
                          

5. évfolyam   17. szám 2014.december.02 

 ,, Hóruhába öltöztek már kertek  és a házak, hótakaró fedi be a színe vesztett tájat.  

Hósapka a kéményeken, az utcákon hókabát…jótékonyan eltakarja a didergő út porát. ’’ 

 

Tisztelt Karancsberényiek !  
Újabb évet tudhatunk lassan a hátunk mögött, 2014. utolsó hónapjába léptünk. Ez az év is bővelkedett 

eseményekben, van mire visszaemlékezni. 

Mindenekelőtt azonban szeretném megköszönni annak a 240 választópolgárnak, akiktől újabb 5 évre szóló 

polgármesteri megbízást kaptam Karancsberény vezetésére. Köszönöm, hogy értékelték eddigi munkámat. 

Egy kis összefoglaló a helyi Önkormányzati választásokról a számok tükrében : 

Választásra jogosultak száma :  725 fő 

Választáson résztvevők száma: 425 fő, érvényes szavazatok száma : 420 db 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

% Polgármester 

 1  Mezei Krisztián Független jelölt  15  3.57  

 2  Racs János Független jelölt  33  7.86  

 3  Barta Zoltán Független jelölt  52  12.38  

 4  Simon Csaba Független jelölt  80  19.05  

 5  
Csabainé Freistág 

Erzsébet 
Független jelölt  240  57.14 

 
Képviselőjelöltekre leadott szavazatok : 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

Képviselő 

 1  Barta Zoltán Független jelölt  108   

 2  Lovasi Jánosné Független jelölt  64   

 3  Bajcsai Boglárka Független jelölt  144   

 4  Torák Kornél Károly Független jelölt  215  

 

 5  Fodor Zsoltné Független jelölt  212  

 

 6  Kovács Jenő Független jelölt  159  

 

 7  Gergely György Független jelölt  56   

 8  Simon Csaba Független jelölt  153   

 9  Palla Andrásné Független jelölt  206  

 

 10  Mezei Krisztián Független jelölt  92   

 

 



Az újonnan választott képviselőtestület október 22.-én tartotta alakuló ülését,ahol az ünnepélyes eskütétel 

megtörtént. Alpolgármesternek a legtöbb szavazatot kapott képviselőt, Torák Kornélt jelöltem, akinek 

megválasztását valamennyi testületi tag támogatta. Az ülés végén Fodor Zsoltné, Lívia bejelentette képviselői 

mandátumáról való lemondását, melyet nem indokolt. Helyére a szabályoknak megfelelően a következő, legtöbb 

szavazatot elért Simon Csaba került, aki november 24.-én letette az esküt. 

Bízom abban, hogy legalább olyan eredményes munkát tudunk együtt végezni, mint amilyet az előző 

Testülettel sikerült az elmúlt ciklusban elérni. Forduljanak bátran ötleteikkel, problémáikkal, javaslataikkal a 

Képviselőtestülethez! 

V I S S Z A T E K I N T Ő : 

 

2014.szeptember 20. Szüreti felvonulás és bál :  

Sokan, szervezetten, illendően felöltözve és fegyelmezetten,de vidám hangulatban vettek részt a hagyományőrző 

eseményen, továbbra is a miénk a legszínvonalasabb , a legtöbb lovast és felvonulót mozgósító rendezvény a 

Völgyben. 

2014.szeptember 27. Szent-Mihály napi Tűzgyújtás 

,,Itthon vagy - Magyarország szeretlek ’’c.pályázaton nyert támogatásból filmvetítést, vetélkedőt és 

megvendégelést szerveztünk civil szervezeteink számára,este pedig tábortűznél közösen énekeltünk. 

2014.október 04.  :   Lapujtői Szüretisek fogadása 

2014.október 26 :    A felújított Ravatalozó felszentelése, átadása 

2014.november 21.  Idősek Napja és Batyus Bál : Karancsberényben 186 fő a 65 éven felüliek száma, akiket az Idősek 
Napja alkalmából műsorral, megvendégeléssel köszöntöttünk. Valamennyiüknek eljuttattuk az Önkormányzat ajándékát,az 
1.500 Ft értékű élelmiszer-vásárlási utalványt.Este a batyusbálban sok helybeli és környékbeli mulatott hajnalig. 
P R O G R A M O K   A  K Ö V E T K E Z Ő  IDŐSZAKBAN : 
 
2014.december 05. Falu-Mikulás : a berényi óvodásoknak és a 0-3 éves korú kisgyerekeknek csomagot ad át az 
Önkormányzat Télapója 
2014.december 21.-én ,vasárnap a Szent mise után várjuk Önöket a Falusi Karácsonyozásra, gyertyagyújtásra. Az idén az 
Eon-Advent pályázatán 5 méteres díszvilágítással felszerelt Karácsonyfát nyertünk. Jöjjenek el minél többen, hogy 
vendégeink legyenek egy pohár forralt borra, szaloncukorra és együtt örülhessünk a csodaszép Karácsonyfának ! 
2014.december 23. Betlehemező gyerekek kopogtatnak be, hogy kis műsorukkal minden házhoz elvigyék a Karácsony 
hangulatát,jókívánságaikat. Fogadják őket meleg szeretettel 
2015. február 07.  : Jelmezes Farsangi Bál  a Művelődési Házban 
 
2015.JÚLIUS 11.-én HAZAVÁRÓ FALUNAPOT tervezünk. Ennek megszervezéséhez kérjük majd a lakosság segítségét is 
hogy rajtuk keresztül üzenhessünk mindazoknak, akik karancsberényieknek vallják magukat annak ellenére,hogy az élet 
máshová sodorta őket, máshol élnek,de a gyökereik itt maradtak és szívesen hazajönnének ebből az alkalomból. Kérjük,hogy 
értesítsék testvérüket, gyermeküket, rokonukat, hogy Őt is hazavárjuk erre  a kibővített Falunapra,próbálják úgy tervezni a 
nyári programjukat, hogy részt tudjanak venni ezen az eseményen. 
 
A Hivatal működésében ismét változás történt :  
Zéti- Varga Gyöngyvér november 1.-től Gyes mellett visszatért részmunkaidőben pénzügyes munkakörébe ,így a helyét 
ideiglenesen betöltő Molnár Pálné, Marika munkaviszonya egyidejűleg megszűnt. Másik változás, hogy Liptákné Erzsike ,aki 
eddig Karancslapujtőről hetente 1 alkalommal járt fel szociális ügyek intézésére, december 1.-től már nem dolgozik a berényi 
kirendeltségen, feladatát és a pénzügy egy részét Oravecz Anett veszi át, akit dec. 1-től egy pályázat keretében teljes 
bértámogatással foglalkoztatunk. Az ügyfélfogadási rend  hétfőn, kedden és csütörtökön változatlan maradt ,szerdán és 
pénteken kérjük továbbra se  tervezzenek ügyintézést! 
 
A következő Hírmondóban már a 2015.év költségvetés keretszámainak tükrében szeretnénk ismertetni Ciklus-programunkat, 
terveinket. Amennyiben van ötlete arra, hogy mi tenné még élhetőbbé a települést, milyen eddig nem végzett tevékenységre 
lenne szükség a közmunka-programban és mi lenne az a nagyobb,pályázati forrást igénylő elképzelés, aminek megvalósítása 
az itt élők számára fontos lenne, kérem,hogy képviselőkön keresztül vagy személyesen juttassa el javaslatait a Hivatalba. 
 

Meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és reményekben, tervekben és 

eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok valamennyi 

karancsberényinek  !                                               

Csabainé Freistág Erzsébet   (polgármester) 

  


