
Végre itt a nyár! A rekkenő hőség gyorsan ránk 
köszöntött. Sajnos a nagy meleg mindenkit meg-
visel. A reakció időnk a forróságban lelassul, a 

magas UV sugárzásnak köszönhetően a bőr veszélynek 
van kitéve. Figyeljünk oda egymásra és figyeljünk házi 
kedvenceinkre is, hiszen ők is szenvednek ebben a hő-
ségben. 

Az elmúlt időszak viszontagságain talán egyelőre túl 
vagyunk. Ha még óvatosan is, de már érezhetjük milyen 
is volt régen. Nem kell maszkot viselnünk csak egész-
ségügyi intézményekben. Védettségi igazolvány nélkül 
látogathatunk el éttermekbe, strandra. Rendezvények 
megtartása is lehetséges jelen állás szerint 1500 főig.

Hosszú idő után mi is szeretnénk a sok kellemetlen-
séget, rosszkedvet elűzni egy kulturális rendezvénnyel, 
melyet „Berényi Júliálisnak” neveztünk el. Július 17-én 
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Több 
sztár fellépővel és egyéb más színvonalas műsorral sze-
retnénk kedveskedni a lakosságnak. A gyerekekről sem 
feledkeztünk meg, számukra is több műsor lesz ezen 
a napon. A Művelődési Házban rendőrségi szimulátor, 
a zöld területen rendőrségi és tűzoltó autó várja őket, 
melyeket használatba vehetnek. A Ropi udvarán, légvár 
óriás csúszda, bohóc és arcfestés lesz.

A napi zárást követően 21 órától szabadtéri bál kerül 
megrendezésre. Reméljük mindenki jól fog szórakozni, 
aki ellátogat a rendezvényre.

Az év hátralévő részében is számolunk a rendezvé-
nyeink megtartásával. Reméljük ezek megvalósítása 
megtörténhet és a szigorító intézkedések nem fogják 
azokat megakadályozni. 

Ezek a következők:

• augusztus 20. (péntek)  Kenyérszentelés
• szeptember 25.(szombat)  Szüreti felvonulás
• november 4. (csütörtök)  Közmeghallgatás/Falugyűlés
• november 12. (péntek)   Idősek napja
• december 3. (péntek)  Mikulás délután
• december 19. (vasárnap)  Mindenki Karácsonya

Általános tájékoztató

Az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van je-
lenleg érvényben. Az avar és kerti hulladékok égetése 
április 30-a óta Önkormányzati rendeletünk értelmében 
nem is lehetséges. Kérem szíveskedjenek ezen szabá-

lyok betartására figyelni és ezt komolyan venni. Be nem 
tartás esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltó-
sága szankcionálhat.

Gondot okoz a késő esti, illetve hétvégi zajos gé-
pek használata, a sokszor késői fűnyírás Tudjuk, hogy 
a nagy melegben senkinek sem esik jó füvet vágni, de 
azért legyünk tekintettel embertársainkra késő este és 
vasárnap délután legyen a pihenésé az idő. Ne zavarjuk 
egymást, hiszen együtt- egymás mellett kell élnünk. Az 
elmúlt időszak véleményem szerint nagyban, hozzá-
járult ahhoz, hogy nem vagyunk egymással elnézőek, 
toleránsak, az tapasztalható, hogy a rossz akarás vette 
át a hatalmat az emberek között. Próbáljuk egymásnak 
inkább segíteni mint ártani, hiszen oly rövid az életünk.

A jó idő beköszöntével egyre több jelzés érkezik hoz-
zánk a gyors hajtók tekintetében. Sajnos ez már nem 
csak a Fő út mellett lakókat zavarja, hanem a gyorshajtás 
már jellemzővé válik a mellékutcákban is. Kérek min-
denkit szíveskedjenek a közlekedési szabályok betartá-
sára, egyelőre még tragédia szerencsére nem történt, de 
számos házi kedvenc már a gyorshajtók áldozata lett. Fi-
gyeljünk jobban mit mutat a sebességmérő műszerünk 
amikor a falu utcáit szeljük. Vigyázzunk egymásra és a 
háziállatokra. Sok ember a vele élő háziállatokat család-
tagként kezelik és elvesztésük mély nyomot hagy éle-
tükben. Vigyázzunk mindenre és mindenkire!

Továbbra sem mehetünk el a mellett sem, hogy te-
lepülés képünk rendezettségének kialakítása nem csak 
az alkalmazott közmunkások feladata, hanem az itt 
élőknek is részt kell ebben venniük. Kérünk minden in-
gatlan tulajdonost, földtulajdonost, hogy a területeiket 
szíveskedjenek folyamatosan karbantartani, az olykor 
méteresre nővő füvet levágni. Legyen mindannyiunk 
számára fontos, hogy településünkön a rendezettség le-
gyen az elsődleges cél. 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy idén 
újabb létszámmal gyarapodott településünk lélek-
száma. Illés Liliána 2021.06.07-én látta meg a napvi-
lágot, Illés Tivadar és Illésné Géczi Barbara gyermeke-
ként. Szeretettel köszöntünk Karancsberény legifjabb 
lakosaként Liliána!

Az Önkormányzatnál a középiskolások számára le-
hetőség nyílik a közösségi órák letöltésére. Az idei évben 
egy hónapot tudunk 2 fő részére diák munkát biztosí-
tani, hiszen a támogatási feltételek megváltoztak.

Berényi KörképBerényi Körkép
Tisztelt Lakosság!
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A gépjárműadó bevételünk az idei évtől kezdődően 
100 %-ban a NAV-hoz került. Ettől a bevételtől sajnos 
minden önkormányzat elesett. Kis önkormányzat lé-
vén ez számunkra is jelentős bevétel kiesést jelent. 
Azonban nem gondoltuk úgy, hogy ezt a forráshiányt 
bármi más formában pótoljuk. A már meglévő adók 
mértékét továbbra sem emeltük meg, sőt támogatá-
saink körét bővítettük azok számára, akik erre rászo-
rultnak számítanak.

Ennek ellenére sokan vannak, akik a megállapított 
adókat már hosszú évek óta nem rendezik, hajlandó-
ságot nem mutatnak azok csökkentésére. Kérem ezen 
személyeket szíveskedjenek a tartozásuk rendezését 
mihamarabb megtenni, hiszen ezek a NAV-hoz az ön-
kormányzat részéről adók módjára behajtandó tarto-
zásként a későbbiekben átadásra kerülnek.

Pályázatok

Az Önkormányzatnál folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy településünk fejlődjön és szépüljön. Ebben az év-
ben is minden pályázati lehetőséget szeretnénk kihasz-
nálni, megragadni e célból Jelenleg már több pályáza-
tunk benyújtásra került, ezek elbírálása folyamatban 
van.

Bízunk pályázataink további pozitív elbírálásában 
és reméljük újabb nyertes elbírálásról számolhatunk be 
a Berényi Körkép következő számában is. Azért dolgo-
zunk, hogy szebbé, élhetőbbé tegyük Karancsberényt 
az itt élők és az itt letelepedni szándékozók számára.

A nyár hátralévő részére kívánok Karancsberény 
valamennyi lakosának kellemes kikapcsolódást, jó 
pihenést!

Lehoczkiné Csombor Erika Tünde
polgármester

Magyar Falu program keretében benyújtott pályázataink:
• Út, járda, kerékpárforgalmi létesítmények építése 19.760.315.- Ft
• Komunnális eszköz beszerzés 3.034.932.- Ft
• Óvodai játzóudvar és közterületi játszótér felújítása 4.259.834.- Ft
• Tanya és falugondnoki buszok beszerzése 14.989.019.- Ft
• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bért. 5.035.340.- Ft
• Felelős állattartás (leadott igény szerint igényelhető támogatás)
• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 19.999.781.- Ft

Belügyminisztérium által kiírt pályázat:
• Orvosi rendelő külső szigetelés  8.260.305.- Ft
A benyújtott pályázatok javarészt elbírálás alatt vannak. De örömmel számol-
hatok be az idei évre vonatkozóan már 3 beadott pályázatunk sikeres volt.
• Leader pályázat során a térfigyelő kamera rendszer kiépítését nyertük meg. 
Ennek megvalósítása során a Ravatalozó, a temető alsókapu, a Művelődési 
Ház és a buszfordulónál kerül kiépítésre kamera.
• Út pályázatunk kapcsán a Dózsa úti bekötő útszakasz, a Honvéd út és a 
Kossuth út kerül felújításra.
• Belügyminisztérium által meghirdetett kötelezőfeladatot ellátó intézmé-
nyek felújítására lehetett pályázni. Mi az orvosi rendelő külső szigetelésére 
nyújtottuk be sikeresen a pályázatunkat.
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