
                     

8. évfolyam 29. szám  2017. december 10. 

,, Ül a tél a hegy tetején, fehér kucsma van a fején. A hátán meg fehér suba, készülődik a faluba.   ’’                         

Tisztelt Karancsberényiek! 

     

Az év utolsó hónapjához érkeztünk. November 9-én a Képviselőtestülettel Közmeghallgatás és 

Falugyűlés keretében tájékoztattuk az érdeklődőket az idei év eseményeiről, eredményeiről. Sajnos nagyon 

kevesen vettek részt.  

2017. november 24-én tartottuk az Idősek napját, ahová valamennyi 65 éven felüli karancsberényi 

lakost meghívtunk. A Szivárvány Népdalkör dalcsokrával kezdődött a műsor, majd a Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár támogatásával a Zenthe Ferenc Színház előadásában „Versvándorok” címmel folytatódott. A 

Pilinyi férfikar vidám nótáival és a Csini –Tini Mazsorett csoport operett – összeállításával zárult a 

kulturális program. Köszöntöttük a falu legidősebb női lakosát (Pásztor Istvánné, Boriska néni 95 éves) és a 

legidősebb férfi lakosát is (Havran Pál 91 éves), valamint azokat, akik az idén léptek be a „65 évesek 

klubjába”. Közös vacsora, sütemény és gyümölcs fogyasztása után kiosztottuk az időseknek az 

Önkormányzat karácsonyi támogatását, fejenként 4.000 Ft-ot. 

 

 
 

Az ünnepséget követően Köszönővacsorára hívtam a települési képviselőket, a hivatal dolgozóit és 

mindazokat, akik támogatásukkal, illetve önkéntesként segítették a településen folyó munkát, a 

rendezvények szervezését, lebonyolítását. Este kezdetét vette az év utolsó zenés-táncos estje, ahol ismét 

hajnalig mulattak a résztvevők. 

 

 

December 1-én Mikulás délutánt szerveztünk a 0 - 14 éves gyermekeknek. A Kalamajka Bábszínház 

előadásában a „Legkisebb Mikulás” c. mesét nézhették meg, majd közös énekléssel hívogattuk a 

nagyszakállú Télapót, aki a zsákjából mindenkinek gyümölcs- és édességcsomagot ajándékozott. 

Happy Meal menüvel vendégeltük meg a gyerekeket, majd kézműves foglalkozáson készíthettek ünnepi 

dekorációkat. Örülünk, hogy nagyon sokan eljöttek és a Szülők is elkísérték kisgyermekeiket a 

rendezvényre. 



 
 

 Az Önkormányzat hivatala december 22. és 28. között zárva tart. A két ünnep között a népkonyhai 

ingyenes ebédosztás is szünetelni fog. 

 

Az idén is szeretnénk hozzájárulni az Önkormányzat által nyújtott karácsonyi csomaggal az ünnepi 

készülődéshez. „Egy ház - egy csomag” adományunkat december 16-án, pénteken reggel 10.00 és 13.00 

óra között, illetve december 17-én, a Falusi Karácsonyi ünnepséget követően vehetik át, amit a vasárnapi 

szentmise után kb. 10.45-től tartunk a Hivatal előtti téren.  

 

 Egy régen dédelgetett álmunk vált valóra az 

idén: elkészült a berényi Betlehemünk, mely 

méretében, stílusában illeszkedik a település 

korábban megvalósított építményeihez, a benne 

elhelyezett bábuk pedig szinte élethűnek tűnnek. 

A faházikót a Deák Kft. készítette, a bábokat 

Fodor Istvánné, Márti öltöztette a saját tervezésű 

és készítésű ruhákba. Az idei évben is szerettük 

volna a gyerekek bevonásával a hagyományos 

Betlehem-járást megszervezni, de mindössze 3 

jelentkező volt a szereplésre, így nem tudjuk 

megvalósítani, viszont ajánljuk Mindenkinek, 

hogy az ünnepek alatt látogassanak el a 

kivilágított térre és tekintsék meg a Betlehemet, 

melynek megszentelésére a Karácsonyi 

ünnepségen kerül sor. Hallhatjuk majd a 

Karancskeszi egyházkórus vendégszereplését, a 

helyi Szivárvány Népdalkör betlehemes műsorát 

is. 

 

 

Mindenkit forralt borral, teával, virslivel várunk. 

Ünnepeljünk együtt Advent 3. vasárnapján! 

 

Békés, boldog, meghitt Karácsonyt kívánok 
Karancsberény valamennyi lakójának! 
 

 

Csabainé Freistág Erzsébet (polgármester) 


