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,,Láttam a napot, súgta a szélnek: várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, 
csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”

Tisztelt Karancsberényiek !
Naptár szerint nyári évszak a július, de az időjárás már jó ideje az őszre emlékeztet : sok eső,

lehűlés,az emberek beszorulnak házaikba,mintha nem is lenne élet a faluban.. Pedig rossz idő ide vagy
oda, tennivaló akad bőven.

A  hivatalban  újabb  pályázatírással  vagyunk  elfoglalva,  próbálunk  minden  lehetőséget
megragadni  a  fejlesztések,  beruházások  finanszírozásához.  Olykor  falakba  ütközünk,  módosításra
kényszerülünk, de nem adjuk fel, átdolgozzuk a terveket és újra próbálkozunk. Jelenleg a Temető út
aszfaltozása,  vízelvezető  árok  kialakítása  és  a  Kultúrotthon  felújítása  szerepel  a
településrekonstrukciós  pályázatban,  mivel  a  Ravatalozó  épülete  nem  helyreállítást,  hanem  teljes
újjáépítést igényelne,amit a kiírt pályázat nem támogat.

Az  áprilisban  benyújtott  ÖNHIKI  pályázaton  Karancsberény  8.266.000  Ft  támogatásban
részesült, amit az évek óta felhalmozott adósságok csökkentésére pályáztunk és nyertünk el. Jó úton
haladunk ahhoz, hogy a lapujtői iskolával végre pénzügyeinket rendezzük és ne legyenek nyomasztó
kifizetetlen számláink,ami részben tárgyalások eredményének, részben az elmaradások kifizetésének
köszönhető.

A sportöltöző felújítására és a pálya körüli kerítésre benyújtott 5 millió Ft-os pályázatunk még
elbírálás  alatt  van,  bízunk benne,  hogy támogatják  elképzeléseinket  és ezen a területen  is  előbbre
léphetünk.

A Vis Maior pályázat keretében ebben a hónapban megkezdődik a hídfelújítás és a beszakadt
patakpartok helyreállítása a Bandúr úton és Krúdy kertnél. Köszönöm az eddigi türelmet és most is
kérem a  lakosság  megértését  az  esetleges  kellemetlenségekért,  amik  az  építés  ideje  alatt  minden
igyekezet ellenére felmerülhetnek.

Ebben a hónapban is többféle programot kínálunk a falubelieknek. Az iskolásoknak már nyári
szünet van,  ami megnövekedett  szabadidővel  jár. A kultúrotthon hátsó ,,kondi”termét  biztosítottuk
összejöveteleik  számára,  viszont  2  hét  elteltével  bebizonyosodott,  hogy  nem  tudtak  élni  a
lehetőséggel,így  más  megoldáson  gondolkodunk.  Kérünk  javaslatokat,  hogy  kultúros  hiányában
milyen módon felügyelhetnénk és szervezhetnénk nekik szóló programokat is. A nagyteremben ping-
pong  asztalt  állítottunk  fel  és  többen  igénybe  is  veszik.  Két  jól  sikerült  diszkó,  egy  színvonalas
Fogathajtó verseny és  buszos Parlamenti látogatás is szerepelt a júniusi programok között.

 .
Július  23.-án  FALUNAP  –ot  szeretnénk,  ahol  minden  rendezvényünkön  megjelenő

falubelit megvendégelnénk egy tányér étellel, illetve egész napos programot hirdetünk 
Sport-  Egészséges életmód – Kulturális műsorok kategóriában. 

A helyszín jó idő esetén a Ropi-udvar és a Kultúrotthon lesz, este pedig bálban mulathatunk. 
Ízelítő a program tervezetekből : 

-délelőtt Kerékpáros csillagtúra ( 3 fős csapatok jelentkezését várjuk ) 
-gyermek, felnőtt és női foci meccsek (szintén lehet jelentkezni a csapatokba ).
-Délután Nyugdíjasklub, Népdalkör műsora, táncfellépők. 
-tehetségkutató  verseny  ,  ahol  bárki  előzetesen  benevezhet  produkciójával  tánc,  vers,

próza és ének kategóriában.
 Jelentkezési határidő az egyes csapatokba,fellépésekhez: július 18.hétfő (A Hivatalban)

Sztárvendéget  a  takarékossági  intézkedések  miatt  nem  áll  módunkban  felkérni,  ezért  a
helybeliek és környékbeli csoportok számára biztosítunk fellépést. 

Remélem együtt tölti ezt a napot a falu ,,apraja és nagyja” !



Augusztus 13.-án, szombaton  Musical előadást  szervez a Sportkör a Kultúrotthonban, melyre
jegyeket elővételben és a helyszínen is lehet  majd vásárolni.

Augusztus 21.-én, vasárnap rendezik Lovasberényben az idei évi Berényi Napokat, amelyre nem
kérték  fel  sem  a  Népdalkört,  sem  a  Focicsapatot  szereplésre.  Szerény  keretek  között,
főzőversenyt hirdetve és néptánccsoportok fellépésével szervezik

Karancsberényben  a  települési  tisztasági  feladatokat,  parkok,  közterületek  rendben  tartását
közmunka keretében végezzük. A kevés létszám ellenére igyekszünk a falu rendezettségét biztosítani,
de ismételten kérjük a lakosságot is, hogy a lakókörnyezetét tartsa rendben,a házi állatokat, kutyákat
ne engedje ki közterületre és a keletkezett háztartási hulladékot a VGÜ-szemétszállítási szolgáltatás
igénybevételével  vitesse  el.  A  temetőben  a  fűnyírást  már  2  alkalommal  elvégeztük,  viszont  a
továbbiakban az a kérésünk, hogy a lekaszált füvet a hozzátartozók a sírok közül szedjék össze és a
temető  mögötti  árokba gyűjtsék.  A konténerek mellett  kijelöltünk egy területet,  hogy az elszáradt
virágokat, koszorúkat, növényi hulladékot oda helyezzék.

Nyilvántartásunkat  áttekintve  azt  látjuk,  hogy  még  mindig  vannak  olyanok,  akik  fizetési
kötelezettségüknek nem tettek eleget,  kommunális  vagy gépjárműadó tekintetében.  Kérjük,  hogy a
hónap végéig rendezzék tartozásaikat, ellenkező esetben meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Berényi  Hírmondó  most  megjelenő  lapszámában  felkértem a  Képviselőtestület  tagjait  is,  hogy
osszák meg gondolataikat, tapasztalataikat az elmúlt 8 hónap tükrében. Következzenek a cikkek :

Vilinyi  Péter  összefoglalója  a  berényi  közösségi  életről:Mint  a  választás  előtti
programomban  is  hangsúlyoztam  „nem  csak  a  fiatalokat”  képviselve  szeretnék  részt  venni  a
testületben,  hanem  a  berényi  közösség  egészének,  a  legkisebbektől  a  legnagyobbakig  szeretnék
összefogást,  egy családias,falusi   közösséget  kialakítani.  Az elképzelések  eddig felemás  alakultak.
Sajnos ma községünkben nagyon nehéz a lakókat a társasági életbe bevonni, közömbösséget mutatnak
lakótársaik, illetve a szervezett programok iránt. Pedig a kiépített információs  szolgáltatással minden
polgárunk  tájékozódhat.  Gondolok  itt  az  interneten  elterjedt  Facebook  karancsberényi  lapjára,a
buszmegállókban  nemrégiben  kihelyezett  „információs  falakra”,valamint  a  két  havonta  megjelenő
Berényi Hírmondó újságra. Sokszor hallani az emberek szájából, hogy „itt nem történik semmi”. Ezt
cáfolva felsorolnám az elmúlt fél év rendezvényeit: Idősek napja, Falusi Mikulás és karácsonyozás,
Betlehemezés,  Március  15.-i  megemlékezés,  3  disco,  Farsangi  bál,  Majális,  Palóckanyar-verseny,
Gyermeknap, Szavaló –és rajzverseny, Színház, Lovas-nap, s emellett társadalmi munka a játszótéren,
kirándulás,  táborozási  lehetőség  is  volt  hirdetve.  S ha  most  mindenki  magába  néz,  láthatja,  hogy
programkínálat  van  bőven,  de  sokan  nem  élnek  a  lehetőséggel,  valóban  kimaradnak  a  berényi
közösségi életből. Tisztelet a kivételnek és köszönet a mindezt segítőknek, támogatóknak.  A lényeg,
hogy a továbbiakban is azon leszünk, biztatva minden karancsberényit, hogy összetartást, mozgalmas
életet teremtsünk az itt lakóknak. Bízom benne, hogy  egyre többen csatlakoznak programjainkhoz és
az itt élők igazi, összetartó közösséggé kovácsolódnak! 
Antal Zsoltné, Ildikó gondolatai a képviselői munkáról :
Antal  Zsoltné,  mint  Karancsberény egyik  képviselője megtapasztaltam az ezzel  járó nehézségeket.
Megválasztásom óta nagyon sok testületi ülésen vettem részt, néha éjszakába nyúlóan is. Üléseztünk
Karancskesziben, Karancslapujtőn is. Belülről látni a karancsberényi pénzügyi helyzetet és döntéseket
javaslatokat hozni igen nehéz és felelősségteljes feladat. 
Most mindenki felteszi a kérdést, minek a sok ülés, ha nem történik semmi!!! Ahhoz, hogy haladjunk,
fejlődjünk folyamatos kilábalás szükségeltetik minden téren és utána lépésenként tudunk előre lépni.
Nem  szeretném,  ha  kis  falunk  eltűnne  a  süllyesztőbe  ezért  minden  juttatásomról  lemondva  és
szabadidőm feláldozásával azon fáradozok, hogy ez ne így legyen.
Itt  ezen  a  fórumon  szeretnék  köszönetet  mondani  azoknak,  akik  a  temető  egyik  kapubejáróját
önkéntesen megcsinálták. Ez is bizonyítja van még jó érzés és összetartozás Karancsberényben. 

Kívánok Mindenkinek kellemes nyarat,sok napsütést és kikapcsolódást, feltöltődést !

Csabainé Freistág Erzsébet / Polgármester /


