5. évfolyam

14. szám

2014.március.20

,, Fut a felhő fent az égen, tavaszi szél hajtja. Kizöldült a domb oldala, pelyhedzik a barka. .”

Tisztelt Karancsberényiek !
Ez a tél nagyon kegyes volt hozzánk : nem kellett havat lapátolni,a fűtésszámlák sem szöktek az egekbe,ritkán
mutatott mínuszt a hőmérő. A tavasz már beköszöntött és megkezdődtek a kinti munkálatok a kiskertekben,a
házak körül.
Az Önkormányzaton is folyik a belső hivatali és a külső, településrendezési munka.
Január – február hónapban a 2014-es költségvetés elkészítése, az előző év pénzügyi zárása, leltárkészítés zajlott,
majd a beszámoló és az idei tervek elfogadása következett. Sikerült a 2013-as évet is pozitív mérleggel zárni,
nincsenek tartozásaink és megtakarításunkból szeretnénk biztosítani a 2014 évi saját, önerős beruházásokat.
Kézbesítésre kerültek az első félévre vonatkozó helyi adók, melynek befizetési határideje március 16.-án lejárt.
Kérjük, amennyiben nem tettek eleget kommunális -,iparűzési- és gépjárműadó fizetési
kötelezettségüknek,mielőbb pótolják,mert késedelmi pótlékkal terhelten kell ezt követően megfizetni. Ennek a
bevételnek a helyben maradó részéből kell pótolnunk azokat a településszintű kiadásainkat, melyekre egyáltalán
nem, vagy csak részben kapunk állami finanszírozást :pl. sport- és kulturális feladatok,intézményekműködtetése,konténeres szemétszállítás,felújítások,beruházások..stb.
Január közepétől személyi változás is történt: a pénzügyi ügyintézői állásra a Gyesen lévő kolléganő helyére
ismét pályázatot írtunk ki, mely álláshelyet Molnár Pálné Marika,Somoskőújfaluból tölt be határozott ideig.
2013.novemberében 14 főt vontunk be a téli közfoglalkoztatásba, melyből 9 fő különböző képzésekben vett
részt és folyamatosan térnek vissza a helyi közmunkába. Az enyhe tél és a korai tavasz lehetővé tette, hogy ne
csak benti munkálatokat végezzünk el, hanem megkezdjük ez évi terveink megvalósítását is.
- A Sportöltözőben kisebb átalakítással, ablakcserével és belső falazással kialakítottunk egy benti WChelyiséget, csempézve,a zuhanyzóval együtt frissen festve. Az idei szezonban a játékosok már komfortosabb
körülmények között sportolhatnak.
- Az orvosi rendelő kültéri padját és két régi, használaton kívüli padot újítottunk fel
- A közterületen található 4 db kerekes kút talapzatát újra betonoztuk és hamarosan faburkolattal,
tetővel látjuk el
- A Műv.Ház mögötti szabadtéri színpad és szaletli térburkolását kezdtük meg
- Folytatjuk a virágosítást, parkosítást, újabb padok, pihenőhelyek kialakítását, az útpadkák
rendbetételét
- Folytatjuk az árkok tisztítását, rendbe tételét
A Ravatalozó felújítása is előkészítés alatt van. A lakossági adománygyűjtés folyamatos,eddig 135.000
Ft gyűlt össze a befizetésekből, az Egyházközség 1.000.000 Ft támogatást nyújtott, az Önkormányzat tavaly év
végén 800.000 Ft-ért építőanyagot vásárolt, melyhez Antal Zsoltné 300.000 Ft képviselői alapját is felajánlotta.
Az idei költségvetésből újabb 2 millió Ft került Képviselőtestületi döntés alapján elkülönítésre,168.000 Ft gyűlt
össze a jótékonysági bálokból. Körülbelül 5.000.000 Ft szükséges az előzetes számítások szerint az épület
újjáépítéséhez. A bontási munkálatokat áprilisban megkezdjük.
A felújítás idejére Karancslapujtő Ravatalozója áll a Berényiek rendelkezésére, abban az esetben, ha
valaki otthonában halálozik el és nem kell Salgótarjánba elszállítani. Kérésünk, hogy amennyiben
hamvasztásra vagy boncolásra kerül sor, illetve ha kórházban hunyt el a hozzátartozójuk, csak a temetési
szertartást közvetlenül megelőzően kérjék a kiszállítást a temetőbe. Megértésüket, együttműködésüket
köszönjük.
Továbbra is várjuk az építkezésben önkéntesen résztvevők jelentkezését, hogy előre tervezhessük a
különböző munkafolyamatokat illetve felmérjük, hogy szükség van-e további külsős szakemberek felkérésére.

2014. I- félévi programok :
Január 17 : OBN - megbeszélés
Február 1.- Farsangi jelmezes bál
Február 6.- Kézműves foglalkozás gyerekeknek
Február 7.- Óvodások farsangja
Február 14. Valentin napi diszkó
Március 15. Ünnepi megemlékezés – rossz idő miatt elmaradt
Április 12. Húsvéti kézműves foglalkozás tojás-kereséssel
Április 19. Locsolóbál új stílusban : Zenés-táncos est retro zenékkel ( belépő : 1.200 Ft /fő )
Május 01. Majális a Hatrongyoson , főzőverseny Oravecz Zoltán szervezésében
Május 31. Gyermeknap
2014-ben három választásra is sor kerül :

Április 06.
Országgyűlési Választások
Május 25.
EU -Parlamenti Választások
Október hónapban – Helyi Önkormányzati Választások
A Választási Bizottság megválasztásra került és eskütételük is megtörtént.
Tagjai :Bajcsai Sándorné, Torák Ervinné,Torákné Hutyánszki Eszter,Oravecz Anett,Gergely Zsófia
póttagok :Laczkó Barbara, Harmati Barnabásné

Hasznos információk , kérések :
- Az Észak Magyarországi Regionális Vízmű lett 2013.júliusától a településen a csatorna-szolgáltató és ellentétben a
korábbi gyakorlattal már nem automatikusan jár a nyári időszakban a locsolási célú felhasználás miatti kedvezmény,
hanem a lakosságnak kell igényelni az ÉRV-től.
A buszmegállókban,a hirdetőtáblákon kifüggesztésre került a részletes tájékoztató, hogy kik jogosultak a kedvezmény
igénybevételére,de a Hivatalban is kaphatnak tájékoztatást,illetve igénylőlapot is kérhetnek,melyet egyénileg kell postázni
az ÉRV Salgótarjáni címére legkésőbb április 15.-ig.
-

-

Május elején lomtalanítási akciót szervezünk, kérjük a lakosságot, hogy feleslegessé vált holmijaikat készítsék
össze és a kijelölt napon helyezzék ki a házuk elé elszállításra. A temetői konténerekbe továbbra sem szabad
lakossági hulladékot,szemetet elhelyezni,kérjük ennek tudomásul vételét és betartását !
A játszótér eszközeinek átellenőrzése megtörtént, kérjük, hogy rendeltetésszerűen használják és sem a nagyobb
gyermekek, sem a Szülők ne használják a hintát, csúszdát, illetve ne dohányozzanak és ne fogyasszanak itt
alkoholt.
A hamarosan felújításra kerülő kerekes kutakhoz szükségünk lenne 4 db vas-, vagy fakerékre a vízhúzáshoz.
Akinek van ilyen régi kereke és szívesen felajánlaná, kérjük a Hivatalba jelezze és érte megyünk.
A Július 5.-én megrendezésre kerülő Országos Berényi Napokra megkezdtük a kiállításokhoz szükséges
eszközök,tárgyak összegyűjtését. Kérjük, hogy névvel,címmel ellátva hozzák be a Könyvtárba régi használati
eszközeiket, régi játékaikat, hogy ezekkel is gazdagíthassuk hagyományőrző, tájházi és retro-játék kiállításainkat.
Az ebekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek sokan eleget tettek,de bizonyára olyanok is vannak, akiknek
elkerülte a figyelmét a határidő. Javasoljuk,mielőbb pótolni a mulasztást, mivel az Önkormányzaton kívül több
szerv is jogosult ellenőrizni a kutyatartás előírásait és pénzbüntetéssel sújtja a szabálysértőket.
A közösségi ház és a Művelődési ház is
bérelhető osztálytalálkozókra, baráti- családi
összejövetelekre,lakodalmakra. A bérleti díjakról és feltételekről hozott testületi döntésről a Hivatalban kaphatnak
tájékoztatást.

Sajnálatos tény, hogy településünkön egyre több ingatlan üresedik meg. Vannak, amelyeket a hozzátartozók művelnek,
gondoznak, karbantartanak, de olyan is előfordul, hogy elgazosodik és az épület állaga is romlik. Szeretnénk, ha
településünket továbbra is a rendezettség, tisztaság jellemezné és nem csúfítanák el az utcaképet az ilyen elhanyagolt
porták. Kérünk minden tulajdonost, hogy gondoskodjon az ingatlanja környékének és az épület állagának a megóvásáról.
Kezdeményezzük egy elektronikus és egy településen kihelyezett Hirdetőfalat, melyre felkerülhetnének az eladó
ingatlanok, hogy könnyebb legyen az értékesítésük. Aki igényt tart erre az ingyenes szolgáltatásra, kérjük, hogy pontos
adatok megadásával jelentkezzen az Önkormányzaton. Kérésre fotókat is tudunk készíteni a hirdetés mellé.
Közös érdekünk, hogy megállítsuk Karancsberény népességének csökkenését, a megüresedő házak számának
szaporodását.

Mindenkinek kívánok jó időt, sok napsütést a tavaszi munkálatokhoz és sok közös programot barátokkal,
családdal, falubeliekkel 
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester )

