk. Örömmel
tapasztaltuk, hogy többnyire igényes, rendezett lakókörnyezet veszi körbe az itt
lakókat. Nagyon dicséretes, hogy sokan nemcsak a kerítésükön belül, de a ház
előtt is fásítanak, virágosítanak.
Tapasztaltunk viszont, hogy többen használják
tartósan a közterületet
farakás-,építőanyag-,járműtárolásra. Az érvényben lévő rendelet értelmében
közterület használati díjat kell kiszabni ezekben az esetekben. Az mellett, hogy
nem szép látvány az út mentén lepakolt kupac, télen pl. a hótúrásban is akadályt
jelenthet.
Másik szomorú látvány, hogy a kiesőbb területeken nagyobb mennyiségű
szemétlerakásokkal találkoztunk. Mivel heti rendszerességgel a VGÜ üríti a
kukákat,mindenkinek lehetősége van, sőt kötelessége a szolgáltatást igénybe
venni!Nem fordulhat elő, hogy ne legyen egy háztartásban felcímkézett kukakivételt az egyedülálló és egyedül élő idős emberek képeznek, akik zsákosszállítást is választhattak. A temetői nagy konténerekbe továbbra sem szabad
háztartási hulladékokat, törmeléket vinni, csakis a temetőből származó szemetet!
Aki ilyet tapasztal, lát, az bátran tegyen bejelentést a Hivatalba, mi megtesszük a
szükséges intézkedést,amire a közelmúltban is volt már példa.
Fiatalság figyelem ! Május 26.-án,csütörtökön 14.30 órakor
összejövetelt
tartunk
Nektek
a
Közösségi
Házban,ahol
közösen
megbeszéljük,
hogy
milyen
programokra
tartotok
igényt,milyen
foglalkozáson,előadáson egyéb szabadidős tevékenységen vennétek szívesen
részt. Addig is gyűjtsétek az ötleteket. Már nekünk is van néhány !

Fejlesztési tervek :
Elkészültek a tervek a tavalyi május-júniusi esőzés által megrongálódott Híd és
patakmeder helyreállítására. A kivitelező kiválasztása a következő feladat, aztán
pedig végre megkezdődhet a munka is.
Közben egy újabb pályázat benyújtásán fáradozunk,melybe a kiírásoknak
megfelelően szintén az árvízzel kapcsolatban keletkezett károk kapcsán
szeretnénk a Ravatalozót felújítani, a temető felé vezető utat és a Bandúr utat
leaszfaltozni, a vízelvezetést megoldani.
ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be a fennálló tartozások enyhítésére, tárgyalásokat
folytatunk a lapujtői iskolával a normatíván felüli többletköltségek lefaragására
,belső ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Óvodatársulás gazdaságosságát és a
feltárt elszámolásbeli eltéréseket megállapodásban rögzítve igényeljük vissza.

Programjainkról :
Április
23.-24.-én
a
Palóckanyar
elnevezésű,
16
települést
érintő,Karancsberényt sokak által ismertté tevő rendezvényünk nagyon jól
sikerült.Legalább 130 főnyi látogató érkezett és teljesítette állomásunkon a
feladatot. Sajnálom, hogy helyi érdeklődő kevés akadt.
Április 30.-án a Mintalegelőn főzőversenyt rendeztünk,ahol több csapat
mérte össze a bográcsos ,,tudományát”.
Május 7.-én, pénteken társadalmi munkát szerveztünk a játszótéren, ahol
Szülők,
Nagyszülők
gyomtalanítottak,
járólapokat
raktak
le
és
virágosítottak.Ezúton is megköszönöm a munkájukat.
----------------------------------------------------------------------------------

Május 21.-én ,du. 14.00 órától Játszótér-avatás és gyermeknapi
programok lesznek a ..Latyak” melletti füves téren, ahová Mindenkit
szeretettel várunk !
Este 19.00 órától pedig a Sportkör szervezésében ismét Színházba invitáljuk
a kikapcsolódni vágyókat a Kultúrotthonba. Belépő: 1000 Ft / fő, elővételben és
a helyszínen is kapható. Jegyvásárlással minél többen támogassuk a Sportkört!
Június 19.-én, vasárnap lesz a Mintalegelőn a Fogathajtó-verseny, amire
mindenkit szeretettel és nagy tisztelettel vár a szervező Torák család.

Júniusjúlius
hónapokban
szeretnénk
Dr.Nagy
Andor
meghívására Parlament látogatást és későbbiekben egy Ipolytarnóci
kirándulást is szervezni. Mindkét programra előzetesen kell majd jelentkezni.
A busz 47 fős, tehát akik elsőként jelzik részvételi szándékukat, azoknak lesz
hely biztosítva. A budapesti utat 12 éven felüli gyermekek és felnőttek számára
kb. 2.000 Ft/fő ,míg az Ipolytarnócit korhatár nélkül,akár kisgyermekekkel is
igénybe lehet venni 600 Ft/fő áron+ belépőjegy. Várjuk a jelentkezéseket a
Hivatalban!
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)

