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,, Hű, micsoda meleg vagyon, Izzadtság csorog a hátamon. Felébredt a Nap, végre süt már, Reméljük, ez már végre a nyár.”

Tisztelt Karancsberényiek !
A mindennapos esőzés után végre itt a nyár, pótolhatjuk a rossz időjárás miatt elmaradt kerti és házkörüli
feladatainkat.
Egy kis visszatekintés a tavaszi eseményekre :
Az óvodai jótékonysági bál nagyon jól sikerült, 150.000 Ft lett a bevétel. Ebből 100.000 Ft-ot az Óvodához
vezető aszfaltos járda kialakítására fordítottunk, melyhez még Fodor Zsoltné, Lívia is felajánlotta ez évi képviselői
alapját, a maradék 50. 000 Ft-ból eszközöket, játékokat vásároltak az ovisoknak.
A Reménység Nyugdíjas Klub idén ünnepelte 10+1 évfordulóját, melyre meghívták a környékbeli idősklubokat, civil-szervezetek vezetőségét és színvonalas műsorral,vendéglátással ünnepeltek.
Május 18.-án diszkó volt a Művelődési Házban, ahol a fiatalok jól érezhették magukat, dübörögtették
kedvenc zenéiket, szórakozhattak. A bevételt az ifjúság számára szervezett rendezvényekre kívánjuk fordítani.
Egyre többen veszik igénybe a megújult Művelődési Házat családi rendezvényekre és az ebből származó bevételből
igyekszünk még szebbé, otthonosabbá varázsolni az épület környezetét és egyéb közterületeinket. Most új kültéri
padokat helyeztünk ki és folytatjuk a parkosítást. Örömmel tölt el bennünket, hogy nemcsak a felnőtt bérlők, de a
fiatalok is megbecsülik, óvják az új létesítményt és minden rendezvény után épségben és tisztán szolgáltatják vissza.
A közelmúltban került megrendezésre a Gyermeknap. Az esős idő ellenére sok gyermek vett részt a
programokon, mely között Ugrálóvár, lufi-bohóc, versenyek, íjászat, arcfestés, tombola is szerepelt. Minden
gyermeket vendégül láttunk szendviccsel, sütivel, üdítővel. Köszönjük a gyermekvédelmi felelősnek, a
családgondozónak a főszervezést, illetve mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
A Lovasklub szervezésében június 30.-án,vasárnap Fogathajtó versenyen szórakozhattak a környékbeliek.
Ugyan ezen a napon került megrendezésre a Berények Országos Találkozója Balatonberényben,mely a
XVIII. alkalom volt az idén. A Népdalkör, a polgármester és néhány kísérő vett részt a rendezvényen, ahol
megszületett a döntés:
2014 nyarán Karancsberény lesz a rendezvény házigazdája. A szervezés és készülődés több lépcsős lesz, már
ősszel szeretnénk megalakítani a stábot, akik aktívan részt vesznek a tervezésben, ötletelésben és kivitelezésben.
Kérem,hogy a Hivatalban jelentkezzenek mindazok, akik szívesen vennének ebben részt 
Terveink,beruházásaink :
A nyári hónapokra az Önkormányzatunk is tervezett kisebb-nagyobb beruházásokat.
Szeretnénk, ha az idei évben is fejlődne, szépülne a falu. Régi közös vágyunk, hogy az idejét múlt, tönkrement 3 db
lemez buszvárónkat új, faszerkezetű, a környezetbe inkább illő buszmegállókra cseréljük. A bontási munkálatokat a
helyi közmunkások végezték, az építéssel, kivitelezéssel pedig a Deák Kft. bíztuk meg. A beruházás folyamatban van
és megállapodásunk értelmében július közepén átadásra kerül az utazóközönség számára. A bruttó bekerülési költség
3 millió Ft, melyet önerőből, a helyi adófizetőknek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tudunk az idei évben
megvalósítani.
Egyúttal szeretném kérni a lakosságot, főleg a fiatalokat, gyerekeket, hogy az új létesítményeket
rendeltetésszerűen használják majd: sem motorral, sem kerékpárral ne hajtsanak be a buszvárókba, ne rójanak bele
firkákat, feliratokat, ne szemeteljenek. Becsüljük meg, vigyázzunk rá, hiszen valamennyiünknek készült!
Közben folyamatosan dolgozunk a patakmedrekben, árkokban, közterületeken. A sok eső, a nedves, vizes
talaj nem kedvezett eddig az árkolás folytatásának .A közmunkások segítségével településünkön megoldott a
fűkaszálás, a település tisztaságának megőrzése is. A Művelődési Háznál a rossz állapotban lévő homokkő-támfalat
lebontottuk, megerősítve újraépítettük és egyidejűleg egy kültéri tároló és szaletli kialakítását készítjük elő.
Zsákszámra szedtük fel a temető-gödörből a szemetet, melyet elszállíttattunk. Kérésünk, hogy a sírokról leszedett
műanyagokat, fémeket ne dobálják át a kerítésen, használják a kihelyezett konténereket !
Falamellás – kerítéselemekkel szeretnénk a szomszédok felől egy-egy szakaszon lekeríteni a közösségi
terekként használatos udvarrészeket : a volt iskola mögött és a Műv.ház hátsó kert részénél.
Terveink között szerepel a Kisaranyi gyalogoshíd felújítása is, melyre egyenlőre árajánlatokat kérünk be.
Számos feladat vár megoldásra még a településünkön, de mérlegelni kell, hogy mit tudunk ezek közül megvalósítani.
A Ravatalozó épülete annyira rossz állapotban van már, hogy lassan elkerülhetetlenné válik az újjáépítése.
Hiába vártunk pályázati kiírásra, ez idáig nem nyílt rá lehetőségünk. Közösen kell gondolkodnunk a probléma
megoldásáról. A régi lebontása, az új megtervezése, anyagbeszerzés és munkadíj biztos, hogy több millió Ft-ot
igényelne. Ahhoz, hogy ezt az önerős beruházást megvalósítsuk, összefogásra, támogatókra, társadalmi munkára van
szükség. Év végéig szeretném, ha ezt a kérdést közösen, egy közmeghallgatás alkalmával vitatnánk meg és születne
döntés a megvalósításról, addig pedig tervrajzot és árajánlatot kérnénk rá környékbeli vállalkozóktól.

2013-február 1-től Karancslapujtővel közös Hivatalt hoztunk létre. Az eltelt 5 hónap alatt kialakult a két hivatal
közötti együttműködés, igyekeztünk a megváltozott feltételeknek és a lakosságnak is megfelelni, illetve néhány
módosítást kell július 1.-től bevezetni :
A Hivatal nyitva tartása , ügyfélfogadási rendje :
Hétfő :
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30 ügyfélfogadás
Kedd :
8.00 - 12.00
ügyfélfogadás
Szerda:
zárva, nincs ügyfélfogadás
Csütörtök :
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30 ügyfélfogadás + szociális kérelmek fogadása
Péntek :
zárva, nincs ügyfélfogadás
…………………………………………………………………………………………………………………..
A jegyző hétfőn 9.00 -16.00 , szerdán 10.00- 13.00 óráig tartózkodik a településenAz ügysegéd hétfőn 13.00 -14.00 óra között fogadja a járási hivatal képviseletében az ügyfeleket.
A szociális ügyintéző csütörtökön 8.00 -16.00 óra között áll a lakosság rendelkezésére.
A polgármester a feladatok jellegétől függően tartózkodik a Hivatalban, a településen belül vagy kívül, de telefonon
időpont kérhető személyes találkozásra.
A Hivatalban évente 2 alkalommal közigazgatási szünetet tartunk, ezért július 22.- 26-ig a Hivatal zárva tart,
mely idő alatt a lapujtői Hivatal fogadja a berényi lakosságot a halasztást nem tűrő ügyekben.
2013. július 1-től az Önkormányzatok csak abban az esetben nyújthatnak be uniós pályázatot, ha rendelkeznek
helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP). Karancsberényben elkészült és elfogadásra került ez a dokumentum, mely
a helyi Könyvtárban illetve a Hivatalban is bárki számára megtekinthető.
Az idén is benyújtottuk a Gyermekélelmezési Alapítványhoz pályázatunkat, melyen reményeink szerint
élelmiszer-csomagokat juttathatunk majd a gyermekes családoknak.
Programjaink:
Közeledik a Falunap, mely ebben az évben is a Hivatal udvarán kerül megrendezésre. Délelőtt 11 órától
várjuk az érdeklődőket : gyermekprogramok, tűzoltósági-, rendőrségi –bemutatók, légvár, óriás társasjáték, versenyek
lesznek a gyermekeknek. 13.00 órától ebédjegyet osztunk karancsberényi lakosainknak, akik személyesen
megtisztelik rendezvényünket. Süteménysütő versenyünket az idén is megrendezzük : benevezni aznap 11.00 órától
13.00 óráig lehet 1 tálca süteménnyel + recepttel. A legfinomabb, legszebb sütik díjazása a délután folyamán fog
megtörténni. Ingyenes biorezonanciás egészségügyi állapotfelmérésre is lehetőség nyílik.
15.00 órától kezdődnek kulturális műsoraink, mely eső esetén a Művelődési Ház színpadán kerül bemutatásra.
A helyi Népdalkör, Pásztor Mónika és a Nyugdíjasklub fellépése mellett lesz Hastánc-bemutató, ének-gitár duó,
néptánc, modern tánc, óvodások műsora és a mihálygergi Jázmin Egyesület is fellép két műsorszámmal.
19.00 órakor tombola-sorsolást tartunk, majd 20.00 órától kezdetét veszi a szabadtéri bál, melyre 500 Ft lesz a
belépő. Várunk Mindenkit szeretettel 
A Falunap alkalmából kérünk minden kedves Lakosunkat, hogy tegyék rendbe lakókörnyezetüket, művelt
vagy műveletlen földjük árokszéleit.
Program-előzetes :
Augusztus 3.-án a Népdalkör megalakulásának 40. évfordulóját ünnepli a Műv. Házban. Ebből az
alkalomból vendégeket hívnak Szlovákiából és a környező településekről is. Gratulálunk e jeles eseményhez és
ezúton is kívánunk további örömteljes fellépéseket a csoportnak. Nagy tisztelettel megköszönjük Fodor Sándornak ,a
Népdalkör ez évben leköszönő vezetőjének kitartó és eredményes munkáját.
Augusztus végén kerül megrendezésre a Sportnap keretén belül a III. Berényi Kacskaringós
Kerékpárverseny Vilinyi Péter szervezésében. A nap során több versenyben mérhetik össze erejüket a versenyzők.
Az est folyamán szabadtéri diszkó lesz a Sportkör szervezésében, melynek bevételét a berényi futball támogatására
kívánják fordítani.
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a Sportkör akadály nélküli működéséhez további szponzorokra
volna szükség. Akik elhivatottak a foci iránt és osztják azt a véleményt, hogy a településen legyen továbbra is
focicsapat és mérkőzések, kérjük nyújtson anyagi támogatást a berényi csapatnak. ( Kovács Jenő:06-20/5295-183)
Szeptember 21.-én, szombatra tervezzük a Szüreti felvonulást. Kérjük, hogy akik szeretnének majd a
felvonuláson részt venni, tegyék szabaddá ezt a hétvégéjüket!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok valamennyi
Karancsberényinek 
Csabainé Freistág Erzsébet / polgármester/

