
                  

7.évfolyam 25.szám  2016.december 

,,  Didergünk télen, a testünk fázik; felkerül a kabát, sapka, sál is. Aprókat kortyolunk forralt borból, szívünket 

megnyitjuk karácsonykor.” 

 

Tisztelt Karancsberényiek! 

 

Legszebb ünnepünk közeledik, megkezdődött az adventi készülődés: nagytakarítás, bevásárlás, díszítgetés 

minden családban.  

Hagyományaink szerint a 4. gyertyát a Falusi karácsonyi ünnepségünkön kis műsor és vendéglátás keretében 

közösen gyújtjuk meg, melyre december 18-án, vasárnap a szentmisét követően kb. 11.00 órakor kerül sor. 

Várunk Mindenkit szeretettel!  

Az idén is szeretnénk minden háztartásba 1-1 csomag szaloncukrot ajándékozni Karácsony alkalmából, amit a 

Hivatal melletti ebédlőben osztunk ki december 15-én csütörtökön és 16-án pénteken nyitvatartási időben, 

illetve a vasárnapi Karácsonyi műsort követően is átvehetnek. 

  

Visszatekintés: 

 

- Szeptember 24-én szép napos időnek örvendve, népes sereggel, sok fogattal, lovassal rendeztük meg a 

hagyományőrzés jegyében szüreti felvonulásunkat, majd a hajnalig tartó bált. Október 1.-én pedig 

fogadtuk a karancslapujtői szüretiseket, akik minden évben tiszteletüket teszik Karancsberényben. 

- November 10-én Falugyűlést és közmeghallgatást tartottunk, ahol mindössze néhány lakos mutatott 

érdeklődést a közügyek és az éves beszámoló iránt. 

- November 25-én Idősek napi rendezvényen köszöntöttük a 65 éven felülieket. Az óvodások, a 

Népdalkör és Tormás Attila előadóművész műsorát követően előző években készített fotókat 

vetítettünk, majd vendégül láttuk a megjelenteket. Minden 65 éven felüli berényi lakosnak eljuttattunk 

2000 Ft egyszeri pénzbeli támogatást is. 

Az ünnepség után köszönővacsorára hívtam a képviselőket, hivatali és óvodai dolgozókat, valamint 

mindazokat, akik az év során önzetlenül felajánlották segítségüket rendezvényeink lebonyolításához. 

Este Batyus bálban mulathattunk. 

- December elején Mikuláscsomagot kaptak Óvodásaink és azok a picurok is, akik 3 év alattiak. 

   

Közmunkaprogram: 

 

November 30-án a start-programban résztvevőknek lejárt a szerződése, mindössze 6 fő közmunkás maradt 

február 28-ig, akik az intézmények takarítását, a település tisztán tartását, illetve a szerszámok és egyéb 

eszközök karbantartását végzik, részt vesznek az ünnepi előkészületekben, díszítésekben. 

A jövő évi közmunkapályázat írása folyamatban van, de már most tudható, hogy az alacsony FHT-s illetve 

munkanélküli létszám miatt mindössze 1 programban tudunk csak részt venni néhány fővel, így a tervezett 

elvégzendő feladatokat is ehhez a létszámhoz kell igazítani. 

   

Pályázatok, beruházások: 

 

- Az idei évben is megvalósult néhány kisebb önerős beruházás: javítottuk a Bandúr és Táncsics út kátyús 

szakaszait, a focipálya jobb oldalán kőburkolattal láttuk el az addig földes-saras útszakaszt. Parkolót 

létesítettünk az orvosi rendelő és a temető melletti üres területen is, ahol kérjük, hogy parkoljanak ésszerűen, az 

útra merőlegesen, hogy mások is igénybe vehessék, ne álljon senki a bejáratnál keresztbe! 

- Az orvosi rendelő kertvégét és patakparti oldalát lekerítettük, előkészítettük a helyet egy kültéri Fittness 

parknak, amit pályázati úton kívánunk megvalósítani. 

- Gyarapítottuk az Önkormányzat ingatlan vagyonát: megvásároltuk a volt kisbolt épületét, valamint egy üres, 

beépítetlen telket a volt Fodrász üzlet mellett. 



- Felújítottuk a Kisbolt mögötti és a Kiskútréti hidat, a hídhoz vezető lépcsőt és valamennyi, Önkormányzati 

fenntartású hídkorlátot átfestettünk. Kicseréltük, illetve újrafestettük a közlekedési táblákat, több helyen 

elvégeztük az árok- illetve patakmeder tisztítását 

-   Műanyagra cseréltük az Orvosi rendelő bejárati ajtaját 

- A Hivatal udvarán lévő szerszámtároló tetőszerkezetét felújítottuk, homlokzati festését, deszka ajtajainak 

cseréjét elvégeztük, zárható tárolót alakítottunk ki a nagyobb gépeknek, eszközöknek. 

- Az év során benyújtott pályázatok elbírálása még nem történt meg, így reménykedhetünk, hogy az Óvoda- 

Közösségi ház és a Hivatal energetikai felújítása jövőre pozitív elbírálásban fog részesülni. 

- Elvégeztük a közterületek és a temető fűnyírását, gondoztuk a parkokat, tereket, virágosítottunk, fásítottunk. 

- Kulturális érdekeltségnövelő pályázaton 264.000 Ft-ot nyertünk, melyet önerővel kiegészítve projektort, 

laptopot, mikrofont vásároltunk. 

- Benyújtottuk igényünket a Belügyminisztériumba a település rendkívüli támogatására, melyet a működési 

költségek csökkentésére szeretnénk majd fordítani, amennyiben támogatást nyerünk. 

 

Lakossági felhívás: 

 

-  Kérjük, akiknek adótartozásuk áll fent az Önkormányzattal szemben, szíveskedjen mielőbb rendezni, 

mert januárban elindítjuk a letiltást a tartozás kiegyenlítésére, mely 5.000 Ft eljárási díjjal tovább növeli 

a befizetnivalót. Akik lakásfenntartási támogatásra jogosultak és tartozásuk van, azoknak a támogatás 

csak a tartozás kiegyenlítését követően fizethető ki. 

- A Béke úti szelektív hulladékgyűjtő szigeten elhelyezhetik a háztartásukban keletkezett üveg- műanyag 

és papír, illetve rongy alapanyagú hulladékaikat. 

    

Óvoda: 

 

Sajnos az Óvodával kapcsolatosan minden félelmünk beigazolódni látszik, mert a gyermeklétszám tovább 

csökkent: a család, akik májusban a Tanács útra 2 óvodáskorú gyermekkel beköltöztek, december elején 

előzetes bejelentés nélkül lakóhelyet változtattak, így jelenleg 6 berényi kisgyermek és 2 másik településről 

bejáró gyermek képezi a 8 fős óvodai létszámot. Az előre mutató statisztika a következő tanévre vetítve ismét 

felveti az intézmény további működtetésének kérdését, hiszen előre láthatólag nem lesz 8 karancsberényi 

óvodát igénylő gyermek, amennyiben beköltözéssel nem gyarapodik a 2,5 - 6 éves korosztály létszáma. A 

problémát tovább növeli, hogy az augusztusban helyettesítés céljából meghirdetett óvónői állásra egyáltalán 

nincs jelentkező, így jelenleg 1 óvónő és 2 dajka végzettségű személy biztosítja az Óvodai feladatok ellátását. 

  

Rendezvények: 

 

- 2016. december 13. kedd: Kerek Perec Egylet, Juhászmesék című ingyenes előadása a Művelődési 

Házban, melyre a Karancsvölgyi kisgyermekeket várjuk nagy szeretettel 

 

-  2016. december 18. vasárnap: Falusi karácsonyozás, gyertyagyújtás a téren 

 

 

-  2017. január 14-én, szombaton 9.00 órától a világháborús hősök emlékére gyalogtúra Karancskeszi- 

Karancslapujtő- Karancsberény útvonalon, záró program a Művelődési házban 

 

- 2017. február 11-én, szombaton Farsangi jelmezbál 

 

December 23., 27.és 30.-án a Hivatal Karancsberényi Kirendeltsége zárva tart.      

Halaszthatatlan ügyekben a Karancslapujtői Hivatalt keressék fel. 
 

 Kívánok Karancsberény lakóinak békés, meghitt ünnepeket és nagyon boldog, sikerekben, 
örömökben gazdag 2017-es esztendőt! 
 

Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester) 
 


