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Tisztelt Karancsberényiek! 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a lakosságot újból a Berényi Körkép immár 2. számával. 

Remélem a mostani számban is sok hasznos információval tudom Önöket ellátni, amely  

településünkkel kapcsolatos. 

Igen kemény megpróbáltatások várnak a lakosságunkra ezekben a nehéz időkben. Kérem Önöket, 

hogy legyünk türelmesek, toleránsak egymással. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! A Képviselő-

testület valamennyi tagja és jómagam felajánlásából szájmaszkokat varrattunk a lakosság részére. 

Külön köszönetemet fejezem ki a maszkok szabásában, varrásában a lakossághoz való eljuttatásában 

a résztvevőknek, egyéb önkéntes tevékenységet végzőknek, valamint a veszélyhelyzet idején 

bármilyen önkéntes munkát végző valamennyi személynek a segítségét. Köszönöm áldozatos 

munkájukat. 

A veszélyhelyzet fennállásának idején több tervezett lakosság felé tervezett szolgáltatás elmarad. A 

lomtalanítást a VGŰ tájékoztatása alapján nem fogják egy településen sem elvégezni. 

Későbbiekben ezzel kapcsolatban egyeztetni fogunk velük. 

Az április hónapra tervezett kötelező kutyaoltás szintén elmarad. Dr Juhász Béla állatorvos jelzése 

alapján elvileg 2020. augusztus második felében fog megtörténni. Az éven túli oltások miatt nem 

lesz büntetés illetőleg az állatok védettsége továbbra is fennáll. 

Azt hiszem, mindannyian nagyon várjuk már a jó idő beköszöntét, hogy egyre több időt tölthessünk 

a szabadban, megkezdhessük a kertek, házak körüli teendőinket, szépítését, csinosítását 

lakókörnyezetünknek. Kérem Önöket, hogy mindenki természetesen egészségi állapotától függően 

szíveskedjen saját portáján rendet tartani, hogy senkit ne kelljen felszólítani az elhanyagolt területek 

miatt a későbbiekben. Az avar és egyéb kerti hulladék égetésével kapcsolatban, kérem tartsák be az 

önkormányzati rendeletünkben foglaltakat. A rendeletünk értelmében: „Az avar és a kerti hulladék 

nyílttéri égetését szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti 

időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra között lehet végezni. A 

határidők kezdő és utolsó napján az égetés végezhető.” Legyünk tekintettel egymásra! Az 

égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot 

(PVC, veszélyes hulladék). Ezek égetése szigorúan tilos, környezeti bírság kiszabását vonhatja 

maga után. Jelenleg már tűzgyújtási tilalom van érvényben! 

Tekintsünk vissza egy kicsit az év elejétől eltelt időszakban történt eseményeinkre valamint tegyünk 

egy kis előre tekintést is pár szóban. 

JANUÁR 

Megkezdődött a Közösségi Ház energetikai felújítása, mely fűtéskorszerűsítését, nyílászárók 

cseréjét, akadálymentesítését, külső szigetelését és napelemmel való ellátását jelenti az épületnek. 

A Közútkezelő megkeresésünkre megkezdte a Rákóczi út elejétől az útpadka javítását, melyet az 

időjárás javulásával a későbbiekben folytatni fognak. Több javításra is ígéretet kaptunk, amely 

reméljük meg is fog valósulni. 

Testületi üléseinken érdeklődő állampolgárok jelentek meg, amely még mindig a választás 

eredményére vezethető vissza. Reméljük a lakosság körében kialakult állapotok az idővel majd 

csillapodni fognak és újra egy közösségé kovácsolódik Karancsberény. Tudom, hogy csak együtt 

közösen valósíthatjuk meg terveinket. A lakossági együttműködésre  nagy szükségem lesz. 



Januári testületi ülésünkön a lakosság számára kulturális programokat fogadtunk el, melyek 

megtartását határozatlan ideig elhalasztjuk vagy sajnos már idén nem is kerülnek megrendezésre. 

Később ezekről tájékoztatást nyújtunk. 

FEBRUÁR 

05-én a Nyugdíjas Klub szervezésében Dr. Csetneki László a Szabadtűzi Lovagrend Főkancellárja 

látogatott el hozzánk, aki rendkívül színvonalas előadást tartott. Az előadásra Karancslapujtőről is 

érkeztek vendégek, akiket a Nyugdíjas klub tagjai vendégül láttak. 

15-én Jótékonysági bál került megrendezésre a karancsberényi Sportkör javára.  

21-én a Nyugdíjas Klub rendezésében Farsangi bál volt Karancslapujtővel közösen. Szintén nagyon 

jól sikerült a rendezvény, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. 

27-én a Magyar Faluprogram keretében korábban benyújtott és megnyert pályázatból a kegyeleti 

hűtő és a 4 db 1100 literes konténer hazaszállítását valósítottuk meg. Sajnos a kegyeleti hűtő 

ravatalozásra nem alkalmas, így gyors döntést követően cselekedni kellett, hiszen ravatalozó asztal 

nélkül nem maradhattunk. A döntést tett követte és Oravecz Zoltán közben járásával a PIRAZOL 

KFT ügyvezető igazgatója Lantos Zsolt felajánlotta segítségét és támogatta Önkormányzatunkat az 

asztalhoz szükséges vas anyaggal, amelyhez Zoltán a további anyagokat adva elkészítette a 

ravatalozó asztalt. Köszönjük segítségét és gyors munkáját! Az 54 férőhelyes urnafal kialakítását a 

vállalkozó a tavasz beálltával fogja elkezdeni. 

29-én befejeződött a 2019. szeptemberben induló közmunkaprogramunk. 2020. március 1-től újból 

kérelmeztünk a Munkaügyi Központtól 8 fő közfoglalkoztatottat, akiket biztosítanak is számunkra a 

továbbiakban is. Feladatuk továbbra is településünk rendezettségének fenntartása, szépítése, kisebb 

javítások elvégzése. 

MÁRCIUS 

04-én Véradást szerveztünk, melyen a korai időponttól elvonatkoztatva szép számmal vett részt a 

lakosság. Köszönöm a megjelentek részvételét! 

15-én Emlékmű avatással készültünk az ünnep méltó megemlékezésére. A temető alatti Fűzfánál 

Oravecz Zoltán által készítette ágyú emlékeztessen bennünket, valamint minden erre járó személyt a 

történelmi eseményekre, az 1848-49-es Szabadságharcra.  

ÁPRILIS 

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatban 1 főt alkalmazunk, napi 6 órában 2020. október 31-ig. 

Egyéb hasznos információk: 

2020-ban 100 éves a Vitézi rend, melynek 2016-óta található a megyei vezetése Karancsberényben. 

2020-at a Kormány az összetartozás évének nyilvánította. Ennek érdekében testvér települési 

szerződést kívánunk kötni több határon túli településsel, amely települések polgármesterei 

megkereséssel fordultak hozzánk. 

Karancsberény és Karancslapujtő között elkészült a közút melletti útszakaszon a kerítés. 

Kérem a lakosságot, hogy kellő figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek az érintett 

útszakaszon.   

Jelen állás szerint a települések számára pályázatok csak a Magyar Falu program keretében fognak 

megvalósulni. A korábban benyújtott pályázatok egytől egyig megszüntetésre kerültek. 

Természetesen a továbbiakban minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy  

Karancsberény fejlődését elősegítsük.  

Aki teheti, lehetősége szerint kérem maradjon otthon! Segítsük, támogassuk az idősebbeket a járvány 

idején. Jó egészséget kívánok mindenkinek, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!! 

Karancsberény valamennyi lakosának KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok! 

                                                            Lehoczkiné Csombor Erika Tünde 

          polgármester 


