
                            

9. évfolyam 33. szám  2018. december 10. 

,, Erdő széli domboldal, mintha minket várna. Hótakarót hint a szél a didergő tájra.” 

 

Tisztelt Karancsberényiek!  
 

Decembert mutat a naptár, közeledik az év legszebb ünnepe, a Karácsony.  

 

Az októberi vendégségi bál már olyan távolinak tűnik, pár hete pedig az Idősek napját is 

megünnepeltük. A településen, a 65 éven felüliek száma az idén 17 új taggal bővült. Sokan vettek részt a 

nekik szervezett műsoros délutánon, ahol a környékbeli civil szervezetek és egyesületek adtak szórakoztató 

műsort. Karancsberény legidősebb lakója a 93 éves Havran Pál és a 90 éves Mezei Károlyné, Mari néni, 

akiket otthonukban, személyesen köszöntöttem. A vendéglátást követően a Szépkorúak átvehették az 

Önkormányzat karácsonyi ajándékát, fejenként 4.000 Ft-ot. A batyus bál előtt Köszönő-vacsorán vettek 

részt mindazok, akik aktívan segítik, támogatják a településen folyó munkát, kiveszik részüket a tervezésből, 

szervezésből és megvalósításból. Várjuk a jövő évben is mindazokat, akik úgy gondolják, hogy szebbé, 

jobbá tudják tenni környezetünket, az itt élők mindennapjait és ünnepeinket. 

 

November 8-án Falugyűlést és közmeghallgatást tartottunk- beszámoltunk az elmúlt időszak 

eseményeiről, az Önkormányzat gazdálkodásáról, pályázatokról - csekély számú érdeklődő részvételével. Ez 

a fórum lehetőséget biztosítana kérdések feltevésére, javaslatok, ötletek megfogalmazására, de ezzel csak 

kevesen éltek. 

 

November 30-án a legkisebbeknek, a 0-14 éves korosztálynak, 47 kisgyermeknek szerveztünk 

Mikulásváró programot, ahol a falubeli gyerekek szüleik kíséretében tölthettek el egy kellemes délutánt, 

bábszínházzal, csomagosztással, Happy Meal-menüs vendéglátással. 

 

 

 

 

Karácsonyi ünnepségünkre december 16-án, vasárnap, a 3. gyertya meggyújtásával a szentmisét 

követően, kb. 10.45-kor a Hivatal előtti térre várjuk a kedves falubelieket, melyre az Egyházkórus és a 

berényi Szivárvány Népdalkör is adventi énekekkel készül. A műsort követően vendégül látjuk a 

megjelenteket és kiosztjuk az Önkormányzat által már hagyománynak számító karácsonyi szaloncukrot és 

bejglit, valamint kártyanaptárt a 2019-es esztendőre és 1-1 db tollat. Kérjük, hogy aki teheti, fáradjon be és 

vegye át a csomagját. Azok, akik vasárnap nem tudták elvinni, december 17-én és 18-án lesz lehetőségük 

átvenni a Hivatal nyitvatartási idejében. 



 Az ünnepi előkészületek töltik ki napjainkat. Csakúgy, mint otthon, a település közterein is 

megkezdtük a dekorációk kihelyezését, a Betlehem és a karácsonyfa díszítését. Szeretnénk, ha karácsonyi 

díszbe öltözne a falu és otthon is mindenki azon igyekezne, hogy háza, udvara is rendben legyen. 

Rendeletünk értelmében november 30. után már nincs lehetőség kerti égetésre, így kérjük, hogy ne 

gyújtsanak meg semmilyen kerti hulladékot, gazt.  

Többen is érdeklődtek, hogy a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 

háztartások számára meghirdetett, egyszeri természetbeni támogatás mikor kerül az igénylőkhöz. Az 

Önkormányzat elvégezte az igényfelméréseket, összesítette és továbbította a Magyar Államkincstárnak. A 

közelmúltban kaptuk az értesítést, hogy Karancsberényben 143 jogosult van, melyhez 1.716.000 Ft célzott 

támogatást utal majd az állam, azaz háztartásonként 12.000 Ft-ról szóló igazolást kell majd minden jogosult 

részére kiállítani, melyet az Önkormányzattal kötött szerződéssel rendelkező, megjelölt tüzelőanyagot 

forgalmazó értékesítőnél lehet majd beváltani 2019. december 31-ig. A további teendőkről az érintetteket, ha 

aktuális lesz, tájékoztatni fogjuk.  

A fúrt és ásott kutak bejelentésével, fennmaradási engedélyek kérésével kapcsolatosan a 2018. 

december 31-i határidő hatályos, mint azt a Falugyűlésen elhangzott tájékoztatóban is hallhatták Parlament 

előtt van a jogszabály módosítása, mely a határidőt 2020. december 31-re módosítaná és várhatóan az 

eljárásrend is módosulni fog. 

 Novembertől ismét ingyenes ebédosztást szervezett a Hegymenet Alapítvány, melyet jelenleg 80 fő 

számára tudják településünkön biztosítani. Elsősorban a 70 éven felüli egyedülállók, házaspárok, 

másodsorban a 65 éven felüliek vagy fogyatékkal élők, tartós betegségben szenvedők, közmunkások 

részesülnek az ételosztásból, melyben az Önkormányzat szerepe, hogy biztosítsa a kiosztó helyet és a 

személyzetet. 

 2019 tavaszán a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdjük a Közösségi Ház 38 millió 

forintos energetikai felújítását, melynek befejezését szeptember 30-ig tervezzük. Az épületben a korábbi 

funkciók számára alkalmas helyiségek továbbra is fennmaradnak, de megvalósul a külső hőszigetelés, 

nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés és egy akadálymentes mosdó. Egyéb szükséges belső felújításokhoz, 

berendezéshez saját erőt kell majd biztosítanunk. 

 Folyamatban lévő pályázataink a kültéri fitness-park, a Művelődési Házhoz tervezett telepített 

nagyméretű napellenző. 

Terveink között szerepel, hogy pályázati forrás esetén a Ravatalozó halott-hűtőjét lecseréljük, urnafal 

kialakítását fontolóra vegyük, de nagyon fontos volna az Orvosi Rendelő tetőfedésének a felújítása is.  

A közmunka-program nagyon alacsony létszámmal működött egész évben. Jelenleg 10 fő 

foglalkoztatása folyik február 28-ig megkötött szerződéssel. Nagy szükség volna egy gépjármű beszerzésére 

ahhoz, hogy a település kül- és belterületein folytatott munkálatokhoz az anyag- és eszközszállítást meg 

tudjuk oldani. Az esetleges téli hó-eltakarításhoz és síkosság-mentesítéshez kérjük a lakosság segítségét is, 

amennyiben hétvégén vagy ünnepnapokon nagyobb hó-mennyiség hullna.  

  

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

Karancsberényi Kirendeltsége 2018. december 21-től 2019. január 

2-ig zárva tart. 

 

 

 

                                  Kellemes Ünnepeket és 

           Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt 

        Minden Kedves Karancsberényi Lakosnak! 

 

 

 
 

 

Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)  


