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,, Egy reggel kinyitjuk szemünk, már őszi napra ébredünk. Oly bágyatag a napsugár, és kertünk rozsdabarna már.”

Tisztelt Karancsberényiek !
Júniusi lapszámunk óta megint csokorba gyűjtöttük mindazokat az eseményeket, történéseket, melyet
szeretnénk Önökkel is megosztani.
Karancsberény rendezte az idei XIX. Országos Berények Találkozóját július 05-én a Falunappal egybekötve.
Nagyon büszkék lehetünk magunkra, mert tartalmas, színvonalas programot kínáltunk az ide látogatóknak és
helybelieknek. A több hónapos szervezésnek, készülődésnek meg lett az eredménye, jól érezte magát Mindenki
és jó hírünket vitték az országban. Köszönettel tartozom a kiállítást szervezőknek, a Lovasklubnak, a
vendéglátást biztosítóknak, a csoportkísérőknek és minden egyes segítőnek, támogatónak, dolgozónak,
közmunkásnak, akik ehhez a sikerhez hozzájárultak.
Erre az eseményre csak úgy lehetett vállalkozni, hogy jóval korábban már tudatosan alakítottuk a helyszíneket,
rendeztük, szépítettük, virágosítottuk köztereinket, felújítottuk a Művelődési Házat és környékét és az Egyház is
partnerként működve erre a jeles napra készült el a Templom körüli beruházásokkal. Mindenki részt vállalt a
feladatokból, és így Mindenki részese annak az elismerésnek, melyet kaptunk Vendégeinktől. Erre az
összefogásra, a közös célért együtt-mozdulásra csak az igazi közösségek képesek, és kijelenthetjük, hogy
Karancsberényben sikerült közösséget kovácsolni.
A nyár másik nagy feladata a Ravatalozó újjáépítése. A munkálatokba a közmunkásokon kívül néhányan
önkéntesként is bekapcsolódtak, akiknek az október végére tervezett átadáson név szerint is szeretnénk majd
köszönetet mondani, csak úgy, mint azoknak, akik pénzbeli adománnyal támogatták a kivitelezést.
Az Önkormányzat ez idáig 3,5 millió Ft önerőt biztosított, Antal Zsoltné 2013. és 2014. évi 300-300 ezer Ft
képviselői alapját ajánlotta fel erre a célra, az Egyház 1 millió Ft támogatást nyújtott, a lakosságtól 321 ezer Ft
folyt be 47 családtól, ahol a legkisebb összeg 1000 Ft, a legnagyobb pedig 50 ezer Ft volt. A 2 báli bevétel 168
ezer Ft, míg a boltban kihelyezett adománydobozban 32 ezer Ft gyűlt össze.
Terveink szerint október 25-én legkésőbb sor kerülhet az épület átadására, felszentelésére, addig még hátra van
a mennyezet gipszkartonozása, glettelése, festése, burkolása, külső színezés,lépcsőbetonozás új textíliák
beszerzése, padok, székek vásárlása, térburkolat, járda elkészítése – tehát még van tennivaló bőven.
Szeptemberi programok:
Szeptember 20. szombat 12.00: Szüreti felvonulás
Előzetes megbeszélés: szeptember 16. kedd 18.00 Művelődési Ház
Kérünk Benneteket, hogy vegyetek részt a megbeszélésen, mert ott fogjuk a részleteket közölni, a fogatokat,
szerepeket kiosztani.
Az útvonal a szokásos: Karancsberény – Karancskeszi – Karancslapujtő – Karancsberény
Vendéglátás a résztvevőknek, segítőknek: paprikás krumpli
Este: Szüreti Bál /résztvevőknek ingyenes, másoknak 800 Ft/fő/
Szeptember 26. péntek 16.00: A Mi mozink I. rész ( a részvétel ingyenes )
Felvételek kivetítése korábbi berényi eseményekről, fellépésekről
- Berényi fonóban
- Szüreti
Október 09. csütörtök: Őszi kézműves foglalkozás gyerekeknek
A Művelődési Házban augusztustól péntekenként Aerobic foglalkozás van, amely 600 Ft/alkalom. Lehet
csatlakozni!

Az ősz beköszöntével közeledik a 4 éves választási ciklus vége, illetve felkészülés a következő 5 évre.
Az Önök által választott Település-vezetés: polgármester és a 4 fő képviselő szeretne 2014. október 2-án
csütörtökön 17.30-tól a Művelődési Házban ciklus-értékelő Falugyűlést tartani, melyre a Lakosság meghívása
mellett, szeretnénk lehetőséget biztosítani a Választáson képviselő- és polgármester-jelöltként indulóknak is a
bemutatkozásra.
Kérem, hogy minél többen vegyenek részt ezen a Fórumon!
Mi valósult meg, mi változott Karancsberényben az elmúlt 4 évben?
I.
Épületek, építmények, létesítmények
- Művelődési Ház teljes körű felújítása, berendezése, környezetének parkosítása, szabadtéri színpad,
szaletli létesítése, vízelvezetés megoldása, az épülethez vezető bekötő út szilárd burkolattal való ellátása.
- Közösségi Ház belső festése, szaletli és tároló építése a régi WC épületének helyén
- Óvoda – Közösségi Ház – Hivatal épületének lábazat-javítása, festése, ebédlő és közmunkás melegedő
festése
- Óvoda járda aszfaltozása
- Konyhához vezető bekötő út aszfaltozása
- hőszigetelt műanyag nyílászárók cseréje: óvoda, hivatal, könyvtár, gyógyszertár teljesen vagy
részlegesen
- 3 db új buszváró fából
- Alvégi híd felújítása
- új híd építése Kisaranyban
- új parkosított közterületek kialakítása /Templom hegy alatt
- 4 db köztéri kerekes kút újjáépítése, virágosítása
- új padok, fedett kiülők telepítése
- Önkormányzati tulajdonba került a Temető-pince, melynek bejáratát felújítottuk
- Sportpályán – a főút felőli kerítés teljes cseréje, új burkolt vízelvezető árok építése, bejárati kapuk,
cserepadok festése, benti WC-k kialakítása, csempézés, ablak – ajtó cseréje
- Bandúr úti kettő patakmedri gabionfal megépítése, Kisaranyi Nagy híd tartószerkezetének megerősítése
- burkolt árkok javítása /Rákóczi út, Kossuth út, Krúdy kert/
- patakmeder- és árkok takarítása
- Ravatalozó újjáépítése (folyamatban)
- Temető kapuk helyreállításához támogatás
- Temető út teljes felújítása aszfaltozással, vízelvezetés kiépítésével
- A Petőfi út Templom-hegyi szakaszának újraaszfaltozása
- utcanév-táblák kihelyezése
- Párt udvar – Pipitér – Játszótér – Óvoda kert – Hivatal udvar, útszélek – Művelődési Ház, Temetődomboldal – régi óvoda helye – buszforduló – patakmedrek kaszálása, rendben tartása
II.
Szervezésbeli újítások
- irattárak, tárolók rendezése, selejtezések, feliratozások
- leltár készítés
- közmunka programban gépek, szerszámok, eszközök beszerzése /aggregátor, betonkeverő, kisebbnagyobb flex, fúrógép, hegesztő trafó, alulétra, stb./
- ünnephez illő dekorációk kihelyezése /zászlók, húsvéti nyúl, Mikulás /
- társulásban működtetett intézményeink helyzetelemzése, változások eszközlése : körjegyzőség  közös
hivatal,
iskola – óvoda társulás megszüntetése, önállósodás
- jó kapcsolat kialakítása a környékbeli és távolabbi önkormányzatokkal
- civil szervezetek támogatási rendjének kialakítása
Lovasklub: Torák Károly képviselői alapja: 300 ezer Ft/év
Reménység Nyugdíjas Klub: 100 ezer Ft/év
ingyenes terem-használat, támogatás rendezvényeikhez
Szivárvány Népdalkör: 100 ezer Ft/év
Sportkör: 850 ezer Ft/év . az épület teljes rezsiköltségének az átvállalása és Kovács Jenő /gondnok/
lehetőség szerinti közmunkásként való foglalkoztatása
- Berényi Hírmondó rendszeres megjelentetése, képeslapok kiadása a településről
- Internetes tájékoztatás biztosítása /Facebook, honlap/
- ügyfélfogadási rend kialakítása
- a lecsökkent hivatali apparátus ellenére működőképes Önkormányzat
- rendszeres Falugyűlés, Közmeghallgatás, Lakossági Fórum biztosítása

III.
Rendezvények
Programjaink: Farsang, Húsvéti Bál, Március 15-i megemlékezés, Gyermeknap, Falunap, Szüreti felvonulás
és Bál, Idősek Napja, Sportversenyek, Kézműves foglalkozások, szervezett kirándulások és ezen kívül is
tartunk Discot, Bált, Jótékonysági Rendezvényeket, meseelőadást, színházat szervezünk
IV.
Közmunka –program
- minél szélesebb körű foglalkoztatása a munka nélkül maradt helybelieknek
- folyamatos pályáztatással 100%-os támogatás igénylése a közmunka program bérköltségéhez
- szabályok kialakítása, munkarend,munkaterv, fegyelem, elvárások ellenőrzése, betartatása
- értékteremtő, hasznos munkálatok elvégzése
A teljesség igénye nélkül próbáltam felidézni, hogy 2010 októberétől mostanáig mi is valósult meg
községünkben, hogy a takarékos, ésszerű és lobbizó gazdálkodásnak mennyi eredményét tudjuk
felmutatni. Ezek az értékteremtő beruházások, rendezvények az itt élők életminőségét, közérzetét
javítják, szebbé, élhetőbbé teszik a települést és a térségen belül sikerült elérni, hogy az utóbbi 4 év
alatt ezekről a pozitívumokról emlegetik Karancsberényt, nem pedig korábbi adósságainkról és
egyhelyben topogásunkról beszélnek.
Szeretnék köszönetet mondani annak a 4 fős Képviselő-testületnek, akik szinte minden testületi ülésen részt
vettek, akik igyekeztek mindenben támogatni, és akikkel nyugodt, emberi körülmények között tudtunk
közösen döntéseket hozni, mellőzve a parttalan vitákat, egymást meghallgatva a másik véleményét is
tiszteletben tartva.
Külön köszönöm Vilinyi Péter Alpolgármester Úr aktív, mindenben segítőkész, több területen is kiváló
munkáját, ami nagyon fog a jövőben hiányozni.
Sajnálom, ugyanakkor döntésüket tiszteletben tartva elfogadom, hogy a következő ciklusban közülük
hárman már nem kívánnak indulni a választáson. Fodor Zsoltné, Lívia vállalja az újbóli megmérettetést.
Kívánok mindegyiküknek további sikert az élet más területén is! Bízom benne, hogy az utánuk következők
számára az ő 4 éves munkájuk példaként szolgál majd!
Köszönet illeti a Hivatal dolgozóit, akik kénytelenek 4 évente alkalmazkodni az új vezetéshez, akik a
hátteret biztosítják a működéshez, a folyton változó és egyre embert-próbálóbb közigazgatásban. Munkámat
mindenben segítették és gyakran a szabad idejüket is feláldozva, a hétvégi rendezvényeken is aktívan részt
vettek.
És végül, de nem utolsó sorban köszönöm Önöknek, Karancsberény Választópolgárainak, hogy 4 évvel
ezelőtt bizalmat szavaztak Nekem a település vezetésére, melynek igyekeztem tőlem telhetően eleget tenni.
A felhalmozott adósság, banki hiteltartozások mintegy 20 milliós összegének felszámolása mellett a kitűzött
célok megvalósításáért, a település életének felpezsdítéséért, egy mai kor követelményeinek megfelelő,
középületekkel és szolgáltatásokkal rendelkező, tiszta, rendezett településképet nyújtó Karancsberényért
vállaltam polgármesteri megbízatást, és ezért dolgoztam az elmúlt 4 évben.
Kérem Önöket, hogy amennyiben elégedettek az elért eredményekkel és szeretnék megismerni a következő
5 évre szóló fejlesztési és településirányítási terveimet, akkor szavazzanak nekem október 12-én ismét
bizalmat, hogy folytathassam a megkezdett munkát egyeztetve az itt élők elképzeléseivel.
Kérem, hogy mind az október 2-i Falugyűlésre, mind az október 12-i Önkormányzati Választásra jöjjenek
el, Önök is érezzék , hogy mindannyian felelősek vagyunk Karancsberény jövőjéért!
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