
                            

9. évfolyam 32. szám  2018. szeptember 12. 

,,Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. Közeleg a rozsdaszínű áradat. Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött 

elnémul a rigó, el a tücsök’’ 

 

Tisztelt Karancsberényiek!  
 Búcsúzik a nyár, de még érezhetjük a nap utolsó melengető sugarait. Kihasználva a jó időt, elvégezzük a 

fontosabb kültéri munkálatokat, fűnyírásokat és a parkok rendbetételét. 

Visszatekintés: Július 15-én gyermeknappal bővített Falunapot tartottunk, augusztus 19-én Mezőberényben 

képviseltem Karancsberényt a Berény utónevű települések találkozóján. Jövőre Nagyberény vállalta a 

megrendezését 2019. augusztus 17-én, szombaton.  

  

A szüreti felvonulásra is kedvező lenne ez a száraz, napos idő, hiszen minden évben olyan szép 

számmal vesznek részt rajta fiatalok és idősek egyaránt. Most is várunk mindenkit szeptember 15-én, 

szombaton, akinek van az alkalomhoz illő, hagyományőrző viselete és gondoskodik arról, hogy milyen 

járműre tud felszállni. Előzetesen jelezni kell a részvételi szándékot, mert tudnunk kell a felvonulók pontos 

létszámát, ugyanis Karancslapujtőre és Karancskeszibe az idén is tiszteletünket tesszük, ahol vendégvárással 

készülnek. Gyülekező 11.30-kor a volt kocsma előtti téren, ahol rendőri ellenőrzést követően indulhat el a 

menet. Visszaérkezéskor is körbemegyünk a faluban, majd a fogatokról és autókról leszállva a menet az új 

bolttól gyalog érkezik meg a Művelődési házhoz, ahol egy össznépi táncot követően finom gulyással és 

péksüteménnyel vendégeljük meg a résztvevőket. Este 20:00 órától hajnali 02.00 óráig szüreti bálban 

mulathatnak. 

Október 4-én a Karancsvölgyi Óvodások részére bábszínházat szervezünk a Művelődési Házban, 

mely minden évben nagy sikernek örvend. Erre az előadásra bárki elhozhatja kisgyermekét, a belépés 

ingyenes. 

Október 27-én vendégségi bált szervezünk. November 16-án, pénteken kerül sor az Idősek napjára, 

a köszönő vacsorára és az év utolsó báljára. 

November 30-án, pénteken ismét Mikulásvárásra hívjuk majd a 0 - 14 éves korosztálybeli 

gyerekeket, hogy egy vidám műsorral, ajándékozással töltsünk velük egy kellemes délutánt. 

 

Tájékoztatások: 
Szeptember 15-től ismét lehetőség nyílik a kerti avar égetésére. Kérünk mindenkit, hogy kellő 

odafigyeléssel, a szomszédokra és a környezetükre tekintettel, vasárnap és ünnepnapok kivételével 

végezzék, ne nedvesen gyújtsák meg a frissen levágott kerti hulladékot naphosszat füstölve. A nyári időszak 

bebizonyította, hogy szabályozásra több területen is szükség volna, több észrevétel is érkezett ebben a 

témában. Várjuk a további javaslatokat, felvetéseket azzal kapcsolatban, hogy a fűnyírás, motorfűrészelés és 

egyéb hangos gépek, zajjal járó tevékenységek a jövőben igényelnek-e korlátozást, hogy a pihenésüket 

töltők se bosszankodjanak folyton ez miatt. Hiszem, hogy mindenre van megoldás, csak megértéssel és 

toleranciával kell közelíteni a problémához. 

A közelmúltban hirdették ki a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 

háztartások számára az egyszeri természetbeni támogatás lehetőségét, melyhez kérelmet a honlapunkról, a 

Facebook oldalunkról illetve személyesen az Önkormányzaton tudnak beszerezni ügyfélfogadási időben. 

Október 15-ig kell benyújtani, majd ezt követően előszűrés történik, azaz ellenőrizni kell, hogy az igénylő a 

TIGÁZ által kiadott listán nem szerepel, korábban nem részesült gázár-támogatásban. Tehát nem az a 

mérvadó, hogy ki mivel fűt valójában, hanem, hogy szerződésben áll-e a gázszolgáltatóval, mert a csak 

alapdíjat fizetőknek is levonásra került korábban a 12.000 Ft kompenzáció, így tűzifa-támogatásban már 

nem részesülhet. Ezt követően az Önkormányzathoz benyújtott igényeket összesítjük és továbbítjuk a 

Magyar Államkincstárhoz. Jelen pillanatban természetbeni támogatásról szól a rendelet, de folyamatban van 

egy javaslat elbírálása a készpénzben történő kifizetésre is, amiben eddig még döntés nem született, mint 



ahogy azt sem tudjuk pontosan megmondani, hogy a Kormány mikorra ütemezi ennek a támogatásnak az 

eljuttatását az igénylőkhöz. Az Önkormányzatok tehát közvetítő szerepet töltenek be, nem saját hatáskörben 

végzik ezt a feladatot. 

Az új tanév megkezdéséhez minden évben, az idén is, pénzbeli támogatást nyújtunk. Az általános 

iskolások már át is vették a 10.000 Ft-ot, míg a középiskolások és a felsőoktatás nappali tagozatán tanulók 

jogviszony-igazolás bemutatását követően kaphatnak 15.000, illetve 20.000 Ft-os támogatást az 

évkezdéshez, részükre október 9-én, kedden lesz a kifizetés. A karancsberényi lakóhellyel rendelkező 

óvodás gyermekek szülei amennyiben a körzeti Karancslapujtői Kastélykert Óvodába járatják gyermeküket, 

az óvoda visszaigazolása esetén havonta 10.000 Ft utazási támogatást kapnak. Akik saját választásuk 

szerinti másik óvodába hordják óvodáskorú gyermeküket, 5.000 Ft /hó támogatásra nyújthatnak be igényt az 

érintett Óvodától hozott igazolás ellenében. 

 

Észrevételek, kérések: 
Sajnos mostanában újra előfordul bosszankodásra okot adó esemény, amikor is többnyire a fiatalabb 

korosztály tagjai nem tartják be a közösségi élet szabályait, nem ügyelnek a már meglévő javakra, szemetet 

hagynak maguk után, sőt veszélyeztetik a közúton történő biztonságos közlekedést. A szülők felelőssége 

tagadhatatlan, elsődlegesen nekik kell felelni a kiskorú gyermek okozta károkért. A már felnőttnek számító 

fiatalokat is kérjük, hogy ne okozzanak a lakóknak bosszúságot hangos, tuningolt járműveikkel való 

szórakozásukkal az esti órákban, lakott területen.  

Több kulturált helyszín is rendelkezésre áll a fiataloknak a találkozásra, beszélgetésre, de egy 

kérésünk van feléjük: ne tegyék tönkre a kihelyezett kültéri padokat, asztalokat azzal, hogy csikket nyomnak 

el rajta és belefaragnak, vagy autóval hajtanak be a pihenő parkokba, szemetet hagynak maguk után. Akik a 

közösségi élet szabályait nem sajátították el, azok jobb, ha mielőbb pótolják, vagy inkább otthon maradnak, 

mert nem hagyhatjuk büntetlenül a károkozásokat, nem engedhetjük, hogy tönkre tegyék mások munkáját. 

A szelektív hulladékgyűjtő használatánál már többször kértük, hogy a flakonokat, kartonokat, egyéb 

összenyomható hulladékot zsugorítva tegyék a konténerbe, hogy minél több beleférjen. Aki fekete 

zsákokban hordja a szelektív gyűjtő mellé a már ipari mennyiségűnek tűnő műanyag szemetét, kérjük, hogy 

ne csúfítsa el a környezetet vele, lapítsa, préselje össze és a konténerbe tegye bele. Mások is szeretnék a 

normál háztartásukban keletkező papír-fém-műanyag hulladékukat itt elhelyezni, de egyesek figyelmen 

kívül hagyják az előírásokat. Porszívónak, kerti széknek semmi keresnivalója a szelektív gyűjtőben, azt 

lomtalanításkor kell kirakni! 

Az eladó házak iránt továbbra is élénk az érdeklődés, viszont a lakosság passzív magatartást mutat, 

nem szolgáltat adatot ahhoz, hogy segítsünk a megüresedett lakóházak értékesítésében. Célunk, hogy ne 

csökkenjen tovább a népesség, ne legyenek elgazosodott ingatlanok, felújításra kerüljenek a régen nem 

lakott, omladozó házak. Ha a jövőben sem lesz pozitív elmozdulás ezen a téren, akkor felvetődik annak a 

lehetősége is, hogy az üres ingatlanokra magasabb kommunális adó kivetésére kerüljön sor, ami többeket 

arra fog ösztönözni, hogy együtt működjön a település érdekében kitűzött célokkal, azaz ne hagyja évekig 

üresen állni, tönkre menni a tulajdonában lévő lakatlan házakat. 

Nagyon értékelendő, hogy Karancsberényben a lakók többsége gondos, rendezett lakókörnyezetben 

él, öröm nézni több ingatlannál is, hogy felújítások folynak, új kerítések épülnek. Hamarosan a kötelező 

településképi arculati kézikönyv tartalmának ismertetésére és egyeztető fórumra invitáljuk Önöket a 

szokásos helyekre kifüggesztett plakátokon keresztül, ahová várjuk majd az érdeklődőket. 

Továbbra is szükségünk volna kőművesre, aki vállalná a volt Pártház épületének külsővakolását, 

járda betonozását. Várjuk a jelentkezőket erre a feladatra. Szeretnénk befejezni a közmunka-programban 

elkezdett pihenőhely kialakítását, hogy jövőre elkészülhessenek a tervezett szabadidős eszközök, amit 

valamennyien használhatnánk. 

Szeptember 15. az a dátum, amikor esedékes az Önkormányzat által kiküldött 2. félévi 

adóbefizetéseket teljesíteni. Kérjük, hogy késedelmi kamat nélkül, határidőre teljesítsék kötelezettségüket. 

 

Kívánok szép őszi napokat, vénasszonyok nyarát! Várunk mindenkit szeretettel a szombati szüreti 

rendezvényünkre! 

 

 
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester) 

   


