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,,Nincs szebb, nincs szebb a nyárutónál, mikor utolsót csillan még a fény, mikor a falevelek az ágról utolsó mosolyt küldenek felénk .”

Tisztelt Karancsberényiek !
Aki szereti a nyarat, a meleget, az szomorúan veszi tudomásul, hogy a szeptember őszi időjárással köszöntött be.
A nyár most is a beruházások, fejlesztések, felújítások időszaka volt a településünkön.
- Júliusban elkészültek az új buszvárók, melyet a Deák Kft határidőre, azaz Falunapra a megrendelésnek
megfelelően át is adott az utazóközönségnek. Erre a jeles napra tömör fapalánkkal kerítettük el a közösségi ház
mögötti telekhatárt, zárttá és esztétikusabbá téve az udvart.
-Augusztusban a sportpálya főút felőli kerítését cseréltük ki, állítottuk helyre a nagykaput, festettük le a
cserepadokat. A nyári hónapokban folyamatosan tisztítottuk a patakmedreket, árkokat, kaszáltuk a közterületeket,
virágosítottunk, parkosítottunk. A Művelődési Ház hátsó udvarán egy szabadtéri rendezvények megrendezésére
alkalmas fedett szaletlit építettünk szerszámtároló-raktárral és színpaddal, parkosítva, sziklakerttel, járdával. A
szomszéd telek felől itt is tömör fapalánk kerítést emeltünk. A Rákóczi út mentén újra kitakarítottuk az árkot,
melynek szegélybetonozása jelenleg is folyamatban van. Elvégeztünk több kisebb – nagyobb karbantartást, illegálisan
lerakott szemetet gyűjtöttünk össze, a temető környékét rendben tartottuk, a konténerek tartalmát szelektáltuk,
rendezvények előkészületeit, utómunkálatait végeztük.
-Szeptemberben a Hivatal melletti Könyvtár- Gyógyszertár épületében ablakokat cserélünk műanyag,
hőszigetelt változatra és ezzel egyidejűleg belső faljavításokat,festéseket is végrehajtunk, kívülről pedig a belső udvar
felől a lemállott lábazati vakolatot állítjuk helyre. A régi ebédlő belső tisztasági festését is elvégeztük.
Fontos tudni, hogy mindezeket a munkálatokat a közmunkaprogramban résztvevőkkel hajtottuk végre saját,
önerős finanszírozással, mivel ebben az évben nem nyílt lehetőségünk ilyen célok megvalósítására pályázni.
Mindenki tudhatja, hogy nem könnyű feladat egy településen úgy értékteremtő, hasznos és minőségileg
megfelelő munkát végezni, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő géppark, nincsenek járműveink, mindent kézi
erővel kell mozgatni, az Önkormányzatnál nyilvántartott, a segélyezettek köréből kikerülő munkaerőt kell
foglalkoztatni, akik közül csak kevesen rendelkeznek szakképesítéssel vagy már régóta nem tudnak elhelyezkedni, így
nehezebben alkalmazkodnak a szabályokhoz. A közmunkások államilag megállapított bére sem motiváló hatású.
A napi feladatterv elkészítése, kiosztása, a szükséges szerszámok, anyagok beszerzése, biztosítása,napi
többszöri ellenőrzés,utasítások és adminisztráció igen nagy terhet jelent a sok, más jellegű polgármesteri feladatok
mellett. Sokan vannak, akik kritizálják az elvégzett munkát, elégedetlenek és véleményüknek úton – útfélen hangot is
adnak, nem gondolva az imént említett körülményekre. Mi is tudjuk, hogy nem vehetjük fel a versenyt az építőiparban
dolgozó vállalkozókkal, de nem is ez a célunk! Vitathatatlan, hogy a közmunkaprogram segítségével évről évre
szépül, gyarapodik községünk, tisztább, rendezettebb és minden évben egy-egy új létesítménnyel gazdagodunk.
Szeretném, ha közösen örülnénk ezeknek az eredményeknek és Önök, Karancsberény lakói
visszajelzéseket adnának a Faluvezetésnek, hogy mi a véleményük az eddigi tevékenységünkről, illetve mit
szeretnének a jövőben, ha megvalósulna. Természetesen ezek az álmok két nagy csoportra oszthatók:
-lesznek, amit önerőből, közmunkások segítségével is teljesíthetünk és lesznek a kizárólag pályázati
forrás bevonásával létrehozható beruházások. Kérem, fogalmazzák meg ötleteiket és a novemberi Falugyűlésen
osszák meg velünk!
Rendezvényeink :
Július :
Falunap- színvonalas programok, finom gulyás, nagy érdeklődés, hajnalig tartó bál 
Augusztus :
A Népdalkör megalakulásának 40. évfordulója - Mucsinyi és Csákányházi vendégek
Rendezvénynap–Berényi kacskaringós és egyéb versenyek,este Sportdiszkó,sajnos kevés résztvevővel
Szeptember : Szüreti
felvonulás–napsütésben,sok
felvonuló,
kedves
fogadtatás
a
szomszédos
településeken,fegyelmezett menet,finom paprikáskrumpli, fergeteges szüreti bál 
További tervezett programjaink :
Október 26.
Vendégségi bál ( a bevételt a Ravatalozó felújítására kívánjuk majd fordítani )
Október hónap során :
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
November 21. Falugyűlés 17.30 órakor, Művelődési Ház nagyterme
November 22. Idősek Napja
December 05. Falu-Mikulás
December hónap során :
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
December 22. Falusi Karácsony a Hivatal előtti téren

Terveink ,szervezési feladataink az év hátralévő időszakában :
-Szeretnénk a Bandúr út - Kisaranyi út közötti gyaloghidat újjáépíteni. Erre a feladatra konkrét terv alapján
árajánlatot kértünk. A kiválasztás és a megbízás még ugyan folyamatban, de bízunk benne,hogy Karácsonyra
átsétálhatunk az új hídon.
- Kisebb útjavítások, kátyúk,útátvágások helyreállítása a tél beállta előtt
- OBN –stáb létrehozása, azaz az Országos Berényi Napok szervezésében részt vevő szervezők kiválasztása és
felkészülés a 2014-ben Karancsberényben megrendezésre kerülő Berények Találkozójára. Kérem mindazokat, akik
szeretnének ebben segíteni, legkésőbb a Falugyűlésen jelezzék.
- A Ravatalozó jövő évi felújításának lehetőségéről tárgyaltunk a Képviselőtestülettel, mivel pályázati forrásra
nincs jelenleg kilátás. 500.000 Ft Önkormányzati megtakarításból már az idén meg szeretnénk vásárolni a szükséges
tetőfedő anyagot ( faanyag + sötétbarna Lindab lemez + csatorna). A belső válaszfalhoz szükséges bontott tégla is
rendelkezésünkre áll. Terveink szerint a jövő évi költségvetésből is szeretnénk a felújításra fordítani lehetőségeink
mérten. Tudjuk, hogy csakis széleskörű lakossági összefogással tudjuk ezt a tervet megvalósítani. A betonozási
munkálatokhoz szükséges sóder, cement, zsalukő valamint a falazóanyag, külső-belső pucolás, villanyszerelés és
nyílászárók beszerzése jelentős anyagi befektetést igényel. A már meglévő előtető a felújítást követően is
megmaradna. Mindazok, akik kétkezi munkával, anyagi támogatással,építőanyaggal vagy bármilyen módon
támogatni tudják ezt a kezdeményezést, kérjük jelezzék a Hivatalban. Szükség van segítőkre a szervezésben, illetve
olyan szakemberekre is, akik segítenek a kivitelezés irányításában. Valamennyiünk közös érdeke, hogy felújítsuk az
omladozó Ravatalozót,de amíg nem látjuk biztosítottnak az önerős kivitelezést , nem foghatunk hozzá az elbontáshoz.
Kérem, hogy a Falugyűlésen jelenjenek meg minél nagyobb számban, hogy erről a kérdésről is dönteni tudjunk,
illetve tegyék meg felajánlásaikat a kivitelezés ütemezése miatt.
Egyéb információk :
A II. félévi kommunális -,iparűzési - és gépjárműadó befizetési határideje lejárt, a későn fizetőknek késedelmi
kamatot is kell fizetni, akik pedig több tartozást is felhalmoztak az idén illetve az előző években, felszólítást kapnak
és munkabérből, nyugdíjból letiltásra kerül az összeg.
Az első félév gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló kimutatja, hogy a költségvetésünk bevételei június 30.-ig 46
%-ban, a kiadásaink pedig 37 %-ban teljesültek. Ebből jól látszik a takarékos gazdálkodás, a célok megvalósítására
való megtakarítás, ami a saját erős beruházások alapja is egyben. Bízunk benne, hogy az év második felét is sikerül
pénzügyeink terén is jól teljesíteni.
Február óta felfüggesztette működését a településen a fiókgyógyszertár és azóta gyógyszerfutár biztosítja a házhoz
szállítást. Erről a szolgáltatásról szeretnénk megkérdezni a lakosság véleményét, mennyire elégedettek illetve
szorgalmazzák-e a fiókgyógyszertár újranyitását , amennyiben lenne rá lehetőség.
A Közös Hivatal működése mostanra jól bejáratottá vált, a két település közötti együttműködés eredményes, a
közigazgatási feladatok ellátása megoldott. A lakosság megszokta az új ügyfélfogadási rendet, amit kérünk a
továbbiakban is betartani. Péntekenként több alkalommal nincs egyáltalán nyitva tartás, ezen a napon, illetve
szerdánként nem tartunk ügyfélfogadást a szabadságok kiadása és a Lapujtői Közös Hivatalban folytatott közös
munka miatt. Szombatra áthelyezett munkanapokon a berényi Hivatal kirendeltsége zárva tart minden esetben, csak
Karancslapujtőn fogadja az ügyfeleket a Közös Hivatal.
A Startmunkában április 1-től 16 főt foglalkoztatunk, szeptember 30.-án 13 főnek telik le a közmunkaprogram,
október 31-ig mindössze 3 fő marad. Többen is éltek az önkéntes munka lehetőségével és így szerzik meg a jövő évi
ellátáshoz szükséges 30 nap munkaviszonyt. Ez a megoldás továbbra is nyitva áll,de előzetes egyeztetés,
bejelentkezés szükséges a munka megkezdése előtt.
Lehetőség van 3.800 Ft / db áron türkisz színű Karancsberény logós , galléros ingpóló rendelésére. Aki szeretne ilyet
vásárolni , a Hivatalban a vételár befizetésével és a méret megjelölésével teheti meg.
Szeptember 28.-án, szombaton délután 15.00 – 16.00 közötti időben érkeznek a Lapujtői Szüretisek Karancsberénybe.
A művelődési Háznál fogjuk őket fogadni és itt tartózkodásuk idején a Rákóczi út ( főút) egy szakaszát lezárjuk, a
forgalmat a kocsma felé, a Petőfi útra tereljük. Kérjük az autósok megértését,együttműködését !
Jöjjenek el minél többen megnézni a Lapujtői Szüretis menetet!
Mindenkinek kívánok bő zöldség-gyümölcs termést,vénasszonyok nyarát a betakarításokhoz !
Csabainé Freistág Erzsébet / polgármester/

