10. évfolyam 34. szám
2019. március
,,Március van, március van, ember s állat érzi már, dong a kaptár, szárnyat rezget százezernyi kismadár.’’
Tisztelt Karancsberényiek!
Folyamatosan melegszik az idő, éled a természet. Az emberek is gyakrabban mozdulnak ki a szabadba és
tevékenykednek kertjükben, udvarukban. Itt az ideje a kinti-benti tavaszi nagytakarításnak. Rendeletünk
értelmében a tavaszi avar és gazégetés február 1 - április 30 között engedélyezett, természetesen csak száraz,
nem órákig füstölgő kerti hulladék elégetésére értve. Jelenleg külterületeken, erdőszélektől 200 méterre
tűzgyújtási tilalom van Nógrád megyére is kihirdetve.
A Képviselőtestület elfogadta az idei évi költségvetést, melynek betartása szigorú, költségtakarékos
gazdálkodást kíván. A kötelezően ellátandó feladatokon kívül az idén is tervezünk saját, önkormányzati
forrásból illetve pályázati támogatásból kisebb- nagyobb fejlesztéseket. A Közösségi Ház belső felújítására
is elkülönítettünk mintegy 3 millió forintot, hogy az energetikai fejlesztés után a funkcióknak megfelelő
belső, részleges, ütemezett felújítását elkezdhessük. Az épület kiürítése folyamatban van, folynak az
előkészületek, hogy mielőbb megkezdődhessen az elnyert 38.891.933 Ft összegű TOP 3.2.1-16 NG1- 2017
pályázat megvalósítása. A Magyar Falvak Program keretében pályázat benyújtását tervezzük az orvosi
rendelő tetőcseréjére, külső szigetelésére és fűtési rendszerének korszerűsítésére, valamint szeretnénk a
Halottas házban a halott-hűtőt is lehetőség szerint lecserélni.
Nyertes pályázat esetén tovább kívánjuk javítani a helyi úthálózat minőségét illetve a már korábban
elkészült aszfaltos utak állapotának megóvását is célul tűztük ki.
Szeretnénk, ha a tavaszi munkálatok megkezdése nem járna együtt a sárfelhordásokkal. A kisebb és
nagyobb mezőgazdasági járművek, legyenek azok földmunka-gépek vagy fát szállító járművek, legyenek
tekintettel az itt élőkre, tartsák be a KRESZ előírásokat a balesetveszély és a kellemetlenségek elkerülése
végett, és ha kihordták a sarat, akkor azt takarítsák is el maguk után.
A tavaszi idő beköszöntével elkezdődnek a fűnyírások, földmunkálatok is, melynek nincs külön
szabályzata Karancsberényben, de feltételezzük, hogy mindenki egyetért azzal, hogy nem a kora reggeli és
késő esti időpontnak és nem is a vasárnapi fűnyíró- és traktorzúgásnak örülnek leginkább a szomszédok, az
itt lakók. Kérjük, hogy legyenek tekintettel lakótársaikra, amennyire csak megoldható.
A kutyatartás szabályait minden állattartónak ismernie kell és be is kell tartani: ennek értelmében
nem lehet közterületen, úttesten póráz nélkül, szabadon kutya, illetve az ingatlan kerítéssel, kapuval kell,
hogy körbe legyen kerítve, ahonnan az ebek nem tudnak kiszökni. Sajnos, gyakran érkezik bejelentés a
lakók részéről, hogy az úton szaladgáló kutyák veszélyt jelentenek, félelmet keltenek a járókelőkben.
Amennyiben beazonosítható a kutya gazdája és bejelentés érkezik, felszólítást küldünk és kérjük, hogy
gondoskodjon a házőrzője ingatlanon belüli bezárásáról. Köszönjük, ha ebben együtt működnek és az ügy
nem kíván további intézkedést.
A Közös Hivatal működtetése változatlan formában valósul meg, marad az eddig megszokott ügyfélfogadási
rend a karancsberényi kirendeltségen, amit kérünk figyelembe venni.
Hétfő:
8.00 -12.00 du. 13.00 - 15.30
Kedd:
8.00 -12.00
Csütörtök: 8.00 -12.00 du. 13.00 - 15.30
Szerda – Péntek:
Nincs ügyfélfogadás
A jegyző hétfőnként tart lakossági ügyfélfogadást 8.00 – 14.00 óráig.
A honlapunk hamarosan megújul, frissítjük az elérhető információkat, képgalériát és tartalmakat, hogy a
lakosság naprakészen tájékozódhasson az aktuális eseményekről, letölthetők legyenek a különböző
nyomtatványok is. www.karancsbereny.hu

Rezsicsökkentésre kapott támogatás :
A vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások számára meghirdetett,
egyszeri természetbeni támogatásra Karancsberényben 143 háztartás jogosult, melyhez 1.716.000 Ft célzott
támogatást utalt az állam, azaz háztartásonként 12.000 Ft-ról szóló igazolást állítottunk ki minden jogosult
részére, melyet az Önkormányzattal kötött szerződéssel rendelkező, megjelölt tüzelőanyagot forgalmazó
értékesítőnél lehet majd beváltani 2019. december 15-ig.
1. Aki tűzifára kérte a támogatást, annak március 18 - 21 között lesz lehetősége átvenni a Megyervad
Kft. által egy karancsberényi telephelyre (Ropi üzem előtt zárt udvarrészre) leszállított, hasított, 1 méter
hosszú 310 kg/egység tűzifa-csomagokat, ahonnan az elszállítást egyénileg kell megoldani. A jogosultsági
és átvételi igazolásokat a helyszínen fogjuk kiosztani és aláíratni. A pontos átvételi időpontról
középületeken, buszmegállókban kihelyezett plakátokon keresztül tájékoztatjuk az érintetteket.
2. Aki palackos gázra kérte a támogatást, a helyi Rákóczi úti élelmiszerboltban tudja beváltani a
kiállított igazolás ellenében, szintén 12.000 Ft értékben, ami a gáz aktuális árának függvényében 2-3 db
palack megvásárlására lesz elegendő, melyből az utolsó gázpalack árát már saját költségen kell kiegészíteni,
mert nem fogja fedezni a teljes árat a maradék utalvány-összeg.
3. Aki szénre kérte a támogatást, annak a WS Tüzéppel (S.tarján, Csokonai út 216.) kötött szerződés
értelmében van lehetősége az általuk forgalmazott, zsákos kiszerelésű szénből 12.000 Ft értéknek megfelelő
mennyiséget saját elszállítással beváltani az Önkormányzat által kiállított igazolás átvételét követően.
A Hegymenet Alapítvány novembertől szervezett ingyenes ebédosztása március 31-ig tart. Mintegy
4 hónapon keresztül 80 fő számára tudtak településünkön napi egy tál meleg ételt biztosítani főleg az idősek,
egyedülállók, közmunkások és tartós egészségügyi problémákkal küzdők részére.
A közmunka-program az előző évi létszámmal folytatódhat az idén is augusztus 31-ig
meghosszabbítva. Fő feladatuk továbbra is a település tisztántartása, kisebb karbantartások, javítások,
parkok gondozása, középületek takarítása és környezetének rendben tartása.
A téli, tavaszi hónapokban a hó-eltakarítás, a síkosság-mentesítés, a patakmeder tisztítása, a kivágott
illetve viharban kidőlt fák eltakarítása adott feladatot.
Elkészült a Táncsics útról a játszótérre vezető fahíd is, felnőttek, gyerekek használják egészséggel!
Lomtalanítás : május 13. hétfő – addig is kérjük a lakosságot, hogy NE helyezzék el használaton kívüli
tárgyaikat, kacatjaikat a temetői konténerben, kertvégekben, erdei utak mentén.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtőbe csak összepréselve, kicsire hajtva lehet
flakont, papírdobozt bedobni a tárolóedény kapacitásáig, azaz NE helyezzenek el körülötte szanaszét
szemetet, mert nagyon csúnya látvány.
Programok :
- Március 30. szombat: Helyi civil szervezetek vetélkedője 15.00 órától
- Április 27. szombat: Majális, főzőverseny és bolhapiac
(használt ruhaneműk kiárusítása előzetes helyfoglalással, gyerekeknek játék
csere-bere)
 (Főzőcsapatok jelentkezését várjuk palóc étel elkészítése lesz a feladat)
- Május 11. szombat: Jótékonysági Egyházi Bál, vacsorával, műsorral a K.berényi Műv.házban
 (a templom elektromos hálózatának felújítására)
 Belépőjegy: 4.000 Ft/ fő, Támogatójegy: 1.000 Ft /fő áron elővételben kapható
a Sekrestyében, illetve Tóth Péternél és Kovács Kingánál
- Június 01. szombat: Fogathajtó verseny tervezett időpontja
- Július 13. szombat: Falvak Napja a Karancs-völgyben, a szomszédos községek részvételével
 délelőtt egészségügyi szűrővizsgálatok, előadások
 délután kulturális műsorok, reneszánsz játszóudvar
 16.00 órától Sztárvendég: Péter Szabó Szilvia, akusztikus koncert
- Augusztus 18. vasárnap: Országos Berények Találkozója Nagyberényben
- Augusztus 20. vasárnap: Állami ünnep, ünnepi szentmise, kenyérszentelés
- Szeptember 21. szombat: Szüreti felvonulás és bál
Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk a lakosságot és valamennyi érdeklődő környékbelit!
Szép tavaszi napsütést, sok szabadban eltöltött időt kívánok!
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)

