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„Természetnek ügyes keze, csodaszépet alkotott. Kelő nappal, fénykristályként ragyogtak az ablakok.”

Tisztelt Karancsberényiek!
Gyorsan elszaladtak a hónapok, ismét decembert írunk a naptárban.
Az utolsó negyedév is mozgalmas volt településünk életében.
Kihasználva az enyhe időt, sikerült a közmunkaprogram keretén belül a rég Pártudvar kerítését bontott
téglából újra építeni, lebetonozni a kapubejárót. Jövőre deszka-lapokból elkészítjük a kerítéstagokat is,
ezzel esztétikussá, rendezetté tesszük ezt a területet is, várva olyan megvalósítható pályázatra, melyhez
helyszín már adott lesz.
Karancslapujtő – Karancsberény közötti főútvonal mindkét oldalát megtisztítottuk a gazból, így az mellett,
hogy tiszta, rendezett lett, a vadak észlelhetőségét is elősegítettük az autósok számára.
A Hivatal udvar hátsó részében kerítéssel körbehatárolt részen megkezdtük egy tárolóhely kialakítását,
mely a közmunka-programban beszerzett anyagok tárolására szolgál. Lehetőségünktől függően jövőre
szeretnénk a szerszám – és egyéb eszközök raktározására használt melléképület tetőszerkezetét kijavítani,
felújítani.
A templom előtti szakaszon kiépítésre került az átjárható csapadékvíz-elvezetés, amely megvédi az út
szélének, a kavicsfeltöltésnek a lemosását.
Mivel az idén sem volt lehetőségünk útépítésre pályázatot elnyerni, így a Táncsics és Bandúr úton
keletkezett gödröket, kátyúkat ismételten feltöltöttük, ami megint csak ideiglenes megoldást jelent.
Nagyon sok lakossági panasz érkezik, hogy a mezőgazdasági traktorok, teherautók, fát szállítók olyan
sarakat hordanak közútjainkra, hogy ezzel ellehetetlenítik a gyalogosok számára is a sár nélküli
közlekedést. Kifejezetten érintett terület = Petőfi út, Rákóczi bekötőút, Műv. ház – Ropi üzem közötti
útszakasz, Táncsics út, Kisaranyi út. Mivel a bosszúságon kívül balesetveszélyt is jelent, nem beszélve a
KRESZ által előírt szabályok megszegéséről, elkerülhetetlen ennek a problémának a közös megoldása.
Január 11-én, 1800-kor a Művelődési házban fórumot hívunk össze, ahol valamennyi érintettet, akik
mezőgazdasággal, erdészettel, szállítással foglalkoznak, tisztelettel meghívunk. Mivel célunk nem a
büntetés kiszabása, hanem a probléma megoldása, felkértük a Rendőrséget is, hogy vegyenek részt ezen a
megbeszélésen, ismertessék az ezzel kapcsolatos szabályokat, előírásokat, hogy ezek a kellemetlenségek
illetve a szankcionálás elkerülhető legyen.
Másik, igen sokakat érintő probléma az elszaporodott, erdei élőhelyükről a konyhakertekbe és temetőbe,
utcákra bejövő és garázdálkodó vadak kérdése. A lakosság megpróbál ugyan saját eszközeivel védekezni,
minden felé konzerves dobozok, szögesdrót, fólia, és rongydarabok lógnak a kerítéseken, amik az mellett,
hogy elcsúfítják a környezetünket, még hatásosnak sem mondhatók.
Tervezzük, hogy szintén egy fórum keretén belül meghívjuk az illetékes Vadásztársaságokat, az Ipoly
Erdő Zrt. Vezetőjét, hogy javaslatot illetve megoldást találjunk a kialakult helyzetre.
Jövő évben tervezzük a közvilágítás bővítését a temető felé vezető úton, illetve a régi Óvoda helyén
parkolóhely kialakítását az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében. Az előre ismertetett
pályázati lehetőségek közül a Hivatal épületének energetikai korszerűsítése történhet meg.
Mivel az Óvodában továbbra is létszámproblémákkal küzdünk, nem tudunk korszerűsítésre pályázni,
hiszen a fenntarthatóságot az elkövetkező 5 évre nem tudjuk garantálni.
Sajnos beigazolódni látszik, hogy az óvodások létszáma tovább csökken. A következő tanévre mindössze
6 fő helybeli óvodáskorúval számolhatunk, illetve 1 fő Karancskesziből, az óvó néni kisfia, tehát jelenlegi
kimutatás szerint a 8 fő sincs biztosítva.
Erőfeszítéseink, hogy más településről érkezzen hozzánk óvodás gyermek – eddig eredménytelennek
bizonyultak. Várjuk javaslataikat, ötleteiket, hogyan lehetne főleg fiatalokkal benépesíteni a falut, hiszen
az Önök tulajdonában van közel 80 üresen álló ház, aminek értékesítését, bérbeadását szeretnénk, ha
mérlegelnék. Amennyiben igényt tartanak arra, hogy az Önkormányzat a Honlapján, Facebook oldalán

(helyi hirdetőtáblán) hirdetését megjelentesse, kérjük, a szükséges adatokkal, információkkal keresse fel a
Hivatalt.
Az év utolsó hónapjai is eseménydúsak voltak.
Szeptember végén a Szüreti felvonulás a rossz idő miatt csak a településen belül került megrendezésre. A
résztvevők főleg lelkes fiatalok voltak. Az esti bál viszont teltházasra sikerült.
A Vendégségi Pöttyös bálban is sok helybeli és környékbeli szórakozott.
A Falugyűlésen nem nagy érdeklődés mutatkozott az éves összefoglaló meghallgatására, ahol
beszámoltunk a közmunka programról, a Hivatal gazdálkodásáról, az elért eredményekről, tervekről.
Szerveztünk a legkisebbeknek bábszínházat Hófehér és Rózsapiros címmel, megrendeztük az Idősek
Napját, ahol egy kellemes délutánt tölthettünk együtt a Szépkorúakkal.
Egy közös vacsorán köszöntem meg a Képviselőknek, munkatársaknak és segítőknek a munkáját, amivel
hozzájárultak kitűzött céljaink eléréséhez, rendezvényeink sikeréhez, majd Batyus bállal zártuk a napot.
Ebben az évben kihasználva az állam által nyújtott és kizárólag szociális célokra fordítható normatív
támogatást, igyekeztünk a lakosság számára minél több juttatást átadni. A települési támogatáson belül
átlag 45 fő kapott havonta lakásfenntartási támogatást, 7 fő temetési segélyt.
A 0-18 év közöttiek egyszeri 10.000 Ft-os utalványban részesültek, ezen kívül az iskolások tanévkezdési
támogatást kaptak, 9 főnek a Bursa pályázatát támogatja a Képviselőtestület, havi 3.000 Ft-tal, a
gyermekvédelmisek évente 2 alkalommal részesülnek 5.800 Ft értékű Erzsébet utalványban, az óvodában
a gyermekek 1-2 kivétellel ingyenes étkezésben részesülnek, 2.000 Ft készpénzben átadott támogatást a 65
éven felülieknek jutattunk, míg a 0-6 évesek Mikulás-csomagban részesültek.
Többen igényeltek év közben rendkívüli települési támogatás segélyt, év végén valamennyi közmunkaprogramban résztvevőnek tudtunk 5.000 Ft karácsonyi támogatást nyújtani.
Szeretnénk, ha Mindenkinek ünnep lenne a Karácsony, örömet, együttlétet jelentene, félretéve a
problémákat. Ehhez az ünnepi hangulathoz az Önkormányzat is szeretne kicsit hozzájárulni. Minden
házhoz szaloncukrot és egy rúd finom beiglit ajándékozunk Karácsony alkalmából, melynek átvétele
történhet személyesen a következő időpontokban:
- 2015.december 18-án (pénteken) a Hivatalban 900-1300 óráig
- 2015.december 20-án (vasárnap) a Falusi Karácsonyi ünnepség után 1300 órától 1400 óráig
Azoknak, akik időskorúak vagy betegségük miatt nem tudnak személyesen befáradni, a Települési
Képviselők házhoz viszik ajándékunkat az ünnepek előtt.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2015. dec. 21-23 között a Hivatal zárva tart. Halaszthatatlan ügyeiket a
Karancslapujtői Hivatalban intézhetik.
Szeretettel meghívom 2015. december 20-án, 1230-kor a Hivatal előtti térre Karancsberény lakosságát a 4.
adventi gyertya közös meggyújtására, egy kis ünneplésre, teázásra, forralt borozásra.
2015. december 23-án a gyerekek betlehemjárásra készülnek. Fogadják őket sok szeretettel!
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Kívánok valamennyi Karancsberényinek meghitt, békés karácsonyi
ünnepeket szerettei körében és nagyon boldog, sikeres 2016-os esztendőt, jó
egészséget!
Csabainé Freistág Erzsébet ,polgármester

