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,, Lomb lehullott, mák kipergett, őszi ágat szél diderget. Hidegebb már a sugár is, elment a fecskemadár is. ”

Tisztelt Karancsberényiek !

Egy újabb évszakot búcsúztatunk, vége a nyárnak, ismét beköszöntött az ősz. Ha sok a tennivalónk, észre sem
vesszük, hogy rohan az idő… Ez a nyár nagyon mozgalmas volt, tevékenyen teltek a meleg hónapok. Lássuk,
milyen eredményekről számolhatunk be :

TEMETŐ ÉS KÖRNYÉKE :
- Júliusban mindössze 2 hét alatt elkészült a Temetőt övező új aszfaltos út és vízelvezető árok az Út-Garantor
Kft. Kivitelezésében. A vállalkozó gyors és korrekt munkát végzett. A templomhegyi Petőfi út útburkolatának
megrongálódása miatt szükségessé vált a helyreállítás, amit kátyúzás helyett új aszfaltburkolattal láttunk el.
Ennek egy kb. 70 fm-es szakasza Önkormányzati forrásból valósult meg, amihez Vilinyi Péter alpolgármester is
felajánlotta az éves képviselői alapját.  A temető és környékének rendezettsége,  a csapadékvíz elvezetésének
megoldása, az útburkolat kijavítása mindannyiunk örömére szolgál. A régi Óvoda helyén tereprendezés történt,
egy parkolót szeretnénk majd kialakítani a továbbiakban.

- A  temetői  fűnyírásban  az  idén  az  Önkormányzat  nem  vett  részt  az  Egyházzal  történt  egyeztetés
értelmében,  mivel  a  közmunkások  száma  az  előző  évekhez  képest  nagyon  megcsappant.  Amikor
szükségesnek láttuk, besegítettünk a Templom és környékének rendbetételében. Antal Zsoltné , Ildikó
képviselői  alapjából  egy  nagyteljesítményű  fűkasza  megvásárlását  támogatta,  melyet  az  Egyház
használatába adunk kölcsön a temető és a templom körüli fűnyírások elvégzéséhez.

MŰVELŐDÉSI HÁZ :
Május első napjaitól megkezdődött  a nagyszabású Kultúrotthon felújítási projekt. A kivitelező cég a Kasza-
Épszer Kft, akikkel folyamatosan, napi kapcsolatban egyeztetjük az átalakítás minden részletét. Ennek a szoros
együttműködésnek az eredményeként  bízunk benne, hogy Mindenki számára tetszetős,  modern épület  fogja
kiszolgálni a község lakosságát. 
Nagy lépésnek számít  ez  a  falu  életében,  hiszen  egy elavult,  régi,  beázott  és  romos  épület  már  nem volt
alkalmas  rendezvények szervezésére. Merem remélni, hogy Mindenki magáénak fogja érezni,úgy vigyázunk
majd rá, hogy még sok-sok évig szolgálja az itt élőket. 
A beruházás lassan a végéhez közeledik.Határidő előtt befejezik a munkálatokat és terveink szerint október 6.-
án, délután 14.00 órakor  ünnepélyes keretek között átadjuk az épületet, felavatjuk az új Művelődési
Házat. Erre az eseményre várjuk a falu apraját-nagyját : kulturális  műsorokkal lépnek színpadra óvodások,
iskolások és a Szépkorúak is. Este jótékonysági bált szervezünk a Művelődési Ház javára, melyre a jegyeket
elővételben értékesítjük a Hivatalban 2000 Ft/fő áron. Tombolához felajánlásokat is várunk.
Ahhoz, hogy az épület és környéke méltó legyen a felavatásra, szeretnénk, ha a falu lakossága is besegítene
társadalmi  munkában  szeptember  28-29-30.-án  (péntek-szombat-vasárnap). Szükségünk  van  bútor-
összeszerelésben  jártas  férfiakra,  külső  tereprendezőkre,  kertépítőkre,  ablakpucoló  -  takarító  lányokra,
asszonyokra.  Szívesen  fogadunk  örökbe  kinti-benti  növényeket.  Kérem,  hogy  aki  el  tud  jönni  a  3  nap
valamelyikén,  jelezze  mielőbb  a  Hivatalba,  hogy  megszervezhessük  a  munkát.  A  bútorok,  berendezések
átszállításához is kisebb tehergépkocsival rendelkezők segítségét várjuk. Köszönöm előre is.



STARTMUNKA-PROGRAM :

Április 1.-én kezdődött és lassan a végéhez közeledik az a Belügyminisztériumi pályázaton elnyert, több,  mint
8 millió  Ft-os  projekt,  melynek  keretében  6 hónapig foglalkoztattunk  12 fő munkanélküli  helybelit  napi  8
órában.  Elsődleges  feladatuk  az  előre  kijelölt  patakmeder  és  útszéli  árkok  tisztítása,  karbantartása  volt.  A
visszajelzések  szerint  sokan  vannak,  akik  szükségesnek  és  hasznosnak  tartják  a  végzett  munkát  és  persze
kritikát,  rosszalló megjegyzéseket is kaptunk. Igyekeztem a tőlem telhető módon irányítani és ellenőrizni a
munkafolyamatokat,  ami  jelentős  plusz  terhet  jelentett  a  mindennapi  hivatali  teendőkön  felül,  mivel  erre
Karancsberényben nem kaptunk külön munkavezetőt. A Start-munkában  nem kötelező az Önkormányzatok
részvétele,  kevesen  pályázták  meg,nem  vállalták  fel  az  ezzel  járó  többletmunkát.  Azt  gondolom,  hogy
mindenképpen  a  település  hasznára  vált,  és  a  12fő  számára  fél  éven  át  munkaviszonyt  jelentett.  A
bosszúságokat leszámítva és ezeket a pozitívumokat szem előtt tartva döntöttünk úgy, hogy jövőre is benyújtjuk
Startmunka-pályázatunkat.

EGYEBEK :

Folyamatban  van  az  Alvégi  híd  felújítása.  A  tartószerkezete  és  a  deszkázata  is  elkorhadt,
balesetveszélyessé vált. Hamarosan újra használhatják majd a gyalogoshidat, melyen kérjük, hogy a járműveket
(kerékpárt, motorbiciklit )csak leszállva, áttolva vigyenek  át !Addig is köszönjük megértésüket a híd lezárása
miatti kellemetlenségekért.

Az őszi kerti égetéssekkel kapcsolatban ismételjük meg a kérést, hogy  NE hétvégén gyújtsák meg a
gazt! Mindazon kert-tulajdonosok, akik nem tették rendbe az idén még egyszer sem műveletlen földjüket,a tél
beállta előtt rakják rendbe területüket !

Karancslapujtő  felől,  a  falu  határában  közmunkások  irtják  a  bozótot  az  út  két  oldalán,  hogy  a
vadveszélyt csökkentsük, a beláthatóságot növeljük. 

A Falunap az idén csak részben lett megtartva, a rossz idő miatt a színpadi műsorok elmaradtak, amit
október 6.-án, a Művelődési Ház avatóján pótolni fogunk. Az ízletes gulyás nagy sikert aratott és a bálban is
sokan  mulattak  hajnalig.  A  ,,  II.  Berényi  Kacskaringós  ’’kerékpáros  versenyen  sok  fiatal  bizonyította
ügyességét. A győztes csapat tagjai : Fodor Henrietta,Fodor Tamás, Vilinyi Viktor és Simon Lilla.Gratulálunk!

A Berényi Találkozón Jászberényben 46 fővel vettünk részt. A Népdalkör műsora most is nagy sikert
aratott. Gratulálunk nekik és köszönjük, hogy Karancsberényt képviselték a színpadon. A busz költségét Fodor
Zsoltné, Lívia biztosította képviselői alapjából, melyet ezúton is köszönök a résztvevők nevében!

   Szüreti Felvonulás 2012.szeptember 22. szombat
Indulás  : déli 12.00 órakor a kocsma előtti  térről. Mindenki gondoskodjon a ruházatáról,  díszletekről  és
időben iratkozzon fel, hogy melyik fogaton szeretne utazni, mert csak akkor lesz a helye biztosítva!

Útvonal a plakátokon és a megbeszélésen elhangzottak szerint. A menet a kocsmához érkezik vissza,
kérjük, hogy a nézők, érdeklődők ott várják a felvonulókat, akik leszállva a fogatokról kis műsor után gyalog
sétálnak fel a Hivatal udvarra, ahol vendégül látjuk a résztvevőket, majd rögtön kezdetét veszi a szabadtéri bál,
mely a szüretiseknek ingyenes, mindenki másnak 1.000 Ft. Büfét biztosítunk a helyszínen.

Szakadó esőben a szüreti felvonulás elmarad -  de reméljük, erre nem kerül sor  !
Hagyományoknak  megfelelően  paprikáskrumpli  fő  majd  az  üstben.  Ehhez  kérnénk  hozzávalókat,  aki  tud
támogassa a rendezvényt néhány kg krumplival, hagymával, paradicsommal, paprikával csütörtök délig.

Mindenkinek jó szórakozást kívánok az előttünk álló programokhoz !

        Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester)


