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,,Megkopott már a határ , hazabotorkált a nyár, beérett gyümölcsökben mámorító mézíz jár.”

Tisztelt Karancsberényiek!
Nyáriasan kezdődött a szeptember,de már érezhető az ősz közeledte. Mindenki igyekszik
betakarítani a termést : krumpliásás, kukoricatörés,szőlőszüret az időszerű feladat a kertekben.
A nyári hónapokban sokan veszik ki a szabadságukat, hogy ki otthon, ki üdüléssel kapcsolódjon
kicsit ki,töltődjön fel,pihenje ki magát. Ehhez kínáltunk mi is lehetőséget a Falunap ( július 23.) és a
Nyárbúcsúztató Rendezvénynap (aug.27.) megszervezésével.
Új kezdeményezés volt részünkről, hogy júliusban egy olyan napot szervezzünk, ahol a falubeliek
tartalmas, hasznos, szórakoztató programokon vehetnek részt. Egészségügyi szűrővizsgálatokat
biztosítottunk,mely nagyon népszerű volt,hiszen 97 fő vizsgálatát végezték el ingyenesen. Havran Mónika
kezei alatt ellazulhattak, akik kipróbálták az általa felajánlott masszázst.A fiatalok kerékpáros csillagtúrán
bizonyították, hogy milyen ügyesen tájékozódnak az itiner alapján és mennyi mindent tudnak
településükről. Parlagfű-gyűjtési akciót hirdettünk, felhívva a figyelmet a sokak számára allergiát okozó
gyomfélére. A foci-rajongók csapatokat alakítottak és egymással megmérkőzve dőlt el, hogy ki talált
legtöbbször az ellenfél kapujába. A délután folyamán színvonalas műsorokon tapsolhattak a résztvevők.
A Reménység –Nyugdíjasklub és a helyi illetve mucsinyi népdalkör fellépése mellett gyermektánccsoportok,versmondás színesítették a programot.Emléklappal tüntettük ki Kovács Jenőt a berényi
fociért hozott áldozatos munkájáért, Szőke Mihálynét a népdaléneklési versenyeken elért eredményeiért,
illetve Nyilas Lászlót a közösségért több ízben felajánlott önzetlen segítségéért.
Nyilas –féle gulyáslevesből mindenkit megvendégeltünk,majd egy nagyon jó hangulatú szabadtéri bálon
rophattuk hajnalig.
A visszajelzések azt bizonyítják, hogy egy nagyon jól sikerült Falunap vette kezdetét az idén,
melynek mindenképp lesz folytatása jövőre is. Köszönöm mindazoknak, akik segítették a szervezést,
támogatták a rendezvényt.
Aug. 20.-át is méltó módon megünnepeltük. Az egyházzal közösen került sor a kenyérszentelésre,
majd a téren folytatódott a megemlékezés versekkel, zenékkel, a Népdalkör és az iskolás gyerekek
fellépésével. Az új kenyér mellett borral és üdítővel kínáltuk a résztvevőket.
Aug.27.-én , a Vakáció utolsó szombatján,Vilinyi Péter egész napos versengésre hívta a
falubelieket. Számháború, kidobó,sorverseny, ping-pong verseny szórakoztatta a megjelenteket, melyet
egy szabadtéri diszkó zárt az est folyamán.Akik ott voltak, jól érezték magukat.
Természetesen a sok kikapcsolódás mellett akadt munka is bőven a faluban : megkezdődött a Vis
Maior beruházás, a Felszabadulás úti híd és a Bandúr illetve Krúdy úti patakmeder helyreállítása. A
munkálatok időnként kellemetlenségekkel jártak ugyan,de a lakók türelemmel, megértéssel fogadták, amit
ezúton is köszönök. A napokban már a befejezéshez közeledünk és reméljük, hogy a tavaly nyári
esőzéshez hasonló kár nem éri többször Karancsberényt.
A közmunkaprogram szeptember 1.-től ismét módosításra került, pozitív változás sajnos nincs,
hiszen a napi 4 órás bér továbbra is bruttó 28.500 Ft és kötelező elvállalni, mert a következő évben ettől
függ a foglalkoztatást helyettesítő támogatás fizetése.
Közmunkások segítségével végezzük a fűnyírásokat, karbantartásokat,takarításokat. Igyekszünk
mindenkit foglalkoztatni a szükséges 30 napos munkaviszony megszerzéséért, és az is elmondható, hogy

többeknek sikerült elhelyezkedniük, állást találniuk az év során, így nem növekedett a
közmunkaprogramban résztvevők száma.
Benyújtott pályázataink, melyekről az előző Hírmondóban részletesebben szóltam, még mindig
elbírálás alatt állnak. Ezek eredményétől tesszük függővé további beadandó pályázataink tartalmát.
Szeretnénk majd 3 út aszfaltoztatását,Óvoda-Hivatal homlokzati felújítását,nyílászáró-cseréit elvégeztetni,
buszmegállót építeni, amennyiben pályázati forrás áll majd rendelkezésünkre.
Az Önkormányzat gazdálkodását illetően büszkén mondhatjuk, hogy nincs már
tartozásunk sem az iskolatársulást, sem a körjegyzőséget illetően. Nincsenek kifizetetlen számláink,
közüzemi díjaink rendezve vannak, nem vettünk fel az elmúlt fél évben munkabér hitelt és
folyószámla hitelünk felhasznált összegét is igyekszünk hónapról hónapra csökkenteni. Mindezek
mellett igyekszünk színvonalas rendezvényeket szervezni, támogatni a civil szervezeteket,kisebb
beruházásokat, beszerzéseket finanszírozni és biztosítani a Vis Maiorhoz a pályázati önerőt. Köszönöm
Munkatársaimnak, Képviselőtársaimnak, hogy együttműködők és támogatók, állandó segítőim a
mindennapi munkában. Bízom benne, hogy ennek az összefogásnak az eredményeként Karancsberény
végre a fejlődés útjára lép.
-------------------------------------------------------------------------

Szüreti Felvonulásra szeretnék meghívni minden kedves karancsberényit 2011.
szeptember 25.-én, vasárnap. Gyülekező 11 órától a Kocsma mellett, indulás tervezett időpontja : déli
12.00 óra. Szakadó eső esetén a Szüreti felvonulás elmarad (aznap érdeklődni telefonon : 20/936-7032)
Útvonal : K.berény – K.keszi. - K.lapujtő.-K.berény. Visszaérkezéskor a felvonulókat ebéddel várjuk,majd
a kocsmában folytatódik éjfélig a táncos mulatság. A szüretiseknek ingyenes, másoknak pedig 500 Ft-os
jeggyel lehet belépni.
Szeretnénk a lakosság segítségét kérni,hogy az ebéd főzéshez aki teheti, ajánljon fel pár kiló krumplit,
hagymát és juttassa be a Hivatalba csütörtök 16.00 óráig vagy telefonáljon és elmegyünk a felajánlásért.
Egy finom paprikáskrumpli fog készülni belőle
Kérem mindazokat, akik szeretnének a felvonuláson részt venni, hogy jelezzék szándékukat csütörtök
du.16.00 óráig a Hivatalban,mert elsősorban azoknak biztosítunk fogatot, akikről tudjuk, hogy biztosan
jönnek. Nehezen kiszámítható, hogy hány lovaskocsira van szükség, ha nem tudjuk,hányan leszünk a
felvonuláson. Hagyománytisztelő módon, bíró-bíróné, menyasszony-vőlegény, csőszök és sok-sok
magyarlány-és legény felöltözésére számítunk. Kérésünk, hogy piros-fehér-zöld krepp-papírral díszítse
mindenki a fogatot. Mindenkinek jó mulatást kívánok erre a napra és vigyázzon ki-ki a saját és mások testi
épségére, hogy ez is legalább olyan sikeres rendezvényünk legyen, mint a korábban megrendezettek.

Október 1.-én,szombaton,szeretnénk egy őszi bolhapiacot csinálni a
kultúrotthonban,ami abból állna, hogy lehetőséget adnánk mindenkinek arra, hogy a már megunt, vagy
kinőtt ruhákat,cipőket, játékokat,használati tárgyakat, értékesítse vagy elcsereberélje másokkal. Reggel
9.00- től délután 17.00 óráig lehet majd asztalt bérelni az ,,árusoknak’’(400 Ft helypénz ellenében).Várjuk
majd a kiárusítókat és a vásárlókat egyaránt! Addig is készítse össze portékáit,kidobni sajnált, de már nem
használt dolgait!
Aki jótékonysági célra szeretne ruhákat,egyebeket felajánlani, az szintén ezen a napon a Kultúrotthonba
behozhatja az összekészített csomagját.

Kívánok sokáig tartó Vénasszonyok nyarát és jó szórakozást a Szüreti felvonuláshoz!
Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester )

