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Karancsberény Község Önkormányzatának kiadványa

Tisztelt Lakosság!

S

ajnos véget ért a szép napos idő, lehullottak a falevelek jön a „nemszeretem” idő egyre komolyabban
kell fűteni. Megint itt a december, a semmivel nem
téveszthető ünnep közeledte, amikor a karácsonyvárás
öröme tölti el szívünket, Ilyenkor értékelni is lehetne az
évet, de most csak annyit, sok minden történt 2021-ben
is. Kicsit jobb már hiszen a tavalyi évben sokan nem
tölthették együtt az ünnepeket a távoli családtagjaikkal,
rokonaikkal. Szinte minden család veszített el valakit,
aki már az angyalok szárnyán a csillagokból figyeli az itt
maradottak készülődését, minden napjait. De ne a szomorúságról szóljon az ünnep! Most decemberben - mint
minden évben - újra egy várakozási időszakot élünk. A
belső várakozásét, az Advent heteit, amely végén megint
jutalomban reménykedünk. De reményeink között nem
a tárgyi ajándék a legfontosabb, hanem a bensőnkben,
a lelkünkben megtalált béke és nyugalom adhatja e várakozás igazi jutalmát.

Általános tájékoztató
Karácsony előtt valamennyi háztartás megkapja a
4.000.- Ft értékű élelmiszer csomagot, ahonnan a nyilatkozatot visszaküldték és az egy főre jutó jövedelemhatár nem haladta meg a 171.000.- Ft-ot..
A szociális tűzifa kiszállítását a beérkezett 2. körös elbírálást követően január első felében fogjuk megkezdeni
az érintettek részére.
Több tudatos környezetkímélő magatartásra szeretném a lakosság figyelmét felhívni. Az ünnepek közeledtével a háztartásokban több hulladék keletkezik.
Felhívom a figyelmet, hogy a használt sütőolajat és zsiradékot el lehet helyezni a hivatal udvarán kihelyezett
sárga gyűjtő edénybe. Az elhelyezést flakonokba vagy

zárt edényekbe lehet megtenni.
A szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az
önkormányzatnál
műanyag flakonok
tárolására alkalmas zsákok ingyen elvihetőek. A szelektív hulladékos 2 hetente csütörtöki napon érkezik településünkre. Nem a kommunális hulladékot szállító autó
viszi el, hanem külön gépjármű jön érte.
A napokban tájékoztattuk a lakosságot és hívtuk fel
a figyelmet a szennyvízcsatorna hálózatba juttatott idegen anyagok milyen károkat okoznak és többlet költséget eredményeznek a szolgáltatónak.
Még december hónap folyamán megérkeztek a Magyar Falu program keretében megnyert pályázat eszközei. Korszerű akkumulátoros gépekkel várjuk a tavasz
közeledtét.
A fentiek betartásával mindinkább a közös jövőnket
is óvjuk. Védjük, óvjuk környezetünket!
Folytassuk a helyzetünket leginkább meghatározó
dologgal, a járvánnyal. Karancsberényben a 4. hullámi idején igen sok pozitív vagy pozitív kontakt személy került karanténba vagy járványügyi megfigyelés
alá. Mindenkitől csak azt tudom kérni, hogy továbbra
is tartsuk be a szabályokat, és higgyünk abban, hogy
Magyarország Kormánya mindent megtesz az emberek védelméért. Mi magunk is felelősek vagyunk saját
egészségünkért. Tisztelettel szeretném megköszönni
Dr Annau Károly doktor úrnak és asszisztensének Katikának az áldozatos munkájukat, amelyet folyamatosan értünk lakosokért tesznek az oltás és a védekezés
terén egyaránt. Természetesen köszönettel tartozunk
a település minden lakójának, hiszen fegyelmezetten,
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az előírások betartását szem előtt tartva jól együttműködtek. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít most
is a nehéz helyzetbe kerülőkre, fokozottan figyelünk,
tartjuk a kapcsolatot, a családsegítővel. Megpróbálunk
minden rászorulónak időben, megfelelő segítséget
nyújtani.

Programok
Az idén már kicsit merészebben tervezhettünk a programokkal. Október 25-én a Karancslapujtői Kastélykert
Óvoda csemetéit invitáltuk meg a Csizmás kandúr című
előadásra. November hónapban megrendezésre került
a Közmeghallgatás/Falugyűlés az önkormányzat beszámolója az elmúlt egy év munkájáról. Az Idősek napjára
az ellátogatott szépkorúakat nem csak jókedvre derítettük Dudar Feri és Simon Kata előadásával, hanem megvendégeltük a hagyományokhoz híven. November 26-án
Dallamok szárnyaltak a Művelődési Házban a Fantázia
Pont jóvoltából. December 3-án pedig a gyermekeké volt
a főszerep, hiszen meglátogatta őket a Mikulás. Műsorral
és Happy-meal menüvel kedveskedtünk nekik. Akik nem
tudtak eljönni, a Képviselő-testület tagjai még az este folyamán eljuttatták a gyerekeknek a csomagokat.
December 19-én szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt az utolsó önkormányzati ünnepi rendezvényünkre. A „Mindenki karácsonya” advent 4. vasárnapján a liturgiát követően lesz megtartva a Közösségi
ház előtti ünnepi díszbe öltözött téren. Teával, forralt
borral, virslivel és fánkkal várjuk kedves vendégeinket.
A karácsonyi csomagok a műsort követően vasárnap
illetve 2021.12.20-án a Művelődési Házban átvehetők
09-14 óráig.
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Gólyahír
Az utolsó negyedévben két alkalommal is babazászlót lengetett a szél Karancsberényben. November 3-án
Racs Nilla Debóra. December 8-án pedig a Három királyfi, három királylány mozgalomhoz való csatlakozásunk óta először lobogott a kék színű zászló Vilinyi Vince
legifjabb lakosaink tiszteletére. Nagyon jó egészséget kívánunk az egész családnak és sok örömöt a picikhez!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a hivatal valamennyi dolgozójának, a
Képviselő-testületnek, az egészségügy dolgozóinak (háziorvos, asszisztens, gondozónő, családsegítő), hogy jó
színvonalon látták el feladataikat. Köszönöm a civil szervezeteknek a programokhoz nyújtott segítségét és aktív
részvételüket. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és
a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy
a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel
kezdhessük. Remélem, az előttünk álló ünnep segíteni
fog mindannyiunknak ezt az időt átvészelni! Figyeljünk
szeretteinkre és vigyázzunk kiemelt fontossággal az
idős, beteg hozzátartozóinkra! Közelítsük meg a másik
oldalról, most van lehetőségünk minőségi időt tölteni a
szűk családunkkal! Ilyenkor felértékelődnek az emberi
kapcsolatok és elgondolkozunk, hogy eddig mit tettünk
rosszul vagy mit cselekedtünk jól. Itt az ideje lelassulni
ebben a pörgős és embert nem kímélő, rohanó világban.
Vegyük észre a segítő kezeket, melyek rajtunk próbálnak
segíteni vagy mi magunk nyújtsunk segítséget rászoruló
embertársainknak.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok
valamennyi karancsberényi lakosnak!
Lehoczkiné Csombor Erika Tünde polgármester

