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Hírek, aktualitások, rendezvények első kézből 

I. évfolyam, 1. szám          2019. december 

Tisztelt Lakosság! 

Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves Karancsberényit! 

Amint az újság címéből is kiderül, egy arculat váltáson ment keresztül az Önök által megszokott tájékoztató lap.  

Ennek oka, hogy egy új időszámítás kezdődik meg Karancsberény és az itt élő emberek életében. Kiadványunkkal 

negyedévente fogjuk az aktuális híreket, rendezvényeket megosztani Önökkel. 

Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem mindenkinek, aki szavazatával támogatott! Akik nem rám 

voksoltak, azoknak is szeretném bizonyítani, hogy szívemen viselem településünk sorsát. A megkezdett munkát 

maximális tudással és lelkesedéssel kívánom folytatni, illetve minél több lehetőséget szeretnék megragadni, hogy 

az élet minden karancsberényi számára színvonalas legyen. 

Egy pár szóban szeretném összefoglalni az októberi polgármester választás eredményét: 

A szavazásra jogosultak 64,56%-a vett részt, melynek kimenetel a következő képen alakult:  

Polgármester: Lehoczkiné Csombor Erika 245 szavazattal 

Képviselő testületi tagok: Kovács Jenő 280 szavazat, Nyilas Zsuzsanna 260 szavazat, Palla Andrásné 211 

szavazat és Torák Kornél Károly 188 szavazat. 

2019. október 28-án került sor az alakuló ülésre megtartására és a képviselők eskütételére. 

Az alakuló ülésen nem sikerült Alpolgármestert választanunk, de a következő testületi ülésen Torák Kornélnak 

szavaztunk bizalmat, így Ő lett az Alpolgármester. 

Sajnálatos módon a polgármesteri pályafutásom viszontagságosan indult, mivel  

2019. október 24-én a Karancslapujtői testület határozatban arról döntött, hogy megszünteti a Közös 

Önkormányzati Hivatalt Karancsberénnyel. 2000 fő feletti településről van szó, így ehhez törvényileg joga van.  

A Karancsberényi képviselő testülettel közösen egyeztetéseket kezdeményeztünk Baksa Sándor polgármester 

úrral, és próbáltuk ész érvekkel meggyőzni őt arról, hogy miért fontos az együttműködés a két település között.  

Polgármester Úr tolmácsolta kérésünket, elképzeléseinket a képviselő testület felé, akikkel közös testületi ülésen 

sikerült egyezségre jutnunk, így továbbra is Közös Önkormányzatot fogunk alkotni Karancslapujtővel. 

November hónapban megrendezésre került eseményeink: 

2019. november 09—én a Kopóbérci Palócok Kulturális és Hagyományőrző Egyesület megszervezte az Őrtűz 

gyújtást. Az ünnepségre, a rossz idő ellenére, nem csak falubéliek, hanem a környező településekről, de még a 

határ menti településekről is érkeztek vendégek. Valamennyi Civil Szervezet képviseltette magát a 

rendezvényen, kis műsorral kedveskedtek, illetve finom ételeket szolgáltattak a résztvevőknek. 

Ezúton is nagyon köszönöm a Civil Szervezetek munkáját! 

 



 

 

2019. november 15-én került megrendezésre az Idősek Napja. A karancsberényi 65 év feletti lakosokat láttuk 

vendégül, akik nagyon szép számban vettek részt, és egy jó hangulatú, vidám délutánt tölthettek együtt. A helyi 

Nyugdíjas Klub és Népdalkör fellépése mellett a Medalion Tánccsoport 2 táncosa fokozta a hangulatot, 

valamint Bohács István nótaénekes és partnere jó hangulatot teremtett a vacsorához.  Finom vacsorával 

vendégeltük meg a rendezvényre ellátogatókat. 

2019. november 23-án az Egyház közösség szervezett Katalin Napi Bált a Kultúrotthonban, ahol a Fülöp Duó 

szolgáltatta a talpalávalót. A bálozók hajnalig mulattak! 

December hónapban megrendezett események: 

2019. december 06-án tartottuk a települési Mikulást. A 14 év alatti helyi gyermekeket láttuk vendégül. Torák 

Kornél jóvoltából lehetőség volt lovaskocsival érkezniük a fiataloknak. Amíg a Mikulást várták, a Zenthe Ferenc 

Színház 2 színésze interaktív műsorral szórakoztatta, és vonta be a játékba a gyerekeket. 

December hónapban még megrendezésre kerülő események: 

2019. december 15-én a Szentmise után kerül sor Mindenki Karácsonyára az Önkormányzat előtti karácsonyi 

pompába öltöztetett téren.  

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk  egy kis műsorral, illetve ekkor kerülnek kiosztásra a Karácsonyi 

Csomagok.  

Mindenki vendégünk lesz forralt borra, meleg teára, virslire, illetve fánkra.  

Az Ünnepség keretében közösen meggyújtjuk a 3. gyertyát az Adventi koszorúnkon! 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! 

2019. december 31-én Szilveszterezzünk együtt a Karancsberényi Kultúrházban!  

Köszöntsük barátaink, rokonaink körében az Új Évet!  

Jegyek korlátozott számban kaphatók az Önkormányzatnál, illetve bővebb információt is itt tudnak kérni az 

érdeklődők! 

Kérem Önöket, hogy az Ünnepek közeledtével gondoljunk azokra, akik egyedül töltik ezeket a szép és örömteli 

napokat. Számukra ez nem is annyira boldog ünnep, mint sokunk számára. Kérem, kicsit ezekben az időkben 

jobban figyeljünk oda egymásra. Egy-egy jó szó vagy egy szem szaloncukor, kis csomag boldogsággal tölti el még 

azoknak a szívét is, akik szomorúak az egyedüllét miatt. Figyeljünk oda szomszédunkra, idős ismerősünkre, ne 

hagyjuk őket magukra! 

Áldott, békés, meghitt Karácsonyi Ünnepeket kívánok Minden Karancsberényi Lakosnak!  

Sikerekben, boldogságban gazdag Új Évet! 

 

 

Lehoczkiné Csombor Erika 

polgármester 

 

 


