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,,Láttam a napot, súgta a szélnek: várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, 
csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”

Tisztelt Karancsberényiek !

Javában benne vagyunk a 2012-es évben, gyorsabban telnek a napok, mióta beköszöntött a nyárias idő.
Nagyon sok teendő van kis falunkban. Az előkészítés, a pályázatok megírása és megvalósítása között eltelt
időszak  is  tevékeny,  de  a  lakosság  számára  nem  igazán  volt  érzékelhető  mindaddig,  amíg  a  látható
munkálatok  meg  nem  kezdődtek.  A  kultúrotthon  felújítása  jó  ütemben  halad,  a  belső  átalakítások  után
hamarosan új tető, színes homlokzat és műanyag nyílászárók teszik szebbé, korszerűbbé az épületet.
A  pályázat  nem  terjed  ki  a  berendezésekre,  bútorokra.  Ahhoz,  hogy  az  épület  használhatóvá  váljon,
szükségünk  lesz  asztalokra,  székekre  (  a  nézőtérre  már  van  100  db  )függönyökre,  egyéb  bútorzatra.
Szeretnénk, ha az év során megrendezésre kerülő rendezvények bevételét erre tudnánk fordítani, illetve várjuk
a lakosság támogatását is. Szívesen fogadunk majd szobanövényeket, kintre tuját, bokrot. Első alkalommal a
Falunapon  szeretnénk  tombolát  árusítani,  illetve  támogatójegyek  megvásárlására  biztatni  Önöket,  hogy a
bevételt a berendezésre tudjuk majd fordítani. 

A gyerekeknek itt a nyári szünidő. Falusi környezetben lehetőségük van sok időt a szabadban tölteni,
játszótérre menni, kerékpározni, görkorcsolyázni, focizni. Júliustól heti 2 alkalommal : kedden és csütörtökön
de.10.00- 12.00 óra között nyitva tartjuk a közösségi házat csocsózni, társasozni, sakkozni a helybeli gyerekek
számára.

Kérésünk lenne,  hogy a  szülők ne  engedjék,  hogy gyermekeik  este  22.00  óra után  közterületen  ,
buszmegállókban  hangoskodva,mások nyugalmát  zavarják,  szemeteljenek.  Mivel ez a szülők felelőssége,
panasz esetén hozzájuk fogunk fordulni a gyermekvédelmis kollégák segítségét igénybe véve.

A hivatal-óvoda udvarának kapuja nyitvatartási  időn túl  bezárásra  kerül,  mivel  egyre  gyakoribb  a
rongálás,virágágyások tönkretétele,szemetelés,udvaron, kertben motorozás,biciklizés. Kérem a megértésüket a
temetőbe eddig erre közlekedőknek is, de a lezárás miatt 16.00 után körbe kell menniük.

KÖZMUNKA :
Április 2.-tól szeptember 30.-ig 12 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk egy nyertes 7 millió Ft-os

Startmunka-pályázat  keretein  belül.  A  napi  8  órában  6  hónapon  keresztül  foglalkoztatott  helybeli
munkanélküliek elsődleges feladata a pályázatban megjelölt belterületi patakmeder tisztítása és a főútvonal
menti vízelvezető árkok karbantartása. Az eltelt 3 hónap alatt már látható az eredmény is, hiszen eltávolításra
kerültek a vízfolyás útjában álló, sűrűn benőtt, fennakadást okozó fák, bokrok, vele együtt a sok-sok szemét és
kerti hulladék, melyet a kert-tulajdonosok helytelen módon a patakba hordtak.
Kérnénk a lakosságot,  hogy keletkezett  háztartási  és egyéb hulladékaikat  saját  területükön komposztálják
vagy  égessék,  illetve  szállíttassák  el,  ne  szennyezzék  a  patakot,  ne  építsenek  akadályt  a  víz  útjába!
Ugyanakkor még egy kéréssel fordulnék az érintett lakosokhoz : kérem, hogy segítsék a munkánkat azzal,
hogy a mederből kivágott fákat a közmunkások a kerteken keresztül legkésőbb szeptember végéig  a Hivatal
udvarára szállíthassák későbbi felhasználás céljából.
 A patakmeder mellett a Rákóczi út egy szakaszán kerül sor a vízelvezető árkok javítására. Az árkok
tisztítása  minden  ingatlan  előtt  a  tulajdonos  feladata,  ezért  kérnénk,  hogy  a  lerakódott  iszapot,  a  benőtt
növényzetet  szíveskedjenek rendszeresen eltávolítani.  A mi  elsődleges  feladatunk most  a  burkoló-elemek
megigazítása, lehetőség szerinti cseréje volna, nem pedig a tisztítás!

A közterületeink rendbetétele,  az intézmények udvara és az épületek takarítása szintén közmunka-
programban történik. Ebben az évben jóval kevesebb munkanélkülit tudunk foglalkoztatni, mivel a központi
költségvetés  nem  biztosítja  az  előző  években  megszokott  módon  az  erre  szolgáló  fedezetet.  A  tartós
munkanélküli, FHT-re jogosult személyeknek azonban minimum 30 nap munkaviszonnyal kell rendelkezniük
1 tárgyév  alatt  ahhoz,  hogy jogosultságot  szerezzenek  a következő évben is  a  22.800 Ft-os  támogatásra.
Mindenki próbálkozzon ennek a jogviszonynak a megszerzésére! Az Önkormányzatnak ettől az évtől nyílik
lehetősége  arra,  hogy  önkéntes  munka  keretében  tudja  foglalkoztatni  azokat  30  napon  keresztül,



akik jelentkeznek és nem tudtuk a munkaügyi  központon keresztül közmunkát  biztosítani  eddig.  Mi csak
jogviszonyt igazolunk  szerződés szerint 30 napi önkéntes munkavégzés után, ezért a 22.800 Ft-on kívül plusz
juttatás nem jár.
Természetesen minden lehetőséget megragadunk, hogy a Munkaügyi Központtal együttműködve minél több
munkanélküli  számára  biztosítsunk  közfoglalkoztatási  bérért  közmunkást,  így  július  1.-től  is  néhány  fő
felvételére nyílik lehetőségünk.

LAKOSSÁGI teendők :
Kérnénk mindenkit, hogy saját lakókörnyezetében illetve az általa birtokolt telken, földterületeken az előtte
húzódó  út  széléig  gondoskodjanak  a  rendszeres  fűnyírásról,  ároktisztításról,  parlagfű-irtásról,  mivel  ez
állampolgári  kötelesség  és  számon  kérhető.  Településünk  tisztaságának  megőrzése  közös  feladatunk,  így
senki ne rakja le erdőkben,útszéleken, temető-konténerekben.

A temetőben elkészültek a kancsótartók a 2 főbejárat mellett,  kérjük, hogy erre akasszák használat
után vissza a vizesflakonokat!

Szeretnénk  kérni  a  lakosságot,  hogy  aki  rendelkezik  régebbi  fotókkal  Karancsberényről
(utcák,épületek,szüretik, lakodalmak,iskolai –óvodai csoportképek,ünnepségek..) kérjük, hogy adják kölcsön
nekünk, amíg lemásoljuk, hogy az új Kultúrotthonban fotó-kiállítást nyithassunk.A képeket akár holnaptól is
lehet hozni, hogy mielőbb elkészíthessük a kiállítandó tablókat !

PROGRAMOK :
 Az  idén  helyhiány  miatt  valamivel  kevesebb  programot  tudtunk  megvalósítani,  de  szeretnénk  ha
hagyományos rendezvényeinket szabad téren sikerülne megrendezni. Március 15.-én gyertyás körmenetben,
ünnepi műsorral emlékeztünk meg a Forradalomról, májusban a Gyermeknap egy jól sikerült, sok szülőt és
gyermeket  megmozgató  program  volt,  mely  a  Gyermekvédelmi  és  Családgondozó  Kistérségi  kollégák
szerveztek. Oravecz Zoltán jóvoltából egyre többen ismerik meg Karancsberényt,hiszen a Kaland-tábor és a
Jótékonysági  főzőverseny  sok  érdeklődőt  idecsalogatott.  Szintén  népszerűsíti  falunkat  a  hagyományosan
megrendezésre kerülő Lovasnap is a Torák család szervezésében.

Július 21.-én, szombaton  Falunapra hívjuk a lakosságot. Helyszín a Hivatal udvara lesz. Részletes
program a Hírmondó mellékletében olvasható. Sütemény-ízversenyre,kerékpáros ügyességi versenyre is lehet
nevezni.A  gyermekprogramokon  kívül  kulturális  műsorral  is  várjuk  az  érdeklődőket.  Az  egészségügyi
szűrővizsgálatok megvalósításán fáradozunk. Tombola-tárgyak felajánlását szívesen fogadjuk a rendezvényre.
Az,,egytálnyi”megvendégelés sem marad el. Szabadtéri bállal zárul majd az este.
 Július 28.-án kerül sor a XVII. országos Berényi Találkozóra, ezúttal Jászberényben. Jó lenne, ha
minél többen képviselhetnénk Karancsberényt, ezért időben felmérjük a valós igényt, hogy ki szeretne velünk
utazni. A buszköltség  2000 Ft/fő lesz,amennyiben minden férőhely el lesz foglalva . Gyermekeknek külön
ülésen ugyanennyi,  ha ölben fogják, akkor 1.000 Ft/fő. Kérjük, hogy július 06-ig jelezzék a részvételi  díj
befizetésével, ha részt kívánnak venni az utazáson. A helyek a jelentkezés sorrendjében lesznek biztosítva!
Bővebb tájékoztatás a Hivatalban kérhető.

Szeptember  22.-én  Szüreti  felvonulást  tervezünk,  amiről  a  következő  Hírmondóban  fogunk
tájékoztatást adni. Addig is lehet kezdeni a készülődést,szervezkedést!

FEJLESZTÉSEK :
A  Kultúrotthonnal  és  az  árkokkal  egy  időben  a  Hivatal  udvarán  is  folyik  az  építő  jellegű  munka  :
megnyitottunk  egy  régóta  nem  használt  kutat,az  iskola  régi  wc-je  és  a  széntároló  helyére  egy  Szaletlit
készítettünk,  ahol  lehetőség  lesz  majd  kinti  rendezvényeket  tartani.  A befejező  munkálatokat  követően a
Falunapon szeretnénk az ünnepélyes felavatását is megejteni.
Szeretnénk rendbe tenni a Temető felőli Hivatalkert nagykapuját, illetve lezárni a a Gyógyszertár mögötti
kertrészt egy kerítéssel, kiskapuval. Az Alvégen szükségessé vált a gyaloghíd felújítása, ugyanez a feladatunk
a Kisaranyi gyalogos híddal is,megromlott állapota miatt át kell építeni.
Júliusban indulna a Temető út aszfaltozása, vízelvezető rendszerének kiépítése is.

Több  pályázatot  benyújtottunk,  melyek  eredményhirdetése  még  nem  történt  meg:  Útfelújításokra
( Táncsics, Bandúr út), Nyugdíjasklub működésére, programokra, Sportkör működésére. Bízunk benne, hogy
sikerül még elnyerni néhány millió forintot, melyből programokkal színesíthetjük, fejleszteni, szépíteni tudjuk
lakóhelyünket.

  Kellemes  nyarat,  a  munka  mellett  pihenést  is  kívánva  zárom a  Berényi  Hírmondó  nyári
kiadását.

Csabainé Freistág Erzsébet  -  polgármester


