
Negyedik  Falunap 

 

Jelentős érdeklődés és emelkedett hangulat közepette negyedik alkalommal rendeztek 

falunapot a községben az elmúlt szombaton. A községi parkban már a délelőtti órákban 

tetőpontjára hágott a hangulat, a főzőversenyen például még soha annyi csapat nem vett részt, 

mint aznap. A főszerep mégis a gyermekeké volt, akikre egyebek mellett pónilovaglás, légvár, 

rajz és kerékpárverseny, valamint kézműves program várt, de rendőrségi, tűzoltósági és 

polgárvédelmi bemutatót is megtekinthettek az érdeklődők. A nap másik felében, a hivatal 

épületében a helyi kézműves kör tagjai, Tőzsérné Balázs Mária és Fancsikné Deák Ibolya 

kiállítását nyitották meg. Ezt követően Lantos Sándor, a falu polgármestere köszöntötte a 

megjelenteket, mások mellett Varga Bélát, a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnökét és Gáspár 

Aladárt, a szlovákiai Csákányháza első emberét. - A sorrendben immár negyedik falunap nem 

jöhetett volna létre az áldozatkész, segítő szándékú emberek nélkül, így valamennyiüket 

köszönet illeti- hangsúlyozta Lantos Sándor, aki nem sokkal később a  Karancsaljáért- díjat is 

átadta. A kitüntetéssel idén Sasváriné Gregus Ildikó negyed évszázados óvodapedagógusi 

munkásságáért ismerte el a település. Jutalmat vehettek át a " Legvirágosabb lakóház " 

elnevezésű felhívás nyertesei is. A délután elsősorban a szórakozásról szólt: a változatos 

kínálatban mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő programot, hiszen népdalkörök és 

hagyományőrzők éppen úgy felléptek, mint a modern tánc és zene képviselői. A falunap 

sztárvendége Peller Anna előadóművész volt, aki világhírű musicalek és operettek mellett 

pop-rock táncdalokkal, s mulatós nótákkal is elkápráztatta a közönséget. A rendezvény 

szabadtéri bál zárta, amelyen a füleki Mag duó húzta a talpalávalót. 

 

Új munkahely megváltozott munkaképességűeknek 

Jelenleg 21 megváltozott munkaképességű dolgozó keresi kenyerét a Vilhir B Kft. 

karancsaljai telephelyén felépült új csomagolóüzemében . A beruházás nem egészen egy év 

alatt valósult meg, a munkaerő - piaci alap támogatásával . Az üzem ünnepélyes 

avatóünnepségére tegnap került sor. Angyal János, a Vilhir B Lft. ügyvezető igazgatója 

lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a 80 milliós beruházáshoz 24 millió forint vissza nem 

térítendő támogatást kaptak, amiért köszönetet mondott a megyei munkaügyi központnak. 

Segítségével most egyműszakos munkarendben 21 megváltozott munkaképességű embert 

foglalkoztatnak ám tervekben szerepel a második műszak indítása is. A Vihar B Kft. 

raktározási céllal vette meg Karancsaljához tartozó telepet, amely valaha Skála-Szövkeré volt. 

A csomagolóüzemben az itt tárolt elektronikai alkatrészekből egységcsomagokat készítenek, 

amelyeket az ország minden részén terítenek. A közeli múltban átadott vadonatúj épület 

különösebb átalakítás nélkül képes befogadni további létszámot, a bővítés csak a piaci 

kereslet függvénye. Az ügyvezető tervei között szerepel a raktározás körülményeinek 

korszerűsítése, a telephely csinosítása, a fedett tárolók zárhatóvá tétele. Új tevékenységek 

beindításával további munkahelyet szeretne itt teremteni. Az ünnepségen részt vettek a 



mozgáskorlátozottak salgótarjáni egyesületének képviselői is, akik örömmel nyugtáztak a 

Vilhir B Kft. törekvését. 

 

 

Falunap díjakkal 

A település önkormányzata falunapi rendezvényre várja a helyieket és az érdeklődőket 

július 31-én, szombaton a községi parkban. Zenés ébresztővel indul a programsorozat 6.30 

órakor, majd a délelőtt folyamán a gyermekeknek kedveskednek: kézműves foglalkozáson, 

kerékpáros és rajzoló versenyen, póni lovagláson vehetnek részt a kicsik. Baráti társaságok, 

civil szervezetek és önkormányzatok csapatai főzőversenyen bizonyíthatják 

szakácstudományukat . A kiállítások megnyitóját követően 13 órakor Lantos Sándor 

polgármester köszönti a vendégeket, majd kihirdetik a főzőverseny eredményeit és a 

Legvirágosabb lakóház díjat is átadják. Délután a színpadon egymást váltják a fellépők: 

népdalkörök, hagyományőrző együttesek bemutatóján kívül modern tánccal, magyarnótákkal 

szórakoztatják a jelenlévőket. A műsorok közben adják át a Karancsaljáért díjat, lesz 

sztárvendég és tombolahúzás, a napot szabadtéri bál zárja. 

 

 

 

Átadás 

Átadták az MBS-CTK Kft. áramelosztók, szabályozó készülékek komplett gyártásával 

foglalkozó a Karancsalja és Karancslapujtő közötti ipari területen létesített elektronikai 

üzemét. Karancsalja-Karancslapujtő. Az ünnepségen a német vendégek ellett a meghívottak 

között szerepeltek mások mellett Karancsalja és Lapujtő korábbi, illetve mostani 

polgármesterei Morgenstern Ferenc és Pál Gyula, valamint Lantos Sándor és Somoskői Tibor, 

de dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő is. Prof. dr. Wolfgang Gilgen befektető-

cégtulajdonos elmondta: vele együtt mindkét község készek voltak egy , s ezeken épült meg 

az utóbbi gyártóüzem létrehozására, amit végül velük és a minisztérium segítségével sikerült 

megvalósítani. Az első telket . szeptemberében vásárolták meg, s ezeken épült meg utóbb az 

3950 négyzetméter területű csarnok. Ennek megépülésével egy három és fél éves munka 

eredménye vált valóra. A cég jelenleg 20 embert foglalkoztat, de a jövő év végéig bővíteni 

tervezi a raktárhelyiséget, s ezáltal további munkatársakat állíthatnak be a sorban. -Sok 

köszönettel tartozom Magyarországnak. Tíz éve még álmodni sem mertem volna, hogy 

mindaz, amit megtettünk megvalósítható Európában. Emiatt az öreg kontinensnek igenis van 

jövője-fogalmazott a professzor. A német-magyar szabványoknak megfelelően a gyárat a 

Styl-Bau Kft. építette fel, amelynek vezetője dr. Tordai Péter volt.  A munkahelyeket is 

teremtő zöldmezős beruházás gyönyörű természeti környezetben valósult meg, környezetbarát 



technológiával-mutatott rá Becsó Zsolt: - Remélem, ez az üzemátadás a jövő első lépéseként 

értékelhető, és jó példa lesz mások számára is, hogy érdemes Nógrád megyét, a varázslatos 

világot választani befektetési elképzeléseik valóra válásához- hangsúlyozta Becsó Zsolt. A 

megyei közgyűlés elnöke ezután átadta prof. dr. Wolfgang Gilgen számára, a Nógrád Megyei 

Területfejlesztési törekvés elismeréséül.   


