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,, Hó szitálja fázó tájra pihe-puha bársonyát, ráteríti fenyőfákra kristályból szőtt sátorát.”

Tisztelt Karancsberényiek!
Egy kellemes , hosszú ősszel kedveskedett a természet nekünk. Nyárias melegben szerveztük meg

szeptember 25.-én a berényiek  felülmúlhatatlan szüreti felvonulását, amely elismerést aratott a környező
településeken is. Sokan öltötték fel hagyományőrző ruhájukat és pattantak lóhátra, ültek fogatokra.
Vidám  hangulatban  jártuk  végig  Karancskeszi  és  Karancslapujtő  utcáit,  majd  visszaérkezve
paprikáskrumplival  csillapítottuk  a  felvonulók  éhségét  és  táncos  mulatságban  rophattuk  a  berényi
csárdában. Köszönet a Torák családnak és minden felvonulónak, szervezőnek, segítőnek!

Októberben,novemberben  igyekeztünk  közterületeinken  és  a  temetőben  még  utoljára  a  füvet
lenyírni, kihasználva a jó időt ,lebetonoztuk az iskola épülete mögött az elbontott WC-k helyén épülő új
szárazalja alapját,eltakarítottuk a törmeléket, az óvoda előtti téren virágládákat helyeztünk el és tujákat
ültettük bele,esztétikusabbá téve ezáltal a közintézmények környezetét.

Bolhapiacnak adtunk teret  a kultúrotthonban, ahol lehetőség volt  elcsereberélni,  eladni a kinőtt
ruhákat,nem használt tárgyainkat.
 Október végén vendégségi bált szerveztünk, termésekkel, őszi dekorációval tettük nagyon hangulatossá a
kultúrotthont,  ahol  többnyire  helybeliek  mulatoztak.  Pályázatot  hirdettünk óvodásoknak,  iskolásoknak,
amin kevesen vettek részt. A legjobbakat díjaztuk.

Az idén is tisztelettel köszöntöttük a 65 éven felüli lakosainkat, műsorral, vendéglátással, vásárlási
utalvánnyal és élelmiszercsomaggal. A legidősebb karancsberényi Szilveszter László és Pásztor Istvánné,
akiknek ezúton is kívánunk nagyon jó egészséget!

November 19.-én a Sportkör  Kovács Jenő és Vilinyi Péter szervezésében Disco-party-t rendezett,
melynek 80.000 Ft-os bevétele a helyi futball csapatnak jelentett anyagi támogatást.

2011-es év a statisztika tükrében : 
A lakosság száma :  895 fő, melyből 65 éven felüli  198 fő.
Születések száma    :   3 fő  ( Sztankovics Bella, Torák Kinga Natália,  Kecskés Kiara Sára )
Elhalálozás száma :   6 fő
A regisztrált munkanélküliek száma : 90 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül : 31 család/ gyermek
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) kap :42 fő
         

Az év  során 2  alkalommal  igényeltünk  és  kaptunk ÖNHIKI támogatást  közel  10  millió  Ft-os
összegben. Ennek és a szigorú, következetes és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kiegyenlítettük
tartozásainkat,  csökkentettük  folyószámla-hiteleinket  és  teljesítettük  a  Vis  Maior  híd-  és  patakmeder
helyreállítások 1,5 milliós önerejének kifizetését.
Igyekeztünk  kisebb  fejlesztéseket,  javításokat,  festéseket  és  karbantartásokat  is  elvégezni  az
Önkormányzat  intézményeiben.  Egy  év  leforgása  alatt  22  kisebb-nagyobb  rendezvényt  szerveztünk,
melyek kedvező fogadtatásra találtak és tartalmas szórakozást, kikapcsolódást kínáltak.
 

 



A képviselőtestület tagjai évente 300.000 Ft / fő  képviselői alap felhasználásáról dönthetnek, mivel nem
részesülnek tiszteletdíjban. Ennek az összegnek a felajánlásával  helyi szervezésű rendezvényeket,kisebb
beruházásokat,beszerzéseket lehetett megvalósítani, támogatni.
Közzé tesszük, hogy a 2011-es évben ki mire ajánlotta fel a Képviselők közül :

- Torák Károly : 300.000 Ft a Lovasklub javára, a Fogathajtó-verseny megszervezésére  
- Antal Zsoltné : 5.000- 5.000 Ft a Gyermeknap és az Egészségnap szervezéséhez

   168.000  Ft műanyag ajtó és ablak beépítésére az óvodába
   102.000  Ft Petőfi út ….sz. előtti útburkolat javítására
      20.000  Ft Mikulás-csomagokhoz hozzájárulás a 0-6 éves korosztály számára

      - Fodor Zsoltné :  300.000 Ft a Hivatal-Óvoda udvarán kialakított aszfaltos behajtó megépítésére
      - Vilinyi Péter    :  50.000   Ft a szüreti megszervezéséhez

     34.000  Ft aprókő a Krúdy-gyalogút sármentesítéséhez és a Rákóczi út padkáinak
                                                feltöltéséhez  

      216.000  Ft építőanyagok megvásárlása az iskola mögött épülő szaletlihez 

 Úgy tűnik, sikerül végre részben orvosolni a sokaknak bosszúságot okozó temetői vadkárokat is.
Az  Ipoly  Erdő  Zrt.  felajánlásával    26  db  3  méteres  facölöp  került  beásásra  és  táblás  betonhálók
felrögzítésével a temető hátsó határának kb.a felét, a legkritikusabb szakaszt már sikerült zárttá tenni . A
munkálatok elvégzésében az Erdészet és az Önkormányzat közmunkásai vettek részt. Annak érdekében,
hogy a  kerítés  teljesen  végig  érjen,még  kb.  ugyanennyi  oszlopra  és  vasrácsra  volna  szükség.  Kérem
mindazokat, akik akár pénzbeli, akár egyéb felajánlást tudnak tenni, jelezzék a hivatal telefonszámán.     

A településrekonstrukciós pályázaton Karancsberény 74.753.120 Ft-ot nyert, melyből jövő évben a
Temető út aszfaltozása és vízelvezető árok kialakítása  valamint a Kultúrotthon épületének külső-belső
felújítása fog megvalósulni. Nagy öröm ez az itt élőknek, hiszen már több éve semmilyen jelentősebb
beruházás nem történt községünkben! Ugyanakkor előkészítési fázisban tart a Táncsics és a Bandúr út
aszfaltozására benyújtandó Émop 3.1.3-as pályázat.  Bízunk  benne,  hogy sikerül elnyerni  a szükséges
támogatást.

Lakossági felhívás : 
1, Egyre  több  helyen  tapasztaljuk  a  faluszéleken  (buszforduló  után,  Pacsirtai  út  mellett,  Kultúr
mögött,patakmedrekben stb.)hogy a lakosság egy része a kerti és háztartási szemetét ezekre a helyekre
rakja le. Ez nem megengedhető! Kérem, hogy a szemétszállítást vegyék igénybe illetve a növényi eredetű
hulladékot komposztálják, égessék el a saját területükön.
2, 2,5 milliós az Önkormányzat lakossági kintlévősége, ami a helyi adók (iparűzési,kommunális és
gépjármű  adó  )be  nem  fizetéséből  ered.  A  felszólításokat  kiküldtük,  a  szükséges  intézkedéseket  a
nemfizetőkkel szemben megtesszük, hiszen működőképességünk egyik feltétele a helyi adókból származó
bevétel.  A ránk váró közel 80 milliós beruházásnak 4 millió Ft lesz az önerő része, amit közösen kell
kigazdálkodnunk,illetve egyéb, a településen tervezett fejlesztések is helyi forrást igényelnek. 
Decemberi programjaink : 
 05.-06 .-án : A Falu-Mikulás  otthonában  és az óvodában meglátogatja a kisgyermekeket  .
        09.-én  : a Közösségi Házban egy évzáró rendezvényre hívtuk Munkatársainkat és mindazokat, akik
aktívan  részt  vettek  a  programok szervezésében,  támogatásukkal,  segítségükkel  hozzájárultak  az  elért
sikerekhez.
18.-án  :  Falusi Karácsonyt tartunk a Templom előtti téren a Szentmisét követően ( 12.45 órakor),ahol
közösen meggyújtjuk a 4. adventi gyertyát egy kis műsor keretében.Mindenkit szeretettel és forral borral,
teával várunk.

Kellemes , meghitt ünnepeket és kiszámíthatóbb, szebb és boldogabb új esztendőt kívánok minden
karancsberényi lakosnak !                                          Csabainé Freistág Erzsébet ( polgármester )


