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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Karancsberényiek!

E

ltelt egy újabb negyedév. Vége van a nyárnak, újra
beköszöntött a hideg, újra itt a fűtési szezon. Sajnos ez a nyár, sokunk számára nem a felhőtlen
kikapcsolódásról szólt. A veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg a Kormány 2020. június 18-ai hatállyal
Magyarország egész területére ún. egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett
be, amelynek a szükségességét az erről szóló rendelet
szerint háromhavonta felülvizsgálja.
Sajnos az idénre tervezett szinte valamennyi rendezvényünket a járványhelyzet alakulása miatt le kellett
mondanunk. Így a statisztikai adatokat igazoló a tömegrendezvényeken megjelenő vírus terjedését kiküszöböltük, ezáltal a lakosságot nem tettük ki a vírus általi megbetegedésnek. Tudom ez nagyon sok embernek nem
tetszett, de azt hiszem a Képviselő-testülettel közösen
felelősség teljes döntést hoztunk. Szerencsésnek mondhatjuk mindezidáig magunkat, hiszen pozitív teszttel
tudomásunk szerint egyetlen lakónk sem rendelkezik.
Környező településeken sorra jelennek meg az ilyen
fajta hírek. Kérem a lakosságot a higiénés szabályok, a
megfelelő védő távolság és a maszk használatának szigorú betartására.
A lakossági bejelentések, észrevételek rendre érkeznek mindenféle formában, ezeket köszönjük szépen. A
bejelentéseket igyekszünk kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni. Vannak azonban olyan bejelentések, amelyeket nem az Önkormányzat felé kellene jelezni, hanem magánszemélyként célirányosan megtenni.
Ezeket Önök helyett elintézni nem tudjuk továbbra sem.
A rossz idő beköszöntével nem csak a hideg, hanem
az esős időszak is kezdetét veszi. Kérem a lakosságot a
vízelvezető árkokból a levágott füveket szíveskedjenek
eltávolítani és minden olyan víz útját gátló anyag eltávolítását megtenni, amely akadályozza a víz folyását.
Ebben az évben még lehetőség nyílik a kerti hulladékok
elégetésére, azonban ne a vizes, nyers avart, gallyakat
gyújtsák meg. Ne okozzunk bosszúságot embertársainknak. A zajos gépek használatára is figyeljünk oda, hiszen a favágás időszaka következik. Késő este, vasárnap
délután ezeket lehetőleg mellőzzük.

Általános tájékoztató
A Rákóczi út, Honvéd út, Kisaranyi út és a Krúdy úton
a legszükségesebb kátyúzási munkálatok elvégzése

megtörtént. A falu végén az érkező oldalon az utolsó
buszmegálló járdasziget kiépítését megvalósítottuk.
Táblát helyeztünk ki a Táncsics út végén a sárfelhordás miatt. Reméljük a kívánt hatást elérjük vele.
Az Orvosi rendelő felújítása előreláthatólag 2020. október 15-től kezdődik. A felújítás idején a háziorvosi rendelés és a védőnői szolgáltatás a Karancsaljai rendelőben
lesz, amennyiben sürgős orvosi ellátásra van valakinek
szüksége a mentőket kell hívni. Egyéb esetben Fodorné
Szilágyi Katalin a 06 20/ 331-7059 illetve Vámos Katalin
védőnő a 06 20/540-4535 telefonszámon érhető el.
A Nyugdíjas Klub szervezésében jól sikerült rendezvényre került sor Serény-Berény néven 2020.07.28-30-ig.
Köszönjük a sok finomságot és a szép kiállítást.
Karancsberény csatlakozott a „Három királyfi, három királylány” mozgalomhoz, ezzel is ünnepelve
legifjabb lakosainkat. Ennek a mozgalomnak a lényege, hogy egy zászlót tűzünk ki az önkormányzat
melletti zászlórúdra ezzel is hirdetve mindenkinek
községünkbe kisbaba érkezett! Olyan színű zászlót helyezünk ki, amilyen a baba neme.

Berényi Körkép
Egyéb módon is szeretnénk ünnepelni az újszülötteket. Minden 2020-ban született kisgyermek számára
ültetünk egy fát, amelyet gondozunk, ápolunk. Később
a szülők és a már felnövő kisgyermekek is látogathatják,
gondozhatják, öntözhetik.
Az előző évben adott támogatásokat a lakosság részére az idei évben is adni fogjuk.
Tanszertámogatás folyósítása az érintettek részére az
idei évben is megtörtént szeptember, október hónapban. Általános iskolások 10.000.- Ft, középfokú oktatási
intézményben tanulók 15.000.- Ft, nappali tagozatos
felsőfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok számára pedig 20.000.- Ft-ot folyósítottunk. Óvodáztatási
támogatást is kaptak az érintettek.
Idén is csatlakozott Önkormányzatunk a 2021.évi
BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz,
amelyhez a kérelmek beadási határideje 2020. november 05-e, a kérelmeket ügyfélfogadási időben kell eljuttatni a hivatalba a határidő lejárta előtt.

Pályázataink
Magyar Falu Program keretében az előző idő óta
újabb nyertes pályázattal büszkélkedhetünk.
Közösségi tér kialakítása:
megnyert összeg 19.567.217.- Ft
Ennek keretében kialakításra kerül a Közösségi Házon belül a fiataloknak egy kondi terem, Házasságkötő
terem, Nyugdíjas klub, a közfoglalkoztatottaknak melegedő, vizesblokk és egyéb tároló helyiségek. A belső
felújítási munkálatok már zajlanak.
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Eszközfejlesztés közterület karbantartására:
4.276.708.- Ft.
A fejlesztés keretében több olyan gép és berendezés
vásárlására kerül sor, amely elsősorban akkumulátoros
teljesítményű és a közfoglalkoztatási programban a közterületeink szépítését, karban tartását szolgálja.
A megnyert 500.000.- Ft Kulturális pályázat felhasználásáról kérelmet nyújtottunk be egy későbbi időpontra vonatkozóan tekintettel arra, hogy Augusztus
20-án csak a Kenyér szentelést tartottuk meg.
További beadott pályázataink még elbírálás alatt
vannak. MFP-Falu és tanyagondnoki szolgálat kisbus�szal, J-LEADER kamera rendszer kiépítése. Amennyiben
további pályázatra van lehetőség természetesen annak
lehetőségét is kifogjuk használni.

Közmunka program
2020. 09. 01-től új közmunka program indult 6 hónapos futamidővel. Jelenleg 6 fő látja el a településünkön kívül és belül a fűnyírást, a kisebb javítási és festési
munkálatokat. Ők segítenek a temető rendben tartásában valamint a sportpálya fűnyírásában is.

MAGYAR FALU PROGRAM
KÖZÖSSÉGI TÉR KI-/ÁTALAKÍTÁS ÉS FOGLALKOZTATÁS (EGYHÁZI)
Bánki Evangélikus Egyházközség
6.499.992
Érsekvadkerti Kolping Család
29.744.829
Ipolyvecei Evangélikus Egyházközség
18.579.279
Római Katolikus Egyházközség, Erdőtarcsa
32.449.008
Római Katolikus Egyházközség, Kálló
29.915.379
Római Katolikus Egyházközség, Terény
2.969.460
Római Katolikus Hivatal Plébánia, Rétság
32.074.158
Római Katolikus Hivatal Plébánia, Karancsság
14.587.216
Római Katolikus Hivatal Plébánia, Varsány
18.458.172
185.277.493
KÖZÖSSÉGI TÉR KI-/ÁTALAKÍTÁS ÉS FOGLALKOZTATÁS (ÖNKORMÁNYZATI)
Drégelypalánk Község Önkormányzata
19.904.821
Erdőtarcsa Község Önkormányzat
2.969.460
Ipolyszög Község Önkormányzat
29.998.861
Karancsberény Község Önkormányzata
19.567.217
Szendehely Községi Önkormányzat
1.484.730
Szécsénke Község Önkormányzata
2.969.460
Szirák Község Önkormányzata
2.969.460
Rimóc Község Önkormányzat
9.998.595
Hont Község Önkormányzata
22.987.000
112.849.604

BALLA MIHÁLY
országgyűlési képviselő

FIDESZ

Tervezett programjaink
2020. november 05. (csütörtök) Közmeghallgatás/
Falugyűlés; November 20. (péntek) Idősek napja; December 04. (péntek) Mikulás délután; December 20. (vasárnap) Mindenki Karácsonya. Remélhetőleg ezeket a
programokat a járványügyi szabályok betartásával meg
fogjuk tudni valósítani.
Lehoczkiné Csombor Erika
Polgármester

