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,, Üzen az ősz: Nyugodj le végre! Minek a lázas rohanás? Ülj le egy padra, nézz fel az égre, érintsen meg a bűvös varázs ’’

Tisztelt Karancsberényiek!
Szeptemberrel beköszöntött az ősz: érezhetően rövidebb a napsütéses órák száma, hűvösebbek a reggelek és
az esték. Sokan igyekeznek a kerti munkákat az esős idő beállta előtt elvégezni. Figyelmükbe ajánlom az
avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól az alábbi helyi rendeletet:
(1) Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetését szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és
április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között lehet végezni. A
határidők kezdő és utolsó napján az égetés végezhető.
(2) Avart és kerti hulladékot csak szélcsendes időben, jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
Ha ősz, akkor vége a vakációnak. A gyerekeket újra várja az óvoda és az iskola. Karancsberényben
sajnos még mindig csak 6 óvodáskorú kisgyermek lakik, közülük ketten Karancslapujtőre, egy kisfiú
Karancsaljára, hárman pedig salgótarjáni óvodába járnak és az Önkormányzat utazási támogatást nyújt a
Szülőknek. Az általános iskolások részére már augusztusban kifizetésre került fejenként 10.000 Ft
iskolakezdési támogatás, a középiskolások és felsőfokú tanulmányaikat nappali tagozaton folytató fiatalok
pedig iskolalátogatási igazolásuk benyújtását követően október elején kapják kézbe a 15.000 illetve 20.000
Ft-ot. Sajnos ebben az évben nem tudtunk születési támogatást nyújtani, mivel egy helybeli családban sem
született kisgyermek.
A Képviselőtestület új, helyi rendeletet alkotott, mely szerint a szociális juttatások körét az idén
Karancsberényben tovább bővítjük 5000 Ft készpénzes fűtési támogatással, amelyet az Önkormányzat
anyagi helyzetétől függően szeptember - december között fizet ki mindazon kommunális adó fizetésére
kötelezett háztartásnak, akinek nem áll fenn az Önkormányzat felé adótartozása. Tehát aki nem tett eleget
befizetési kötelezettségének szeptember 15-ig, a támogatás átvételére csak úgy lesz jogosult, ha időközben
rendezte a hátralékát és bemutatja a befizetésről szóló bizonylatot a kifizetés napján. A fűtési támogatás
várható időpontja október második hete lesz, és a Hivatalban lehet majd személyesen vagy
meghatalmazással átvenni.
Tavasszal hirdetőtábla kihelyezését is tervezzük a településen, ahol a lakosság kifüggesztheti eladó
ingatlanjait, ingóságait. Aki szeretné az üresen álló házát értékesíteni, annak a Hivatal továbbra is felajánlja,
hogy az érdeklődőket megkeresés esetén az eladóhoz irányítja. Egyre többen gondolják úgy, hogy érdemes
ilyen nyugodt, rendezett kistelepülésre költözni, amit a Kormány új családtámogatási programja is támogat.
A csapadékosabb idő beállta előtt kérünk mindenkit, hogy fordítson gondot a háza előtti árok, híd és
áteresz kitakarítására, hogy nagyobb eső esetén se okozzon gondot a víz sem a saját, sem a szomszédok
számára. Ahhoz, hogy a csapadékvíz eljusson az árokba, fontos, hogy a felhízott útpadkák helyenként át
legyenek vágva utat biztosítva a víznek.
Szeptember 1-től mindössze 6 közfoglalkoztatott, 1 nő és 5 férfi végzi a településtisztasági, rendezési
és takarítási feladatokat. Szerencsések vagyunk, hogy a munkanélküliek száma nagyon alacsony
Karancsberényben, ugyanakkor hátrányt is jelent, hiszen nem igazán tudunk a közmunkaprogramban
szakképzettséget igénylő feladatokat ellátni. Egyre többször van szükség kőműves, ács, villanyszerelő,
gépjavító, karbantartó feladatokra külsős szakember megbízására. A költségesebb felújítási és korszerűsítési
munkákra viszont a pályázati forrásokat célozzuk meg. A Magyar Falu Program keretében ebben az évben
nagyon sok lehetőség nyílt és folyamatosan kerül kiírásra kistelepülések számára, amit Karancsberény
esetében is szeretnénk kihasználni. Jelenleg már 4 benyújtott pályázatunk van:
1, Orvosi rendelő felújítása ( 18,7 millió Ft ) – tartaléklistára került forráshiány miatt
- tetőcsere, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, teraszburkolat javítása, orvosi eszközök
2, Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására ( 14,5 millió Ft )
- kistraktor pótkocsival, hótoló profillal, fűnyírók, fűkaszák
3, Temető fejlesztése ( 5 millió ) - kegyeleti hűtő, szemétgyűjtő konténer, 54 fülkés urnafal
4, Polgármesteri Hivatal felújítása ( 28 millió Ft )

- külső hőszigetelés, ereszcsatorna cseréje, belső festések, bútorzat cserék, fűtéskorszerűsítés

Tervezzük jövőre a falugondnoki szolgálat megszervezését is, melynek elengedhetetlen feltétele egy
falubusz beszerzése. Eddig csak a 600 fő alatti települések falugondnoki szolgálatához nyújtott az állam
normatív támogatást, 2020. január 1-től viszont 800 főre emelik ezt a határt. Jelenleg is van kiírt pályázat, de
a 806 fős Karancsberény a feltételeknek a lakosságszám miatt pillanatnyilag nem tud eleget tenni: az
érvényben lévő szabályok szerint azok a települések pályázhatnak, akiknek a 2019. 01.01-én a
népességszámuk nem haladja meg a 800 főt. Levélben kerestem meg a Kincstár illetékes osztályát, hogy
méltányosságot kérjünk az idei évi pályázat benyújtásához, de még választ nem kaptunk. Előre ugyan nem
tudható, de az évről évre csökkenő lakosság miatt valószínűleg jövőre ez az ,,akadály” elhárulhat, és akkor
benyújthatjuk a kisbuszra az igényünket. Mivel a településen a 65 éven felüli idősek száma mára eléri a 200
főt, így ki kell dolgozni egy olyan gondoskodó programot, amely számukra illetve az egyéb okok miatt
rászorulóknak segítséget nyújthat az orvoshoz, a szakrendelésekre való eljutásban, a gyógyszerbeszerzésben,
a nagyobb élelmiszer-bevásárlásban vagy a civil szervezetek mobilitását is biztosíthatná. Ehhez megfelelő
kvalitásokkal rendelkező személy foglalkoztatása is szükségessé válik majd.
A Közösségi Ház energetikai felújítási pályázatára elnyert összeg az engedélyek, jóváhagyások
lassúsága miatt az eltelt 2 év alatt az árak és bérek emelkedése okán nem nyújtana kellő fedezetet a tervezett
munkálatokra, így újabb 5 millió forintos ráemelési kérelmet adtunk be idén májusban, melynek elbírálása
folyamatban van és a kivitelező céggel a feltételes megállapodást is ennek elnyeréséhez kötöttük. Nagyon
bizakodóak vagyunk, hogy pozitív elbírálásban részesülünk, és végre megkezdhetjük az egyébként már
előkészített felújítási munkálatokat.
Szintén elbírálás alatt van a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) benyújtott LEADER
pályázatunk, amely egy nagyméretű 10 x 8 méteres ollókaros, fixre telepített, kinyitható napellenző a
Műv.ház hátsó udvarára. A rendezvények idején nagyon jó szolgálatot nyújtana a nap- és az eső ellen is.
,, A helyi identitás növelése a Karancs völgyében” c. pályázaton, ahogy az előző Hírmondóban is
jeleztük, 3 millió Ft-ot nyertünk 10 másik településsel konzorciumban. Ennek a támogatásnak köszönhetően
színvonalas programokkal, sztárvendéggel színesíthettük Falunapi rendezvényünket és szervezhettük meg
tavasszal immáron harmadik alkalommal a helyi civilszervezetek vetélkedőjét is.
Folyamatban van az Önkormányzat működési költségeinek enyhítésére benyújtott pályázatunk elbírálása,
illetve tartaléklistára került egy újabb benyújtott útfelújítási pályázatunk, melyből a Honvéd út, a kis Dózsa
út, a Hivatal előtti tér –és árokfedés, valamint a Rákóczi főútvonal úthibáinak javítása, a Fontosi
buszmegálló jobb oldali peronjának elkészítése volna a cél. Amennyiben nem kapunk forrást rá, akkor
tavasszal megkezdjük önerőből, fontossági sorrendben ezeket a felújításokat is.
A költségvetésünk évek óta stabil az átgondolt, takarékos és céltudatos gazdálkodásnak köszönhetően. Nincs
működési nehézségünk, tudunk pályázati önerőt is biztosítani, akár saját forrást felhasználni eszköz- és
bútorbeszerzésekhez. Nem értékesítettünk Önkormányzati területeket, hanem ingatlanokat vásároltunk,
vagyont gyarapítottunk. A felújításra váró Közösségi Ház belső munkálataira elkülönítettünk 3 millió
forintot, több új bútor beszerzése is megtörtént már, melyek a régi Kisbolt épületében kerültek
elraktározásra.
Folyamatosan szépítjük köztereinket, virágosítunk,fásítunk, parkosítunk,köztéri bútorokat vásárolunk illetve
a meglévőket is karbantartjuk, hogy mind az itt lakók, mind az idelátogatók elégedettek legyenek ne csak a
természeti, de az épített környezetünkkel is.
A mindennapi hivatali és adminisztratív feladatok mellett az előre megtervezett programokat is
rendre megvalósítjuk, ügyelve arra, hogy változatos, minden korosztály számára kínáljunk kikapcsolódási
lehetőséget. Több év tapasztalata után mondhatjuk, hogy kialakult egy éves ütemterv, amelyben kisebb nagyobb rendezvények váltakoznak: hagyományőrzés, gyermekeknek szóló előadások, ünnepségek,
szűrővizsgálatok, eü.i előadások, bálok, megemlékezések szerepelnek a palettán, remélve, hogy mindenki
talál közte kedvére valót. A visszajelzések szerint a környékbeliek is szívesen jönnek ezekre a programokra.
Több alkalommal is kértünk javaslatot a lakosságtól, hogy mire volna igényük, de aktivitást kevesen
mutattak az ötletelésre, kritikát viszont többnyire olyanok fogalmaznak meg, akik egyáltalán nem látogatják
a helyi rendezvényeinket. A szeptember 21-én megrendezett Szüreti felvonulásban viszont nehéz volna hibát
találni: 200 fő feletti felvonuló, számos lovas, fogatos, gépjárművek, remek napsütéses idő, jó hangulat, több
mint 5 órás, 3 falun átvonuló menet, balesetmentes visszaérkezés, vendéglátás és hajnalig tartó bálozás több
száz résztvevővel. Összetartásból, közösségi életből most is nagyszerű példát mutattunk. Köszönöm 

Mivel közeledik a 2014-ben kapott, 5 évre szóló megbízatás vége és az október 13-i választáson
Karancsberény választópolgárai ismét az urnához járulnak, hogy éljenek szavazati jogukkal a helyhatósági
választásokon, néhány információ megosztása időszerű és hasznos lehet itt a Berényi Hírmondóban is.
Karancsberényben a jelenlegi polgármesteren, azaz személyemen kívül még kettő polgármester-jelölt
méreti meg magát: Lehoczkiné Csombor Erika Tünde és Simon Csaba. Érvényes szavazatot csak egy
személyre lehet leadni.
Képviselőjelöltek száma: 10 fő – a jelenlegi 4 képviselő: Kovács Jenő, Palla Andrásné, Torák
Kornél, Simon Csaba, valamint 6 új jelölt: Nyilas Zsuzsanna, Lovasi Jánosné, Csábi Zsuzsanna, Furis
József, Szőke József ( Táncsics út) valamint idősebb Kanyó József. A képviselők esetében maximum 4 főt
lehet választani, de érvényes a szavazat abban az esetben is, ha valaki csak 1, vagy 2, vagy 3 jelöltet ikszel
be. A HVB és a jegyző a választási tudnivalókról, a szavazólapok formájáról és tartalmáról a helyben
szokásos módon, buszmegállókban, hirdetőtáblákon és a honlapon is tájékoztatást nyújt majd a lakosságnak.
A választás helyszíne a Művelődési Ház épülete lesz, ahol az első és a hátsó bejáratot is egyaránt lehet
használni.
Kérek Mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, nyilvánítsa ki akaratát azzal, hogy leadja a voksát
azokra a jelöltekre, akikről úgy gondolja, hogy méltóak és alkalmasak arra, hogy Karancsberény
közügyeit irányítsák, Önöket és az érdekeiket képviseljék, akiknek bizalmat szavaznak ahhoz a
sokrétű, felelősségteljes, egyáltalán nem egyszerű és nem könnyű munkához, amely az itt élők számára
fejlődést, biztonságot, nyugalmat és gondoskodást nyújt.
Egyúttal szeretném megköszönni az eddigi bizalmat, hogy már két alkalommal döntött úgy a falu
lakossága, hogy Karancsberény polgármesterévé választottak. Ennek az igen megtisztelő, de folyamatos
kihívások elé állító megbízatásnak igyekeztem az elmúlt 9 év alatt eleget tenni, elképzeléseimmel,
ötleteimmel, tudásommal és kapcsolataimmal a tőlem telhető módon Karancsberény javát szolgálni. Büszke
vagyok az elért eredményekre, a megvalósított tervekre. Büszke vagyok arra is, hogy habár mindkét
ciklusban teljesen új tagokból álló Képviselőtestülettel dolgoztam együtt és időközben cserélődtek a Hivatal
munkatársai is, de soha nem volt hangos szó, veszekedés, meddő vita vagy a település hírnevét rontó
esemény a testületi üléseken, sikerült együtt, egy célért kompromisszumokkal, érvekkel olyan döntéseket
hozni, ami többségi érdeket szolgál és közcélú. Akár a Karancskeszi Körjegyzőségben, akár a
Karancslapujtői Közös Hivatallal együtt tudtunk, tudunk működni, a felmerülő problémákat sikerült közösen
megoldani. Polgármesterként mindig a település, az itt élők érdekét védtem, együttműködtem a
Kormánypárttal, éltem a pályázati lehetőségekkel és tapasztalatot, jó gyakorlatot gyűjtöttem azoktól a
kollégáktól, akik valamely területen jeleskedtek, valamihez jobban értettek. A 9 év alatt a sikerek mellett
voltak kudarcok és mélypontok is, melyek pont arra voltak jók, hogy tanuljak belőle. Azt gondolom, és nem
árulok el titkot, hogy életformámmá vált ez az új hivatás, lelkesedésem nem hagyott alább, sőt 9 év
településvezetői tapasztalattal felvértezve, a közigazgatási rendszer és szereplőinek megismerésével, a
kapcsolatok kiépítésével úgy érzem, hogy kötelességem is ezt a megkezdett munkát folytatni, a már
benyújtott pályázatokat megvalósítani, Karancsberény javára fordítani mindazt a birtokomba került
információt, tapasztalatot, ami a község további fejlődését szolgálja.
Ezt a tisztséget csak úgy lehet elvállalni, ha nem sajnáljuk az energiánkat, nem órában mérjük a
munkaidőt, hanem feladatban, tudomásul vesszük, hogy sokszor a közfeladat a család elé kerül és azzal is
számolnunk kell, hogy folyamatos megfigyelés alatt állunk és közszereplőként olyan megjegyzéseket és
kritikákat is el kell tűrnünk, amit magánemberként biztosan másképpen reagálnánk le. Nem tudunk
mindenkinek megfelelni, mindig voltak és lesznek véleménykülönbségek ekkora közösségben, hiszen ahány
ember, annyi féle, és a településvezetők, testületi tagok is hibázhatnak olykor, hiszen emberek. Egy-egy
döntés meghozatala mindig egy nagyobb rétegnek kedvez, de mindig vannak és lesznek olyanok, akiket
valamilyen érdeksérelem ér.
Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy 2010-től Karancsberény polgármestere lehetek. Kérném
mindazok szavazatát, akik október 13-án, a soron következő önkormányzati választáson is támogatnak
abban, hogy az újabb 5 évre kitűzött célok, tervek is megvalósításra kerüljenek és a folyamatosság minden
előnyét kihasználva folytatódjon az önkormányzati, településvezetői munka a következő ciklusban is.
Várom a település lakosságát 2019. október 4-én, pénteken, 17.00 órától a Művelődési ház
nagytermében, ahol Közmeghallgatást és Falugyűlést tartunk. A beszámoló és a következő évekre
mutató tervek, célok ismertetését követően az önkormányzati választáson induló jelölteknek - amennyiben
előre jelezték, hogy szeretnének pár percben bemutatkozni, programjukat ismertetni- lehetőséget nyújtunk.
Csabainé Freistág Erzsébet, polgármester
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