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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Csabainé Freistág Erzsébet Karancsberény polgármestere levélben megkereséssel élt a
Képviselő-testület felé a 2014. július 5-én településükön megrendezésre kerülő Berényiek
XIX. országos találkozója kapcsán. (levél mellékelve az előterjesztéshez).
Az előkészítő munka miatt kérik az érkezők becsült létszámát és a gála műsoron való
részvétel megjelölését. (A határidőn túl történő visszajelzésről tájékoztattuk a szervezőket.)
A képviselő-testület korábban 4 fős delegációval képviseltette magát a Berény utónevű
települések találkozóján.
Tervek szerint városunk delegációjának vezetője Siklósi István polgármester, aki részt kíván
venni a tervezett programon.
A Mezőberényt képviselő művészeti csoport műsorának szervezése, felkérése folyamatban
van.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. július 5-én

megrendezésre kerülő „Berény” utónevű települések találkozóján Karancsberényben

fős delegációval képviselteti magát. A delegáció vezetőjeként, Siklósi István

polgármestert megbízza, hogy erről a szervezőket értesítse és szervezze meg a város

művészeti csoportjának bemutatóját. Az utazás költségeit, a 150.000.- Ft-ot ( útiköltség,
ajándék, ebéd) a 011130-4 önk. nemz. kapcsolatai terhére hivatalos városi szintű feladatok
finanszirozásának keretéből (fedezet biztosítás kf dologi kiadási előirányzatának emelésére)
biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értelem szerint

Mezőberény, 2014. május 16.
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Ebben az évben Karancsberény ad otthont a Berény utónevű települések XIX.találkozójának, melynek

időpontja: 2014.iúlius 05. szombat tesz,

Szeretettel és tisztelettel várunk valamennyi Berény települést erre a rendezvényre. melynek

szervezését, előkészítését megkezdtük.
Ahhoz, hogy felkészülhessünk vendégeink fogadására és a program is összeállítható legyen,

szükségünk van előzetes információra a résztvevők számát és a bemutatkozásra szánt műsort illetően.

Kérünk Benneteket, hogy május 23.-ig e-mailben jelezzetek vissza, hogy a Ti településetekről

hány veridégre számíthatunk és milyen műsorral készültök (fellépők száma,műsor jellege, címe.

kb. időtartam).
A szervezéshez és a gyors információcseréhez kérnék egy kapcsolattartót névvel,

telefonszámmal, e-mail címmel megadni, akin keresztül a továbbiakban az információk eljutnak az

illetékeseichez.

A Találkozó programja jelenleg tervezés alatt áll. de néhány fontos információt már most szeretnék

Veletek megosztani

Érkezés ‚regisztráció,vendégfogadás: 9.30 -10.00 óra között

Lovas huszárok bevonulása, köszöntő: 10.30-kor
Karancsberényi látnivalók,kiállítások megtekintése: 11.00- 13.00 óra között

Fakultatív program: 12.00 órától ünnepi Szentmise a felájított Jézus szíve templomban

Ebéd: 13.00- 14.00 óra között

Polgármesterek bemutatkozása 1 4.30-tól
Kulturális műsorok: 15.00- 17.30-ig
Térzene, szabadtéri bál: 18.00 órától

Azok a Berény-települések, akik a nagyobb távolság miatt már előző napon tervezik az utazást, a

szállásfoglaláshoz segítségül összegyűjtöttük és csatoltan küldjük a környéken található szálláshelyek

elérhetőségét.

Előző, decemberi értesítésünkben azzal a kéréssel fordultunk hozzátok, hogy készítsetek és juttassátok el

nekünk a telepütéseteket bemutató néhány perces, rövid kisfilmet Vagy powerpoint bemutatót, slide

showt, melyet majd az érdeklődők számára ismertetésként kivetíthetünk a nap során. Ezt is kérnénk

legkésőbb május 30-ig elektronikusan átküldeni a következő e-mail címre : kbern @ nogradmail.hu

Várjuk a visszajelzéseket a megadott határidőig.
Kérésekkel, kérdésekkel keressetek Bennünket az alábbi telefonszámok valamelyikén:

06-32/449-333 vagy 06-20/936-7032

Üdvözlettel: Csabainé Freistág Erzsébet ‚Karancsberény polgármestere
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