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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap

„Szívünk legszebb emléke ébred, a sok kedves nap visszatér …”
(Puskin)
90 ÉVE TÖRTÉNT
9 évtized kellett ahhoz, hogy az
1928-ban még néhány tanyából
álló területből mára már közkedvelt, egyre több vendéget fogadó
településsé, és sokunk számára generációk óta az otthonunkká váljon
Berekfürdő. Vajon miért, és hogyan jött a kútfúrás ötlete, amely
mostani életünket formálja, övezi?
Bizonyára sok berekinek megvan
az Elek György által összeállított,
szerkesztett könyv: Berekfürdő
története. (2011) Ebben kellő alapossággal szerkesztett anyagot
olvashatunk a településünk előtti
időről és a fúrás utáni hetven évről.
Emlékezzünk meg egy emberről,
számos termál kút fúrójáról, akit a
„hévizeink atyjának” is neveznek:
Dr. Pávai-Vajna Ferencről, akiről
utcát és intézményt is elneveztek
községünkben. Nézzük meg röviden az ő szemszögéből, hogyan
történt a kútfúrás az akkor még
karcagi területen!
„Pávai keres-kutat, s talál. …
Hajdúszoboszló sikere szinte lavinát indított el. Egyre-másra keresték fel a városok, jöjjön, menjen,
fúrasson nekik „melegvizet”… Az
első deputáció Karcagról kereste fel… ráakadtam a Tatárülési
állomás melletti Üllőlapos határrészben egy jókora homokbányára. Az eset – jobb kiadásban
- ugyanaz, mint a hajdúszoboszlói
Bánomkertnél… Kitűztem a karcagi fúráspontot, az igaz, hogy
messze a várostól, de ott van a
Tatárülési állomás a közelben s
ott jó hely kínálkozik mindjárt egy
nyaralótelepnek is, ami szintén

elkelne. … a fúrási pont kitűzése
után hamarosan Csontos képviselő
kopogott be… utazzak a kisgazdák
vacsorájára, ott lesz minden érdekelt (Csontos volt a Kisgazda Párt
elnöke). … a végén kórusban kiáltották: „FÚRJON NÁLUNK IS
CSODAFORRÁST!” … pár nap
múlva jött Csontos a hírrel: A
városi képviselőtestület százezer
koronát szavazott meg a karcagi
fúrás költségére. Volt már mivel
1927-ben a munkát elkezdeni…
1928 januárjában azután 626
méter mélyről akkora gázerupció
csapott ki, hogy levitte a fúrótorony tetejét is… Már az első években nagy vendégjárás volt. Jöttek
gyalog, szekéren, kocsin, lóhúzta
busszal és taxival is. … és fürödtek a népek… Azután egy Mándoki
nevű (földbirtokos) fából épített
egy medencét. Az emberek elnevezték „fakosár”-nak... Két évre
rá sikeredett egy betonmedencét
is építeni. Azután hosszú ideig
csend.” (Részlet Nagy László
János: „A csillagok gyermekei
vagyunk” c. könyvéből.)

Emléktábla a fürdő bejárata mellett

Leszakadt fúrótorony
a kitörés után

Szívesen ajánlom azoknak ezt
a könyvet, akik érdeklődnek eme
számunkra történelmi esemény
iránt. Néhány oldal csupán, ami
rólunk, Berekfürdőről szól, ám érdekes olvasmány Pávai kalandos
életútját követni.
Hosszu András
alpolgármester

Dr. Pávai-Vajna Ferenc
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JÓSZÍVŰ SEGÍTŐK
Nem csak a különböző rendezvények, hanem néha egy-egy jó szó, név nélküli adomány
is tehet csodát, lehet „gyógyír a testnek és a
léleknek”.
Örömmel töltött el, amikor megállított valaki, és elújságolta, hogy a téli hidegben szívmelengető volt, amikor ajándékba, viszonzás nélkül tüzelőfát kapott ő is és még néhányan egy
jószívű hölgytől. Hasonló eset volt, amikor
megkérdezték, hogy segíthetnek-e családtagnak ortopéd cipőhöz jutáshoz, ami áldás
a beteg lábnak. Néha egy cserép feleslegessé
vált virág, játékok, ruhák vagy cipők elaján-

dékozása is azt bizonyítja, hogy odafigyelünk
egymásra, nem halt még ki az emberség, ami
nem divat manapság. Magam is hálás vagyok
érte, amikor leesik a lánc a biciklimről, s akad
segítőm, hogy folytathassam munkámat. Mosolyog a lelkem, amikor egy versenyre tele autókkal indulunk, szülők segítenek szülőkön.
Köszönet és tisztelet jár mindazoknak, akik
adni tudnak és akarnak, támogatják a rászorulókat, bizalmat szavaznak meg a kezdőknek,
legyen az gyermek vagy felnőtt.
K.L-né
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BEMUTATJUK…
SZENDREINÉ KÜRTI JUDITOT

Szeptemberben lesz 26 éve,
hogy Judit óvó néni átlépte a
bereki óvoda küszöbét. Azóta
kétszer kapott kiváló pedagógus
címet. A legnagyobb elismerés
azonban a gyerekek szeretete és
a szülők elégedettsége .
- Hogyan vezetett az útja idáig?
- Általános iskolai tanulmányaimat Kunmadarason végeztem.
Hogy kisgyermekekkel szeretnék
foglalkozni, nagyon korán megfogalmazódott bennem. Így jelentkeztem Tiszaföldvárra, a Hajnóczy
József Gimnázium és Óvónőképző
Szakközépiskolába, ahol leérettségiztem és óvónői képesítést
szereztem. Tanulmányaimat a
Mozgássérültek Pető Intézetében
szerettem volna folytatni, felvételim azonban nem sikerült, így
kezdtem el 1992 szeptemberében
a berekfürdői óvodában dolgozni.
Ezután levelező tagozaton munka
mellett elvégeztem az Illyés Gyula
Pedagógiai Főiskola óvodapedagógusi szakát, ahol kitüntetéses diplomát szereztem.
- Mi volt az a szakmai érték, ami
meghatározta óvodai munkáját?
- Aktívan részt vettem az óvoda
szakmai életében, a most is érvényes óvodai programunk kidolgozásának Fagyalné Katika néni vezetésével egyik alapító tagja voltam.
Az akkor megfogalmazott értékeket
most is helyén valónak, sőt egyre

aktuálisabbnak érzem. A környezettudatos magatartást, a gyerekek
környezettudatos szemléletének
kialakítását ilyen pici korban kell
elkezdeni ahhoz, hogy a környezetét szerető, védő-óvó felnőttekké
váljanak. Óvodánk a „Bereki csalogató” elnevezésű környezetismereti programmal működik. Munkánk
elismerése volt, amikor 2008-ban
elnyertük a „Zöld Óvoda” címet.
Sokat teszünk ezért a mindennapokban is az apró megfigyelésektől
(időjárás, bogarak) a madáretetésen
át a biciklitúrákig.
- Mindehhez továbbképzésen
szerzett újabb tudást.
- 2004-ben elvégeztem az ELTE
vezető óvodapedagógus szakát, s
ebben az évben lettem a bereki
óvoda vezetője. Akkor még az iskolával összevont intézményként
működtünk, 2013. január 1-jétől
pedig önállóként. Az óvodát vezetni kettős feladat, hiszen a rám bízott
csoport mellett az óvoda szakmai
munkáját, mindennapi életét is irányítani kell.
- A környezettudatos szemlélet
mellett fontosak az ismétlődő események, melyek ritmust adnak az
óvoda életének.
- Igen fontosnak tartom a hagyományokat, azok ápolását, hiszen
ezen alkalmak az állandóságot és a
biztonságot adják. Sok olyan em-

lék, hagyomány, ünnep van, amire
jó visszaemlékezni. Ilyenek például
az óvodabálok, a karácsonyi ünnepségek, az „egy gyermek egy virág”
a Föld napjára, a nagycsoportosok
ballagása és még sorolhatnám. De
legalább annyira megható az is,
hogy vannak olyan gyerekek – a
mostani csoportomban is -, akiknek
a szülei akkor voltak nagycsoportosok, amikor én ide kerültem.
- Az állandóság mellett a változás
is meghatározó az emberi létben.
- 2012-ben kötöttünk házasságot
férjemmel, Szendrei Balázzsal, aki
földrajz-biológia szakos tanár a helyi általános iskolában. Az elmúlt
években kicsit kimaradtam az óvoda körforgásából gyermekeink születése (Jázmin: 2013, Balázs: 2015)
miatt. Az elmúlt év végén álltam
újra munkába, így már hárman megyünk reggelente együtt óvodába.
Van, amiben én is változtam, hiszen más ez a helyzet, most szülő
és óvó néni is vagyok. Viszont ami
nem változott, az az alapvető értékrendem. Most is fontosnak tartom a
következetességet, az őszinteséget,
az egyenes, tiszta dolgokat,amelyek
szükségesek egy jó óvodában, illetve a magánéletben is.
- Hogyan tud kikapcsolódni a
munka és a család mellett?
- Hobbim a szappankészítés és
egyéb kézműves termékek előállítása. Régebben rengeteg gobelint
varrtam és vert csipkét készítettem.
Szabadidőmet legszívesebben a
családommal töltöm, sokat biciklizünk, kirándulunk a gyerekekkel
és a férjemmel.
- A kedvenc verse összeköti hivatását és magánéletét.
- Hitvallásomat Janikovszky
Éva Ők ma gyerekek című költeménye fogalmazza meg a
legpontosabban.
A vers a 10. oldalon olvasható.
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ÉREMESŐ A BEREKFÜRDŐI DALMÁSOKNÁL
1998-ban indult Győrfi Dalma vezetésével Törökszentmiklóson a Dalma Dance Club.
Több településen működik állandó tánciskolájuk. Berekfürdőn az Önkormányzat segítségével 2014 óta táncolhatnak
a gyerekek. 2015-ben voltak
első alkalommal versenyen és
az óta töretlen sikerrel menetelnek előre. Az 2017/2018-as
tanévben is már sok éremmel
gyarapodtak a gyerekek.
2017. december 2-án Nemzetközi Mazsorett és Moderntánc versenyen vettek részt a
kicsik és a nagyok egyaránt.
Mazsorett kategóriákban kettő
II. helyezést és egy III. helyezést értek el. Tánc kategóriákban csapatban, szólóban, duóban és trióban is képviselték
Berekfürdőt a következő eredményekkel:
Szólóban: Szücsi Beatrix: I.
helyezés, Balogh Vivien: II.
helyezés, Botos Andrea: II.
helyezés, Bene Kata Rebeka:
VII. helyezés. Duó kategóriában: Szentesi Vivien, Mezei
Petra: I. helyezés, Balogh Vivien, Kállai Sarolta Margit: I.
helyezés, Kállai Sarolta Margit, Szücsi Mónika: III. helyezés. Trióban: Szőllősi Ferenc,
Kállai Sarolta Margit, Balogh
Vivien: I. helyezés, Balogh Vivien, Bene Kata Rebeka, Botos
Andrea: I. helyezés. Csoportos
kategóriában: Dance kategória - gyermek (csoport tagjai:
Bakos Bendegúz, Szücsi Beatrix, Szentesi Vivien, Mezei
Petra, Offner Veronika, Szabó
Titanilla): IV. helyezés. Dance kategória - serdülő (csoport
tagjai: Kállai Sarolta Margit,
Bene Kata Rebeka, Balogh
Vivien, Gőz Boglárka, Botos

Andrea, Szőllősi Ferenc, Szücsi Mónika): III. helyezés.
Show kategória – serdülő (csoport tagjai: Kállai Sarolta Margit, Bene Kata Rebeka, Balogh
Vivien, Gőz Boglárka, Botos
Andrea, Szőllősi Ferenc, Szücsi Mónika): I. helyezés.
A Dalma Dance Club S. E.
és a 4M által szervezett fashion dance és akrobatikus rock &
show minősítő országos táncverseny Karcagon került meg-

mazsorettes lányok is részt
vettek. A verseny egy színvonalas felvonulással indult, ahol
a Dalma Dance Club SE és a
Magyar Majorette Szervezetek
Szövetsége hatalmas tapssal
üdvözölte a felvonuló gyerekeket és felkészítő tánctanárokat.
Itt 3 kategóriában vettek részt
a bereki mazsorettesek, akik
arany érmet értek el a magyar
és nemzetközi zsűri pontozása
alapján.

rendezésre 2018. február 3-án,
ahol a berekfürdői tagozat apraja-nagyja részt vett. A Nagyok eredményei: Kállai Sarolta Margit, Bene Kata Rebeka,
Balogh Vivien, Gőz Boglárka,
Botos Andrea, Szőllősi Ferenc,
Szücsi Mónika: arany minősítés. A kicsik: Bakos Bendegúz,
Szücsi Beatrix, Szentesi Vivien, Mezei Petra, Offner Veronika, Szabó Titanilla: bronz
minősítést érdemeltek.
Egy újabb sikeres 1 napos
versenyen vagyunk túl! Több
száz hazai és külföldi versenyzővel (közel 400 nevezővel),
30 település részvételével került megrendezésre 2018. február 17-én, ahol a berekfürdői

Köszönjük támogatóinknak,
hogy lehetővé teszik e szép
eredmények elérését: Berekfürdő Községi Önkormányzat
képviselő testületének, Varga Csaba gépkocsivezetőnek,
a Berek-Víz Kft –nek, Perge
József ügyvezető úrnak, Kékesi Ferencnek és Kékesi Ferencnének (Feri-lángos), Ifj.
Hubai Imrének (Nimród Szálloda), Kovács S. László vállalkozónak, Szász Tibor képviselő
úrnak, Bódi Zoltánnak (Bódi
Hair Kft), Hubai Imréné Margit néninek.
Kerekes Petra, Csapóné
Havasi Katalin
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NÉPTÁNCOSOK HAGYOMÁNYŐRZŐ KARÁCSONYA
Hagyományteremtő céllal rendezte meg négy évvel
ezelőtt karácsonyi műsorát
a Berekfürdői Néptánc Csoport. Azóta minden évben
sort kerítenek a téli népszokások bemutatására sok-sok
tánccal színesítve azt. Mára
már hagyománnyá vált ez
a műsor, a berekfürdői és
környező települések lakói
izgatottan és érdeklődve
várják e jeles nap eljövetelét. Mint azt Nagy Csaba, az
együttes művészeti vezetője
elmondta, ezzel az előadással köszöni meg a csoport a
támogatóinak egész éves segítségét.
2017. december 29-én a
Megbékélés Házában, a zsú-

folásig megtelt nagy teremben került megrendezésre a
műsor. A szervezők minden
évben törekednek újításra,
idén az óvodások fellépése
jelentette ezt. Üde színfoltja volt az estének. A legkisebbek mellett az általános
iskola néptáncos gyerekei is
„színpadra” kerültek, akik
dunántúli ugróst, moldvai
táncokat és Luca-napi szokásokat mutattak be a közönség előtt nagy sikert aratva.
Az előadás karácsonyi
köszöntővel indult, majd a
regösök léptek színpadra.
Ezt követően egy fergeteges
moldvai, majd jászsági és
szilágysági táncok következtek. Nem maradhatott el az

együttes női tagjainak karácsonyi dalcsokra sem. A
szívet melengető gyertyafényes előadás mindenkiben
felidézte a karácsony békés
és áldott hangulatát. Végül
kalotaszegi táncok következtek a közelmúltban megvásárolt eredeti viseletben
bemutatva. Ezúton is köszöni a tánccsoport az önkormányzatnak és a segítőkész
vállalkozó barátainak ehhez
nyújtott támogatását.
A műsor óriási tapsviharral
zárult, majd ezután Molnár
János polgármester úr méltatta az együttes munkáját és
kívánt minden jelenlévőnek
boldog újévet.
Nagy Csaba
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KÖNYVTÁRAVATÓ

„Ne legyen kultúra magyarság, magyarság kultúra nélkül!” (Kodály Zoltán)
2018. január 19-én a Bod László Művelődési Ház adott otthont
A magyar kultúra napja ünnepségének a Bereki Irodalmi Társaság
szervezésében. E jeles napról 1989
óta emlékezünk meg. „A Nemzeti Múzeumban fellelhető kézirat
szerint 1823-ban, vagyis 195 éve
január 22-én fejezte be Kölcsey
Ferenc a Himnuszt Szatmárcsekén.
Ezt Kállai Erzsébet énekes előadásában hallgathatta meg az ünneplő
közönség.

A magyar kultúra napja nem tartozik a piros betűs ünnepek közé,
mégis nagyon fontos, nélkülözhetetlen a tárgyi és szellemi értékek
megőrzése érdekében, s méltán
érezhetjük mindannyian magunkénak. Sebő Ferenc Kossuth-díjas
énekes, népzenekutató azt vallja,
hogy a hagyományt nem ápolni
kell, hiszen nem beteg. Nem őrizni
kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg,
ha megéljük őket. Mi itt a Nagykunságban megszámlálhatatlanul
sok dologra lehetünk büszkék, rengeteg kincset halmoztunk fel. Ilyen
a kunhímzés, mely lányok, asszonyok keze nyomán most is él. Ilyen
kincs a Kun Miatyánk, melyet szintén Kállai Erzsébet adott elő.
Bartók Béla szerint a kultúrát nem
lehet örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának. Erre bizonyság a
legifjabb nemzedék, a berekfürdői
Veress Zoltán Általános Iskola diákjainak, Bakos Bendegúz és Zipszer Szabolcs másodikosok, Kállai

Sarolta és Tóth Lili harmadikosok,
Botos Andrea és Kirják Nimród
negyedik osztályos tanulók verscsokra. Köszönjük felkészítő pedagógusaik, Fodorné Horváth Judit,
Koszna Anita, Mészáros Zsuzsanna, Zipszer-Kiss Orsolya munkáját
és a szülők támogatását!”
Ehhez a naphoz kötődik a felújított Kanta Gyula Könyvtár ünnepélyes átadója. „A beruházás
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásából valósult meg, melynek
összköltségvetése 3.5 Ft millió
volt. Ebből 3.2 millió Ft-ot pályázattal szereztek meg, a többit önkormányzati keretből biztosították”
– tájékoztatta a résztvevőket Koszna Anita könyvtáros. Festés, mázolás, bútorcsere nyomai, szép küllemű könyvek, folyóiratok tárulnak
a Fürdő utcai kapun belépők elé.
A polcokat, ülőkéket és asztalokat
Horváth György álmodta meg és
Csontos György valósította meg.

„A tudás, a tanulás, az információ, a versek, a nyelv, az értékes
kikapcsolódás kis szigete településünk könyvtára, melynek életében
sok-sok változás történt már. A
több évtizedes múltra visszatekintő téka a karcagi Városi Csokonai Könyvtár fiókkönyvtáraként
kezdte első évtizedét Gulyás Emil
vezetésével. A művelődési ház átépítésekor született meg az önálló
könyvtár gondolata, melyhez a bereki lakosok és a településhez kötődőek is ajánlottak fel könyveket.
2004 szeptemberében, Kocsis Lajos könyvtáros idejében avatták fel

a 110 éve született Kanta Gyuláról elnevezett intézményt, melynek
névadója komoly szellemi örökséget hagyott erre a kis településre. A
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtárral 2013-ban kötött szerződést
Berekfürdő önkormányzata. Ekkor
a könyvtárosi teendőket (Pásztorné)
Puskás Mariann látta el. E szerződés szoros szakmai és pénzügyi kereteket biztosít, mely meghatározza
a téka működését, a dokumentumellátást, a gyarapítást-apasztást, a
folyóiratok rendelését, a programok, rendezvények szervezését. S
most újabb mérföldkő következett
be a felújítással, melyből sokan kivették részüket a pályázatírástól a
dobozok pakolásán át a polcokra
rendezésig. Köszönöm valamenynyiük munkáját!”
Ezután Molnár János polgármester úr köszöntötte az ünnepség
résztvevőit, majd ifj. Kanta Gyula (az Illa Berek 2017. decemberi
számában megjelent) versével köszöntötte őket. A nemzeti színű
szalag átvágásával is a névadó fia
avatta fel a megújult könyvtárat,
melyet nyomban megtekinthettek
az érdeklődők. A remek hangulatot a Körömvirág együttes fokozta
egybefonva s megidézve a Nagykunság számos értékét, így a 90 éve
feltört bereki gyógyvizet is többek
között Kiss Tamás és Körmendi Lajos megzenésített verseivel. Végül
Kállai Erzsébet Csángó esti imájával búcsúztak el a megjelentektől.

Köszönjük a falu nevében Koszna Anita könyvtáros áldozatkész és
színvonalas munkáját!
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SZŰCS IMRE

„Annál olcsóbb, mint a tanyai mezőgazdaság, nem volt!”

„A nagyapáink úgy mondták, hogy Berek sziget volt.
A Tiszának a kiöntéses ága
körbefolyta a Berket, a nagyhajlatban szépen kanyarodott,
hatalmas kört írt le. Ezen a
részen Kisüllőnek hívják,
ami visszajön, az a Nagyüllő.
Most már nem jön ki a Tisza,
de a meder meg az ártér megvan, szemmel látható nagyon
is. Régen a Kunhalom utcánál
volt a határ, a Határ utcának
ez az oldala most is madarasi.
(…) Ahol ment a dűlőút,
jobbról-balról mind tanyák
voltak. Madarason 500 tanya
volt, azt kerülgetni kellett, és
leseperték a földről. Már a
jószágra előre rátenyereltek.
Járlatlevelet nem kaptunk,
magyarul pakszust, úgyhogy
a jószágot nem lehetett eladni.
Az úgy kellett, mint nekünk a
keresztlevél.
Annál olcsóbb, mint a tanyai
mezőgazdaság, nem volt! Egy
deka műtrágyát nem használt.
De hogy földet művelni vagy
vasvillát fogni, az ma már
nem megy. Amikor learattuk,

össze kellett gereblyézni, bekötözni az elhullott búzaszálakat. A szemet, azt meg ette
a jószág. Este tizenegy óra
körül mentünk a kifolyt vízbe
fürödni, ott fürdött a népség
az árokban. Aki tizenhat éves
korában nem tudta felemelni
a búzazsákot, ami 85 kiló, azt
nem nagyon hívták emberkének. Aki szorgalmas volt,
ahol volt a kútágas, mellette
mindenféle kövek odadobva, azt tette a feje alá, hogy
hajnalban felébredjen, mert
a jó puha párnán elalszik az
ember. Annak lett nagyobb
földje.
A földosztást mi 1949-ben
tartjuk. Őket úgy hívták, hogy
„új földhöz jutottak”. Aztán
azoktól is elvették, vagyis hát
nem elvették, hanem be kellett menni a téeszbe, önként és
dalolva. Volt, aki azt mondta,
én be nem megyek! De el is
hitték, mikor a rendőr is kijött
vele. Eltetszik hinni, hogy
sokkal jobban jártak, akik elmenekültek? Ha háztáji nem
lett volna, éhen pusztult volna
az ember. De hajnalban fél ötkor, ötkor már itthon csápolt,
este utána meg kaszált. A szórakozás is a munka volt csak.
Egy időben volt három tehenünk, hetven liter tejet fejtünk. Volt egy asszony, aki
nem tudott szoptatni, és egyszer kihozta ide a gyerekeit.
Azt mondta, nézzétek meg,
ez a tehén a ti anyátok, mert
ez nevelt fel! Nagyon tiszta
legelő volt, nem volt gyom.
Volt egy keverék, úgy hívták,
hogy misling vagy csalamádé. Be volt vetve a kukorica

sűrűn, rendesen 70 centi a
távolság, emez pedig sűrűre
vetve hatalmas mennyiségű
takarmányt megadott. Embermagasságú lett belőle. A Berekben itt csorda volt azelőtt,
már nincs benn jószág, csak
amoda kinn a tanyán. Azelőtt
tejcsarnok is volt, megszüntették. Utána kezdett kopni
a tehén. Meg volt határozva,
melyik utcában lehet állatot
tartani. A trágyakazalra azt
mondták, hogy büdös. Na, jó,
kérem, de azt adta az életet, az
trágyázta a földet! Volt annyi
jószág, hogy rogyott alatta a
föld lefele.
Ezt a tanyát a földosztás
után építették 1946-ban. Miután itt maradtunk, meg szélen is volt, minket nem zavartak el. Nagy táblának nem
estünk közepére. Volt, ami a
tanyához tartozott, volt a kárpótlás, meg a részarány-tulajdon. A betéti társaság művel,
magyarul a téesz. Kínlódik az
egyéni gazda is, de ez nekünk
nem újság.”
A felesége azt mondja:
„Két fiam van, Imre és Ferenc.
Ők Kunmadarason laknak,
az egyik 1950-ben született,
a másik 55-ben. Imi 64-ben
bement villanyszerelő tanulónak. Két lánya van Imrének.
A Feri fiam a téeszbe ment
Madarason. Neki egy lánya
meg egy fia van.
Mi már ötvenhatodik éve
élünk itt. Ez a tanya még nádas volt, szép csend volt, tiszta levegő. Azt mondják, hogy
lehet itt lakni? Nagyon is lehet.”
Keresztes Ágnes
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA
A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte
ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Az a polgár, aki jogszabály erejénél fogva nincs
kizárva a választójogból, az automatikusan bekerül a központi névjegyzékbe és a szavazóköri névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda 2018. február
19-ig minden választópolgárt értesít a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Vannak olyan körülmények
azonban, amelyek átvezetését a névjegyzéken kifejezetten kérni kell. Melyek ezek?
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár valamely nemzetiség tagjaként kérheti
- felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe,
- nemzetiségi névjegyzékbe vétele hatályának kiterjesztését az országgyűlési képviselők választására
(csak magyar állampolgár kérheti); a kérelem benyújtásának határideje: 2018. március 23., 16.00
óra,
- korábban kért nemzetiségi névjegyzékbe történő
felvételének, illetve kiterjesztésének törlését; a kérelem benyújtásának határideje: 2018. április 6.
16.00 óra.
• Fogyatékossággal élő választópolgárként választási segítséget igényelhet, illetve nyilatkozhat arról,
hogy nem kívánja igénybe venni a korábban igényelt
segítséget. A kérelem benyújtásának határideje:
2018. március 29. 16.00 óra.
• A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen (budapesti
kerületben) adhassa le szavazatát (átjelentkezéssel
szavazás). A kérelem benyújtásának határideje:
2018. április 6. 16.00 óra.
• A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt
az általa megjelölt külképviselet névjegyzékbe vegye
fel a választási iroda (külképviseleti névjegyzékbe
vétel iránti kérelem). A kérelem benyújtásának
határideje: 2018. március 31. 16.00 óra
• A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti a választási irodától, hogy
szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az általa megjelölt címre (mozgóurnával történő szavazás
iránti kérelem). A kérelem benyújtásának határideje:
2018. április 6. 16.00 óra a helyi választási irodához,
2018. április 8. 15.00 óra a szavazóköri szavazatszámláló bizottsághoz.
Az ismertetett kérelmek benyújtása tehát nem kötelező, a választópolgár szabad belátása szerint dönthet
a kérelem benyújtásáról a következő módokon:
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet

a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához vagy
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi
választási irodához nyújthatja be.
A választásokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásához segítséget nyújt a Nemzeti Választási
Iroda honlapja (www.valasztas.hu). További kérdéseikkel, és problémáikkal bizalommal fordulhatnak a
Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz.

Szociális ellátások
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének többször módosított 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, és az
egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról olyan
települési támogatásokat nyújt a berekfürdői lakosoknak, mint például a települési gyógyszertámogatás,
amelyet egyre többen tudnak igénybe venni a településen, mivel az egy főre eső jövedelemhatár elég
magas. A települési gyógyszertámogatás esetében az
egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a (jelenleg
85.500,- Ft/fő).
Emelkedett továbbá a jövedelem határ a következő
támogatási formák esetében is:
- Települési lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át (azaz 85.500,- Ft/fő)
- Temetési segély esetén a háztartás egy főre eső
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350 %-a (jelenleg 99.750,- Ft/fő)
- Rendkívüli települési támogatás esetén a családokban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-a (jelenleg
57.000,- Ft/fő), az egyedül élők esetén 250 % (jelenleg 71.250,- Ft).
2017. év végén az önkormányzat pénzügyi helyzete
lehetővé tette, hogy a 75 éven felüli időseket, valamint
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket
karácsony előtt egyszeri, 10.000 Ft / fő összegű eseti
rendkívüli települési támogatásban részesítse. Ezt a
támogatás alanyi jogon, jövedelem vizsgálat nélkül
minden érintett megkapta, aki még nem vette át annak
lehetősége van 2018. március 31-ig hétfő és szerdai
napokon 8-12 óra között a berekfürdői Polgármesteri
Hivatalban átvenni!
Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző
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TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓKRÓL
2018. január 1-től nem változott az adó mértéke egy adónemben sem Berekfürdő illetékességi területén.
Törvényi változás miatt új adótárgy került az építményadóba: a reklámhordozó. A szolgáltató
üzletek, irodák, kereskedelmi és vendéglátóhelyek üzemeltetőinek jellemzően nem kell adót fizetni
a saját üzletükön, kirakatukban elhelyezett reklám után, amely nem minősül gazdasági reklámnak,
mint a cégtábla, üzletfelirat.

Adómértékek
Építményadó: - építmény esetén: 600.-Ft/m2,
- reklámhordozó után fizetendő építményadó: 6.000.-Ft/m2.
Telekadó: - belterületre: 100.-Ft/m2,
- külterületre: 20.-Ft/m2,
- belterületi telek után: 0.-Ft/m2, amennyiben legalább 30 m2 adóköteles építménnyel
van beépítve és az adóköteles beépítetlen terület nem haladja meg a 3500 m2-t.
Magánszemélyek kommunális adója: -15.000.-Ft/év/adótárgy,
- önkormányzati kedvezménnyel: 10.000.-Ft/év/adótárgy.
Vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó: 450.-Ft/fő/éj.
Iparűzési adó: - állandó jelleggel végzett tevékenység után: 2 %.
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után : 5000.-Ft/nap.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben sem történt mértékváltozás.
Fentiekre való tekintettel a legutóbb kézhez kapott határozatban előírt adót kell megfizetni két
egyenlő részletben: 2018. március 19. napjáig és szeptember 17. napjáig.
Bővebben honlapunkon www.berekfurdo.hu tájékozódhat.
Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

A bereki értéktárba került 2017-ben:

Kica festménye

- Körmendi Lajos kulturális tevékenységének hatása
Berekfürdőre (300/2017.(XII.12.) önkormányzati
határozat),
- a Berekfürdői Hagyományőrző Néptánccsoport által képviselt kulturális értékek (300/2017.(XII.12.)
önkormányzati határozat),
Berekfürdői
Nagykun
Művésztelep
(300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat),
- Szent László Római Katolikus Egyház épülete és
története (300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat),
- Sebők Margit Galéria (300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat),
- a Bereki Irodalmi Társaság által képviselt kulturális értékek (300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat),
- Bereki Forrás és Illa Berek helyi lap
(300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat) ,
- Kézműves Tábor (300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat),
- Berekfürdő története (300/2017.(XII.12.) önkormányzati határozat).
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AZ ÚT VALÓBAN FONTOSABB, MINT A MEGÉRKEZÉS
KOCSIS LAJOS

III. rész

- „Berekfürdőtől sem szakadt
el.
- 2000-től idegenvezetőként tárlatot vezettem az üveggyárban annak megszűnéséig.
Könyvtárosként közel 20 évig
dolgoztam Berekfürdőn.
Erről is olvastam újságcikket
„A sokoldalú könyvtáros” címmel. Ugyanis a IV. Berekfürdői
Nagykun Kézműves Tábort is ő
vezette, szövőtanfolyamot szer-

vezett az olvasóteremben. Az
Egyesület az állástalanokért ügyvivője, a művelődési ház művészeti vezetője volt. A Nagykun
Nemzetközi Festőtábor, a Berekfürdői Nagykun Kézműves
Tábor szervezője is több éve.
- Nyugdíjasként sem unatkozom, A szovjet repülőtér titkai
című kiállítás tárgyait mutatom
be, a vendégkönyv beírásai szerint élvezetesen.
- Az ételeket is ennyire szereti?
- A jó birkapörkölt és a halászlé mindig számíthat rám.
- Gondolom, baráti körben
esik a legjobban.
- Sok emberrel ismerkedtem
meg életem során. Már nincs közöttük a francia Berjac festőművész, aki minden karácsonykor
saját munkájával kedveskedett.
Szinte menedzselt Körmendi
Lajos író. (Én is „szállítottam”
neki történeteket, amelyekből
aztán meg is jelent néhány Édes
otthon címmel.) Papi Lajos kisújszállási szobrászművészt már
említettem. Madarász Katalin

nótaénekes is kedves számomra. Barátaim közé tartozik a
karcagiak közül Bartha András,
Kolostyák Gyula nótaénekesek, Hemző János fafaragó, Berecz András mesemondó, Sütő
Gábor brazíliai nyugalmazott
nagykövet. Az erdélyiek közül
Dajka László prímás. Ki ne felejtsem Berki Lászlót, a 100 tagú
cigányzenekar koncertprímását,
aki több esetben is kísért. A legtöbbször Daróczi Erzsike karcagi újságíró adott hírt rólam.
- Lesz miről mesélnie a kis
unokájának, Marcinak.
- Tündéri gyermek, ki tudja,
mit örökölt a nagyapjától.
- Gazdag életút áll Lajos bácsi mögött.
- Így visszatekintve igen. Sok
fotó őrzi emlékeimet. „Életed
útját magad választod. Válaszd
hát úgy, ha egyszer elindulsz,
nincs már visszaút!” – írta Kodály Zoltán. Egyet értek vele.
- Az út valóban fontosabb,
mint a megérkezés – mondta ki
a végszót anya.”
2013

GÓLYAHÍR
Szeretettel köszöntjük Kerepesi Norinát és Kiss Lajost.

Janikovszky Éva: Ők ma gyerekek
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő
lesz.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod az önfeledt
legózást, babázást úgy öt év múlva, amikor
már kevésbé szorítanak megélhetési gondok,
amikor már nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már a meghitt beszélgetéseket sem igénylik. Ha most nem sétálsz velük
kézen fogva, akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed, és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.
Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre a felnőtt élet felépül. Ha sok tégla hiányzik, labilis
lesz az építmény.
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ENNI, ENNI KELL!
I. RÉSZ

Azt mondják, hogy aki szeret
enni, az előbb utóbb főz is. Jól
tudjuk, hogy a magyar ember
szereti a hasát, de nem csak a
magáét, másokét is. Köztudottan kiváló vendéglátó, hiszen
szívesen járnak hozzánk más
nemzetek fiai is étkezni. Mert a
magyar konyha bőséges, változatos és íz gazdag. Ez teszi oly
vonzóvá.
Magamról: szeretek enni
– jókat enni! Ezen igényemnek
megfelelően megtanultam néhány ételt elkészíteni, családom
tagjai és barátaim nem kis örömére. Természetesen bográcsban, hiszen nemzeti eledelünk
jó része eredetileg bográcsban
készült és készül ma is. Gazdag,
laktató, kemény ételek kerültek
– kerülnek – ki a bográcsból nemes, egyszerű ízekkel.
A parasztember mindig egészségesen táplálkozott. Étkezésének alapja a kenyér, a szalonna
(enyhén avas szalonna), a hagyma és a tej (aludttej) volt. A hagyományos paraszti életvitelben
három dolognak – evés, ivás és
munka – mindig harmóniában
kellett lenni. Ha ez a harmónia
felbomlott, akkor jöttek a bajok
csőstől: elhízás, magas vérnyomás, cukorproblémák, no és a
koleszterin, stb. Nyáron mindenféle zöldséget és gyümöl-

csöt fogyasztott. Azok az isteni
habart ételek! A téli zsíros ételeket jól kiegészítette a savanyú
káposzta. Nagyszüleimnél külön esemény volt késő ősszel a
káposztasavanyítás. 100 literes,
csavaros káposztás hordóba
savanyították, az egész család
közreműködésével – nagymamám receptje szerint.
Nem tudom megállni, hogy
el ne mondjam, „korszerűnek”
mondott táplálkozásunk néhány
– főleg a fiatalokat érintő – eltitkolt foltját. Elgondolkodtató,
hogy az ifjú miért nem tudja letenni a chips-es zacskót, ha egyszer nekiállt az evésnek. Meg
kell nézni az összetevők listáját: a hidrogénezett olajon kívül
tele van glutamáttal (E 621). A
nátrium glutamát a legizgatóbb
„méreg”. Minél több van belőle
az ételben, annál finomabbnak
tűnik, és annál többet kell enni
belőle. Aztán a chipset leöblíti Coca-colával, amelynek ízét
– a cukornál 200-szor édesebb
– aszpartám adja. A kettő együtt
már szívinfarktust is okozhat, fiataloknál drogos tüneteket!
Nem feladatom a „korszerű”
táplálkozás negatív összetevőinek bemutatása, értékelése, sokkal inkább az „egészséges táplálkozás” ismérveinek irányába
terelni a gondolatainkat. A dön-

téshez viszont néhány kérdésre
meg kell keresnünk a választ!
Íme, néhány kérdés, amelyre a
helyes választ a kedves olvasónak kell megtalálni.
- Vaj vagy margarin? A margarinnak transzzsírsav tartalma
van, ezért a hangyák nem szívesen eszik!
- Olaj vagy zsír (sertés, tyúk,
kacsa, liba, stb.)? Ne feledjük,
hogy az epe jó működéséhez jó
minőségű zsír fogyasztása szükséges!
- Szalonna? A jó szalonna a
nehéz testi munkát végző ember
kiemelkedően fontos kalóriaforrása. A szalonna minősége a
feldolgozásra kerülő hízósertés
súlyától és minőségétől függ.
(Egy lebbencsleves is finomabb,
ha füstölt szalonnát sütünk alá, a
zsírban megpirul a tészta, a szalonna, tepertő meg friss kenyérrel jó előétel.) Rehabilitálni kell
a szalonnát – különösen a mangalica szalonnát: jó a szalonna
és ehető a bőre – ha háromszor
perzselik!
A kérdésekre a válasz igen érdekes lehet, mert két szomszédasszony sem főzi egyformán – az
általam favorizált – lebbencslevest (amit unokáim „nagypapa
levesnek” hívnak).
Dr. Kenyeres Imre

Kedves berekfürdői lakosok!
A Nádirigó Népdalkör tagfelvételt hirdet. A népdalkör több mint
15 éve alakult lelkes, énekelni szerető tagokkal. Változó létszámmal
ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel és jó kedvvel veszünk részt
számos hazai és külföldi rendezvényen. A sikeres fellépések mellett
több arany- és ezüstminősítéssel is büszkélkedhetünk.
Ennek fényében sok szeretettel, tisztelettel hívunk és várunk minden énekelni szerető és tudó jelentkezőt kortól függetlenül. Foglalkozás ideje, helye: Hétfőnként 14 órától a Bod László Művelődési
Házban.

Márkus Ica, a népdalkör vezetője

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

12. oldal

2018. március

40 ÉVES A BEREKI HORGÁSZ EGYESÜLET
A Bereki Horgászegyesület
1978-ban alakult meg 15 fővel.
Megalakulásának célja a tagság és
a vendéghorgászok részére a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása volt. Ez elsősorban a horgászat feltételeinek megteremtését
jelentette, amihez kapcsolódott a
víznek és élővilágának, környezetének védelme. Úgy gondolom,
hogy egyesületünk az elmúlt 40 év
alatt bebizonyította, hogy mindezt
megvalósította és ennek megfelelően működik.
Kezdetben nem volt saját
vizünk,így kénytelenek voltunk
több tíz kilométerre eljárni horgászni. Az akkori vezetőség kitartásának köszönhetően 1980-ban
kezelésbe vehettük a strand mögötti Belső-tavat és az egy kilométerre levő 14 hektáros víztározót.
Ettől kezdve indult meg az igazi
egyesületi élet, mert a halászati
joggal együtt törvény által előírt
kötelezettségek is jártak, amit az
egyesületnek a mai napig be kell
tartani.
Ilyen például a halászati ütemterv szigorú betartása, amely
előírja a halfajonkénti telepítés
mennyiségét, a halállomány védelmét, a vízminőség biztosítását,
stb. Egyesületünk vállalta, hogy a
vendéghorgászok részére is biztosítja a horgászás feltételeit. Ennek
köszönhetően egyre ismertebbé
váltunk, sőt külföldről is sok horgász felkeres bennünket. Nagyon
sok tagunk van, aki saját üdülővel
rendelkezik Berekfürdőn, de a tagság zömét a Berekfürdőn és környékén lakók alkotják. 2017-ben
a taglétszám 273 fő volt, melyhez
hozzá kell adni kb. 100 14 éven
aluli gyermeket, akiknek éves engedélyük volt, de még nem számítanak tagnak.
Évente kb. 1500-2000 db vendégjegyet adunk el, ezzel – úgy
gondolom – nagymértékben hozzájárulunk a falu idegenforgalmának növeléséhez. A vendéghorgászok ugyanis általában a

családjukkal együtt jönnek, amivel a strand bevételét is növelik.
Mivel szeretnénk, hogy ők a jövőben is visszatérjenek, ezért nagy
gondot fordítunk arra, hogy minél
több halat és változatos összetételű fajokat telepítsünk, ezért a
bevétel arányában folyamatosan
telepítünk. Összesen 22 hektáron
gazdálkodik az egyesület, és éves
szinten 7,8 millió forintért vásároltunk halat. Ennek mennyisége
110 q volt, szemben például az
1980-as évekkel, amikor örültünk,
ha 30-40 q halat tudtunk telepíteni. Bevételi forrásaink növelésére
igyekszünk kihasználni minden
pályázati lehetőséget, melynek
eredményeképpen 250 ezer Ft
önkormányzati támogatást nyertünk, amelyet működési kiadásokra használtunk fel. A Berekfürdő
önállóságának 25 éves évfordulója
alkalmából megrendezett 25 órás
horgászversenyhez pedig 100 ezer
Ft-ot kaptunk. Ezen felül a stégtulajdonosok által befizetett stégadó
az önkormányzat visszautalja az
egyesületnek, ami 2017-ben 570
ezer Ft volt. Ezt az összeget halasításra és üzemfenntartási költségekre fordítottuk.
Nagy gondot jelent a számunkra a vízminőség megóvása, hiszen
termálvíz táplálja mind a két tavunkat, és a hosszan tartó melegben sajnos algásodás jelentkezik,
amit ha nem kezelünk, az oxigénhiányhoz vezet, s ennek könnyen
halpusztulás lehet a vége. Ennek
megelőzésére 2 db vízforgató berendezést üzemeltetünk és szükség
esetén biotechnológiai kezelést is
végeztetünk a tavakon, ami jelentős kiadással jár.
Nagy gondot jelent az egyesületnek a tó környezetének rendben tartása (fűkaszálás, nádvágás,
szemétszállítás, stb.). Éves szinten több mint 1000 óra társadalmi
munkát végzünk emiatt. Egyesületünk nagy gondot fordít a reklámozásra. Minden évben benne
vagyunk a Bereki Ajánlóban és

minden horgász versenyt, telepítést közzé teszünk a facebook-on.

Éves szinten 2 alkalommal rendezünk horgászversenyt, amelyből az augusztus 20-ai mindig
Nyílt afrikai harcsafogó verseny,
amelyre az országból bárki nevezhet, aki rendelkezik területi engedéllyel. Tavaly 55 fő nevezett be
rá. Esetenként – mint pl. 2017 nyarán – valamilyen évforduló alkalmából külön versenyt rendezünk.
Külön öröm számunkra, hogy
Pecasuli működik 2016 óta a helyi
általános iskolában szombat délelőttönként 16 fővel Fagyal Zsolt
egyesületi titkár vezetésével. Szintén 2016 óta havi egy alkalommal
horgászvizsgát is tart, amit nagy
érdeklődés kísér. Két év alatt több
mint 100 fő tett eleget a megmérettetésnek nálunk.
Végezetül pár szó a rekordfogásokról. A legnagyobb pontyunk 19
kg-os volt, harcsából 34 kg-os a
rekorder, amurból 17 kilóst sikerült kifogni, süllőből pedig 8 kg-os
a csúcstartó.
Egyesületünk szívesen vár
minden vendéghorgászt, viszont
kérünk mindenkit, hogy mielőtt
hozzákezdenek horgászni, ismerjék meg a helyi horgászrendet,
aminek betartása mindenki számára kötelező. Ez rajta van minden területi engedély hátulján és
a tóparton elhelyezett információs
táblán is.
Kellemes kikapcsolódást, szerencsés horgászatot kívánok minden idelátogató vendéghorgásznak
és saját egyesületi tagjainknak is!
Karsai János
HE elnök
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ALKOTÓ KEZEK
KABAI DÁVID

A ma már 23 éves fiatalemberről alsó tagozatos
diák korában derült ki,
hogy ügyesen rajzol. Nővére, a nagyon tehetséges Zsófi ugyanis sokáig megörökítette, amit kisöccse kért,
aztán arra biztatta, hogy
önállóan próbálja meg.
Rajztanára is felfigyelt rá,
nyolcadikos korában egy
kosarat kötő férfit rajzolt,
amiért elismerő oklevelet
kapott. Készített makettet
is: kerítést fon az udvar
köré, középre meg gémes
kutat. Legózni is szeretett,
egy 70 cm hosszú motort állított össze egymaga. Apjával autót, vonatot készített
fából, de le is rajzolta őket.
Én először az Alkotó Kezek kiállításon figyeltem fel
rá, aztán évről évre megtaláltam a munkáit.
- Dávid, kitől tanultál meg
csuhéból babát készíteni,
vesszőből kosárkát?
- Török Csilla néni foglalkozott velem, majd Kiss Dávid Borbála, azaz Bori néni
a Kádas György Általános
Iskolában és Szakiskolában
Karcagon. Mindketten kiváló
szakemberek, sokat köszönhetek nekik.
- Itthon a falon és az asztalon is látok általad készített
tárgyakat.
- A kerek tükörnek a szélét
én fontam körbe, az asztalon
lévő kosár pedig PEDIG
nádból készült. Felhasználás
előtt megfelelő ideig vízbe
kell áztatni, hogy ne törjön
el fonás közben.

- Szépen eldolgozottak a
végei, így igazán esztétikus a
kosárka.
- Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ebben a műveletben anyukám segít, metszőollóval ő vágja le a belső
felületen a vesszők végét.
- Milyen tárgyakat készítesz még?
- Hasznos lehet a háznál
például egy edényalátét.
- Ha elakadsz, hogyan tudod folytatni a munkát?
- Mivel közvetlen környezetemben nincs hozzáértő
szakember, csak Tiszafüreden, illetve Békés megyében,
ezért nagy segítség az internet

és a szakkönyvek. Budapesten van olyan kézműves bolt,
ahonnan be tudjuk szerezni az
anyagot, amit felhasználok.
- Hogyan tudsz találkozni a
társaiddal?
- Például a kisújszállási
szaktáborban, vagy most legutóbb a volt iskolámban, ahol
25 éves a szakmai oktatás.
- Van valami terved, hogy
mit szeretnél még megtanulni?
- Jó lenne kitanulni a kosár- és fonottbútor-készítő
szakmát, az már igazi kihívás
lenne.
- Amikor a kézimunka szakkörös asszonyokkal beszélgettem, ők is emlegették a
nevedet.
- Régebben jártam közéjük anyával, idén még nem
voltam.
- Remélem, hogy a 2018as Alkotó Kezek kiállításon
ismét láthatjuk munkáidat.
Kóródi Lászlóné
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A LEGSZEBB KONYHAKERT
Kovács Lajos és családja a 2015. évben jelentkezett először a karcagi Kovács Szilva alpolgármester
asszony, mint programigazgató ötletén alapuló és a
Földművelődési Minisztérium által meghirdetett „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei program berekfürdői versenyére, amit
helyben a Berekfürdői Kertbarátok Köre koordinált.
Abban az évben, majd 2016-ban és 2017-ben is a szakmai zsűri döntése alapján normál kategóriában Berekfürdőn 1. helyezést értek el.
Tavaly koordinátoruk, Györfi József felterjesztette
őket munkájuk és eredményeik alapján az országos
programban való részvételre. 2017. szeptember 24-én
vehették át a Földművelődési Minisztérium elismerő
oklevelét normál kategóriában, mellyel hozzájárultak
a magyar nemzet kertkultúrájának gazdagításához,
hagyományainak ápolásához, értékeinek továbbörökítéseihez.
A család tagjai gyermekkorukban a szüleiktől tanulták a kertművelést, érdeklődéssel segítettek a föld
művelésében, a gyümölcsösök gondozásában. Azóta is
szeretettel gondozzák saját kertjüket, tapasztalataikat
igyekszenek átadni immár az unokáknak. Nyugdíjazá-

sukat követően még igényesebben próbálják szebbé és
környezetkímélőbbé tenni kertjüket.
Biztatni szeretnének mindenkit arra, hogy akármilyen kis területű föld áll a rendelkezésükre, próbálják
meg a kertművelést, neveljenek növényeket, hiszen
azok ízletes zöldségfélékkel hálálják meg a gondoskodást. Ne feledjük, hogy a saját magunk által megtermelt
zöldségek, gyümölcsök mindig sokkal finomabbak!

KISKERTI TANÁCSOK
Aki szeret kertet, földet művelni, annak egész évben
van elfoglaltsága. A betakarítás a másodvetés miatt elhúzódhat. A következő szezonra való felkészülés a téli
hónapokra esik. Ekkor a nem komposztálásra való előző
évi feleslegessé vált karókat és az öntözőcsöveket elrakjuk a kertünkből, majd megkezdjük a talaj előkészítését. A talaj szerkezetének javítása érdekében először fel
kell mérni, mire is lesz szükségünk ásás (földforgatás)
előtt.
A nyári melegben bizony szükséges volt a csapadék
pótlása, amely megviselte az alföldi kötött talajt. Mindenképpen helyre kellett hozni azt. Lehetőség szerint az
öntözést csapadékvíz gyűjtésével oldottuk meg. Ásás
előtt szerves trágya (lehetőleg érett marha, vagy birka)
a legmegfelelőbb a tápanyagpótlásra, de ha lehetőségünk
van rá, vékony rétegben homokot is szórhatunk ki lazítás
végett. A jól bevált saját készítésű komposztunknak is
eljött az ideje, hogy kiszórjuk. Azután, ha még rá tudunk
menni a földre, jöhet az ásás. Ha nem, várjuk meg a reggeli fagyokat, akkor pár órát lehet dolgozni rajta. Bizony,
amikor elkészülünk vele, nagyon nagy teher megy le a
vállunkról.
Mivel gyümölcsfáink ekkorra már nyugovóra térnek,
el lehet kezdeni a metszésüket, a koronakialakításukat.
Ez a munkálat nálunk a tavaszi lemosó permetezésig tart
általában a hideg idő miatt. Kezdődhet a műhelymunka:

a kerti szerszámok rendbetétele, élezése, olajozása stb.
Február elején megkezdődik a tervezgetés: mit, mennyit,
hova. A vetésforgót figyelembe véve veteményezünk, ültetünk. Előkerülnek a tavaly összegyűjtött saját vetőmagok, az esetlegesen megmaradt vásároltak szavatosságát
ellenőrizzük. Ezek figyelembe vételével fogjuk megvásárolni az idei vetőmagokat. Érdemes minőségi magokat
vetni, hiszen ettől várhatunk minőségi zöldségféléket.
Március elején már kezdjük a fóliában a veteményezést. Hónapos retket vetünk, újhagymának való vöröshagymát (az újhagymának való hagymán a magról vetett dughagyma nagyobbra nőtt darabjait szoktuk érteni)
dugdossuk el, hogy minél hamarabb legyen újhagymánk.
Kihagyunk annyi helyet, ahová kicsit később, amikor
a talaj hőmérséklete ezt lehetővé teszi, el tudjuk vetni
a palántának való magvakat (paradicsomot, paprikát,
káposztaféléket). A hónapos retekből többfélét vetünk,
így változatosabb lesz a termés. A fentiek helyére korai törpeparadicsom-palántákat és szintén korai fajta
paprikákat palántázunk majd április közepén. Ezzel a
módszerrel már igen hamar lesz friss paradicsomunk,
paprikánk. A kora tavaszi napsugarakat a kertünk legmelegebb, legszélvédettebb helyére épített pici fólia sátorban hasznosítjuk
Kovács Lajos és Kovács Lajosné

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

2018. március

15. oldal

A BEREK-VÍZ KFT. 2017-ES ÉVE
Örömmel tájékoztatom Berekfürdő lakosságát a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőt üzemeltető Berek-Víz
Kft. múlt évéről, mert a fürdőt látogatók száma minden eddigi rekordot megközelített. Jövedelmezőségünket,
mint minden strandfürdőét nagyban meghatározza a nyári időjárás, mely az esős napok, hétvégék, ellenére is
kedvező volt 2017-ben és 341 844 fürdővendéget fogadtunk. Az elmúlt húsz év vendégszámának alakulását
az alábbi grafikon szemlélteti (2007-ről nincs adat):

Jelentősen megemelkedett a gyógykezelések száma is, meghaladva az 56 ezret és többen vették igénybe a
kemping szállás helyeit is. Az évekkel ezelőtti harmincötezer körüli vendégéjszakák száma most meghaladta
a 45 ezret. A vendégéjszakák növekedése természetesen az általunk beszedett idegenforgalmi adó bevételek
növekedésével is járt, melyet az alábbi táblázat szemléltet:
Év
Vendégéj.
Beszedett IFA
(Ft)
IFA (Ft/fő)

2013
34 252
11 829 200

2014
31 780
11 422 800

2015
35 898
1 08 200

2016
41 994
14 92 800

2017
45 546
17 918 850

400

400

400

400

450

Minek köszönhető a fenti forgalomnövekedés? Ez nem csak az időjárásnak, hanem a 2013-2015-ös fejlesztéseknek (ifjúsági medence, fedett), az emberközpontú és nem iparszerű fürdőszolgáltatásnak, valamint annak a
környezetnek, amit Berekfürdő biztosítani tud. Sokan szeretik ezt a nyugodtságot, szabadságot, ahol megszokott
az utcán a fürdőruhában való közlekedés, ahol nincsenek olyan kötöttségek, mint egy városban. Erre vigyáznunk
kell, ezt meg kell tartanunk, de fejlesztenünk is szükséges: az elavult gyógyászati épületrész korszerűsítésével,
illetve új építésével és a vendégek körében keresett wellness szolgáltatások új termál épülethez kötődő kialakításával. Ezért a 2017-es év ~ 50 mFt-os eredményének felét fejlesztési tartalékba helyezzük.
Az ifjúsági medence és fedett fürdő fejlesztésének költségeit a Berek- Víz Kft. fedezte és a felvett hitelek,
ill. azok kamatainak törlesztése évente mintegy 30 millió Ft kiadást jelent a cégnek. Az elmúlt 2 évben 27 %-al
emelkedtek a munkavállalók bérei a kötelezőt jóval meghaladó mértékben, amivel erősíteni kívánjuk a munkahely presztízsét, a dolgozók megbecsülését. Tetemes költségeink mellett kisebb beruházásokat, felújításokat
is sikerült megvalósítanunk 2017-ben. A nyaranta tapasztalt lakossági vízellátási problémák megoldása miatt
egy új, 200 m-es ivóvizes kutat fúrattunk (15 millió Ft-ért) a fürdő területén, aminek az üzemeltetéséhez, ill.
rendszerbe kötéséhez szükséges technológia kiépítése az idén fog elkészülni. Felújításra kerültek a kempingben
a régi egészségügyi helyiségek, közösségi konyhák, a Belső tó stégje, a kádas épület előtti járda. Bővítésre került
a kamerarendszer és új árnyékoló tetőt kapott a büfésor, megépült a tóparti térvilágítás, kicseréltük a gyógyászat
helyiségeinek nyílászáróit. A kempingbe 4 db új tűzrakó helyet vásároltuk, beszereztünk egy medencetisztító
berendezést, és egy új 9 személyes gépjárművet. A fedett-fürdő öltözőibe új szekrények kerültek elhelyezésre
és a biztonságos közlekedés érdekében átépítettük a kék csempés medence gépházának lejáróját.
Az idei szezon kezdetére az ovál medence felújítását tervezzük. A repedések műgyantás kitöltésével a medencében lévő víz kiszivárgását kívánjuk megszüntetjük, a régi festékek eltávolításával és a medencetest felületi
kezelésével az egész medence megújul, hogy még hosszú ideig szolgálja a vendégeinket.
Mindent megteszünk azért, hogy ebben az évben se adjuk alább a múlt évi eredményeinél. Tudjuk, hogy csakis
a vendég centrikus, megbízható, minőségi szolgáltatás és a megújulás garantálja a bevétel növekedését, ezért
szívesen vesszük a fürdőlátogató lakosság építő javaslatait, kritikáit, mert a sikeres fürdő közös ügyünk.
Perge József
ügyvezető igazgató
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AUSZTRÁLIAI ÉLMÉNYEIM

„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el”
(Szent Ágoston)
Életem legcsodálatosabb nyaralásán voltam
télen 2017.12.12-től 2018.01.12-ig az ausztráliai Melbourne-ben, Victoria állam fővárosában, amely a világ egyik legélhetőbb városa
– ez statisztikailag is kimutatott tény. Hazaérkezésem után Molnár János polgármester úr
- néhány perces élménybeszámolóm után - azt
mondta, jó lenne, ha az ottani mentalitás ide
is átjönne. Ez inspirált arra – a köszönetnyilvánításon kívül -, hogy megírjam ezt a cikket,
és az, hogy nagyon sokan gondoltak rám és
megkérdezték, milyen volt az utam, hogy van
a lányom. Az élménybeszámoló megírásának
felkérésére még az utazásom előtt került sor,
mondván: a Föld túlsó féltekére nem sokan jutottak még el a mi kis falunkból.

Már gyerekkoromban megszerettem az utazást, édesapám buszvezetőként többször elvitt
magával 1-2 napos kirándulásra Magyarországon belül, külföldön pedig Romániában és az
akkori Jugoszláviában jártunk. Később családommal sok helyen nyaraltunk, teleltünk 1-1
hetet: Ausztriában, Németországban, Mallorcán, Olaszországban, Görögországban, Horvátországban, Szlovákiában, Angliában és
Skóciában, valamint pár napos lengyelországi,
ukrajnai és szerbiai utazáson is részt vehettem.
Voltam nyáron tengerparton fürödni, voltam a
hegyekben télen síelni, de ez a mostani utam
volt a legszebb, a legérdekesebb és a leghoszszabb!

Télből mentem a nyárba!
Sokan csodálkoztak, hogy milyen bátor vagyok, mivel egyedül vágtam neki a hosszú útnak.
Odafele nem tűnt olyan hosszúnak, 36 óra
volt: 12 órát repültem, 12 óra volt az átszállási idő, és megint 12 óra repülés követte. Az
foglalkoztatott csak, hogy már kevesebb, mint
36-24-12 óra van hátra és találkozunk! Aztán
végre eljött a pillanat, amikor átölelhettem
régen látott gyermekem! Ez volt a legszebb
érzés! 36 óránként vállalnám ezt a hosszú utat
azért az ölelésért!
Rengeteg élménnyel gazdagodtam, amit
képtelenség leírni egy-két oldalban, ezt látni
kell! Az interneten már sokan megnézhetik,
hogy milyen szép ez az ország, de ott lenni
teljesen más.

Ausztráliában élő állatokat: kengurut, koala
macit, kígyót, krokodilt csak az állatkertben
láttam, ahol egy egész napot eltöltöttünk!
Pingvineket viszont a szabadban leshettük
meg naplementekor, amikor megérkeztek szálláshelyeikre. Óriási élmény volt!
Minden napra volt bőven látnivaló. Ami
különösen említésre méltó, hogy Ausztráliában rengeteg zöld terület van! Hatalmas
erdők, sok folyó, hosszú homokos strandok
sorjáznak. Óriási parkok, sétányok gyönyörű
fákkal, különleges fenyőkkel, pálmafákkal
fogadják az ide látogatókat!
(folytatás a 17. oldalon)
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Voltunk több botanikus kertben, nemzeti parkban, az Ausztráliai Nagy-öbölben, az Indiai-óceán partján, és sok képeslapra illő táj gyönyörű
helyszínén.
Melbourne-ben rengeteg látni való van: az
egyik legszebb a reneszánsz stílusú, üvegablakokkal díszített városháza, a „Town Hall”. Rengeteg történelmi utca, impozáns templom, épület
látható. Néha attól féltem, hogy csak álom az
egész, és mindjárt felébredek.
A legjobban mégis az érintett meg, hogy az

emberek nyugodtak, jó kedvűek, udvariasak,
előzékenyek, önzetlenek még a közlekedésben
is, pedig óriási forgalom van a 4-5 sávos utakon.
Ha bementünk bármilyen üzletbe, mosolyogva
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üdvözöltek, segítőkészek voltak. Ha nem vásároltunk semmit, akkor is kedvesen további szép
napot kívántak. Ha véletlenül egyszerre léptünk
bejárathoz-kijárathoz, elnézést kértek, és nem
csak az illendőség kedvéért, hanem mert ilyenek
az ausztrál emberek!
Csodálatosan telt a Karácsony, az Új Év és
az egész hónap, amit ott töltöttem!
Visszafelé már nem volt olyan jó utam, szó
szerint belebetegedtem, hogy haza kellett jönnöm, két napig feküdtem. Egy „kis” vírus is
hozzájárult, nagyon megszenvedtem. Viszont
kijelenthetem, hogy a legszebb, legérdekesebb,
leghosszabb utazásban volt részem. És még
Kínában is jártam, illetve Fehéroroszországban,
mivel a gépem hazafelé ott is leszállt. Pekingben
10 órát, Minszkben kb. 1 órát kellet várni, hogy
hazajöhessek.
Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában is hozzájárult csodálatos utazásomhoz.
Köszönöm elsősorban lányomnak, Varga Barbarának, hogy meghívott, vele lehettem egy
teljes hónapot és hogy ilyen felejthetetlen élményekben lehetett részem. Köszönöm a Közös
Hivatalnak, hogy elmehettem ennyi időre, és
külön Potornainé Szűcs Katalin aljegyző
asszonynak, hogy a hosszú szabadságomat
biztosította.
Köszönöm a lehetőséget is, hogy ezt az élményt
megoszthattam a bereki lakosokkal!
Vargáné Vadai Judit

A KÖRÖMVIRÁG EGYÜTTES BEREKFÜRDŐN
GYÓGYÍR A TESTNEK ÉS A LÉLEKNEK
Berekfürdő kulturális életének gyakori fellépője a
Körömvirág együttes, mely legutóbb a magyar kultúra
napján színesítette a megemlékezést és könyvtáravatót. Több verskoncertet adtak eddig, pl. Ének és irodalom, Szóljon, aki látta, Medvehívogató (gyerekeknek)
címmel. E különleges formáció tagjait szeretném most
bemutatni.
Kocsis Csaba igen sokoldalú, meghatározó egyéniség. Erdésznek tanult, tanító lett, de fotográfusként,
újságíróként, íróként, költőként (Pilátus a keresztúton,
verseskötet), helytörténeti folyóirat szerkesztőjeként
is ismerhetjük. Közel 100 verset zenésített meg, gitáros és énekmondó.
A zenekar másik énekese, Szászné Ökrös Beáta több
zenekar tagja volt (Inferno, SPAM), az alternatív dallamos rock és a megzenésített versek is közel állnak
hozzá.

Harmadik
taguk a hegedű mestere, ifj.
Miczura Károly.
Ő is többször
megfordult már
a Berekben, a
Park étteremben
játszott. A prímás 7 esztendőt
töltött a 100 tagú cigányzenekarban.
A triót Berettyóújfalu és környéke köti össze és a
zene szeretete. Többek között Körmendi Lajos és Sinka István költők megzenésített verseit is előadják, így
nyújtva „gyógyírt a testnek és léleknek”. Ha ismét
Berekfürdőre látogatnak, kérem, hallgassák meg szívből jövő műsorukat.
Kóródi Lászlóné
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LELKI SOROK
Kint nagyon hideg van, a két gázkonvektor
több-kevesebb sikerrel majd egész éjjel próbálta
felmelegíteni a templomot. A hideg ellenére szép
számmal voltunk együtt a böjti Úrvacsorás istentiszteleten. Jó volt otthon nekidűlni a cserépkályhának. Többször el is mondtuk ezekben a hideg
napokban, hogy milyen jó, hogy bent a lakásban
meleg van, nem kell fázzunk. Igazából nem is tudjuk mit jelent az, hogy fázunk.
Hogy mit jelent? A meleg szobában is átfagyhat
az ember, ha átfagy a lelke. És ez történt meg ezen
a böjti vasárnapon, miközben néztem az „Örök
tél” című filmet a „málenkij robotra” elhurcolt
asszonyokról, férfiakról. Átfagyott a lelkem. És
csak a remény tudja felmelegíteni, hogy nem keveredik az ember ilyen testet-lelket átfagyasztó
jeges leheletű életbe, ahol az élet-halál harcába
a szigorú szabályok mellett, mégiscsak a szeretet
adja a megtartó kapaszkodót.
Vajon milyen lehetett itt, Berekfürdőn az élet,
milyenek lehettek a telek, milyen lehetett az időjárás 80 évvel ezelőtt februárban, amikor először
Bihari István karcagi református lelkész lóháton,
gyalog vagy kerékpárral járta a 67 ezer holdas
karcagi határt, ahol több mint tízezer ember élt
a mintegy 1 800 tanyában. Itt az üllő-bereki első
istentiszteletet 1938. február 3-án tartotta Bihari
István a Retek-Kovács István gazda tanyájában. A
kecskelábú asztal mellett lócán ült a hallgatóság.
Ezen a határrészen azért volt elsőnek nevezhető az
istentisztelet, mert mióta megülték Karcag határát
a kunok, ilyen eset még nem fordult elő. Néhány
év múlva, 1943. október 20-án tették le a refor-

mátus templom alapkövét és Bácsy Imre kőműves
mester vezetésével elkezdődött a templomépítés.
1946 szeptemberében szentelték fel a templomot
és folytatódott már nem egy egyszerű szobában,
hanem igazi templomban a gyülekezeti élet. Két
év múlva, 1948. október 17-én, éppen idén 80
esztendeje a harang is megszólalt a toronyban és
azóta is hívja az embereket az istentiszteletre, délben emlékeztet a törökök feletti Nándorfehérvári
diadalra, és ha kérik, hangjával kíséri a holtakat
utolsó földi útjukra.
Milyen jó, hogy voltak ilyen áldott emlékű elődeink, akik ezekben a nehéz időkben is tudtak
reménységgel és sokszor reménységből élni. És
azóta sem szűnt meg se a harangszó, se az istentiszteletek megtartása. És nem szűnt meg és remélem nem is fog soha megszűnni a reménység,
ami életet ment.
Abban is reménykedem, hogy nem hiábavaló a
munkám. Ha nem is nagy tüzeket, de kis meleget
ad, felmelegíti a lelkünket a hideg téli istentiszteleteken is. Mert az élethez nem csak megfelelő
mennyiségű kalóriára van szükségünk, hogy ne
fázzunk.
Mire megírtam ezt a néhány sort, átmelegedett
a lelkem ezután a nagyon nehéz emberi valóságot
ábrázoló film után. De jó, hogy itt Berekfürdőn
a legnagyobb téli hidegben sem kell fázzunk, és
reménységgel élhetünk.
Áldást és békességet kívánok.
Dr. Csoma Judit
református lelkész

Ha van valakinek a birtokában a templomról vagy a gyülekezetről régi fénykép vagy képeslap, köszönettel veszem, ha lemásolásra kölcsön adja.
Dr. Csoma Judit
Kedves olvasóink szíves figyelmébe ajánlom Elek György (a
bereki elszármazott Ruzicska Ferenc) új könyvét, melynek címe:
„Mindig megsegített minket az Úr!” Az alcím szerint A Karcagi
Református Egyházközség története, de történelmi kötődése
miatt Berekfürdő külön fejezetet kapott benne.
K.L.-né

BÚCSÚZUNK
Diblitz Kathe Elfriede Eva, Fagyal Sándorné, Hegyi Ferencné,
Márton Ferenc, Mészáros Mihályné, Tankó Zoltánné, Tarjányi
Imre, Háló Imre, Nagy Miklós.
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MEGYEI DIÁK SAKKOLIMPIÁN JÁRTUNK
A 2018. januári házi bajnokságuk után edzőjük javaslatára az általános iskolások bevállaltak
egy nagy megmérettetést: a Megyei Diák Sakkolimpiát Szolnokon.
Reggel 7 órakor indultunk a Fiumei úti helyszínre, ahol a megye legjobbjai mérték össze
tudásukat. Az első korcsoportos fiúk mezőnye,
melyben Balogh János, Széll Zalán, Végh Szabolcs és Zipszer Szabolcs ült táblához, igen népes volt 24 indulóval. A lányok II. korcsoportjában Józsa Hanna 10 ellenfelével találkozott, míg
a III. korcsoportban Balogh Eszteren és Nagy
Nikoletten kívül még tízen indultak. Mindenki
6 fordulót játszott a gépi sorsolás szerint.
Mint tudjuk, minden kezdet nehéz, a szabályokat és a lépéseket minden versenyzőnek illik ismernie és betartania, hogy a játék valóban
örömforrás legyen. A mieink szépen helyt álltak,
edzőjük, Egyed Zsolt rövid idő alatt (2017. III.
24-től tanította őket az iskolai szünetek kivételével) alapos munkát végzett. Hálásan köszönjük
önzetlen segítségét.
Az első korcsoportos fiúk közül kiemelkedő
Zipszer Szabolcs eredménye, aki 10. helyezést
ért el a 24 főből. Dicséretes még Balogh János
15. helyezése is. Egyik fiunk sem jött haza pont
nélkül, valamint tapasztalatot szereztek.
A lányok közül Balogh Eszter az 5., Nagy Ni-

kolett a 6. helyen végzett. Ők oklevelet kaptak,
mivel kevés induló volt. Józsa Hannának a 9.
helyet sikerült elérnie, pedig ő alig 4 hónapja
sakkozik. Gratulálunk nekik!
Gyerekek, büszkék vagyunk valamennyiőtök
teljesítményére, hiszen olyasmit tudtok, amit
nagyon sokan nem: sakkozni, küzdeni a táblán,
tisztelni az ellenfelet és a vereséget emelt fővel
elviselni. Felkészítőtök és szüleitek együtt izgultak veletek, értetek.
Köszönjük a versenyzés lehetőségét a Veress
Zoltán Általános Iskola Alapítványának (nevezési díj), a Berekfürdői Sportegyesületnek és
Berekfürdő Önkormányzatának (utazási költség), valamint az áldozatkész szülőknek, hiszen
3 személygépkocsival utaztunk a helyszínre.
Kóródi Lászlóné
szervező

ÚJ SZAKOSZTÁLYOK A BEREKFÜRDŐI
SPORTEGYESÜLETBEN
Örömmel tájékoztatom Berekfürdő lakosságát, hogy egyesületünk három új szakosztállyal
gyarapodott.
2016-ban kereste meg a Berekfürdői Sportegyesületet a Berekfürdői Hagyományőrző Néptánc Együttes vezetője, hogy van-e lehetőség az
egyesület keretein belül működniük. Az egyesület tagsága nem zárkózott el e megkeresés elől
és 2017-ben a táncosok már az egyesület önálló
szakosztályaként működtek.
A berekfürdői sakkozni szeretők is keresték a
szervezett kereteken belül való működés lehetőségét és kérték felvételüket a Berekfürdői SE-be.
2017-től már ők is önálló szakosztályként tevékenykednek, szervezik a versenyeket.
Ifj. Kurucz István 2017 nyarán kereste meg
az egyesület vezetését, hogy szívesen segítené
egy ifjúsági birkózó szakosztály létrehozását.

Az egyesület 2017. szeptemberi közgyűlésén
ismertette elképzelését, melyet a tagság egyhangúan támogatott és így megalakult a birkózó
szakosztály is. 2018. január 8-án kezdődtek el az
edzések 25 gyermek részvételével, de továbbra
is várja a berekfürdői gyerekek jelentkezését.
2017-ben tehát az új szakosztályok létrejöttével már 5 szakosztályban folyik a munka, a férfi
futball és a női kézilabda után a fenti 3 szakosztályban is sportolhatnak a gyermekek és a
felnőttek.
Nagy sikere volt 2017. 04. 30-án a sportegyesület által szervezett Családi Sportnapnak, melyet az idén is meg kívánunk rendezni, 2018.
04. 28-án. A rendezvény részletes programjáról
később adunk tájékoztatást.
Perge József
BSE elnök
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III. BEREKI SAKKBARÁTOK VÁNDORKUPÁJA
2018. január 20-án megrendezésre került a Bod László
Művelődési Házban a Bereki
Sakkbarátok Vándorkupája.
Az eseményt Molnár János
polgármester úr nyitotta meg,
a lebonyolítást és a bírói feladatokat Egyed Zsolt és Dr.
Hajdu Lajos vállalta el.
Nagy várakozás előzte meg
a megmérettetést, hiszen most
először versenyezhettek azok
a gyerekek, akik 2017. március 24-e óta tanultak sakkozni
Egyed Zsolt irányításával. A
Veress Zoltán Általános Isko-

la tanulói közül egyre többen
csatlakoztak, kb. 13-14 gyerek
jutott hozzá a lehetőséghez.
Szombaton öt táblán 10-en
vállalták, hogy vetélkednek
egymással és az idővel, hiszen
a sakkóra használatát is be kell
gyakorolni.
A felnőttek közül hatan
tudtak eljönni, de így is remek partik alakultak ki. A
végeredmény a következő: 1.
helyezett lett Kocsis István,
így ő vihette haza egy évre a
vándorkupát. Második helyen
végzett Kurucz János, őt követte holtversenyben Gyüjtő
Sándor és Kóródi László.
A gyerekeknél – barátságos
mérkőzések és első megmérettetés révén – együtt értékeltük a lányokat és a fiúkat
korcsoporttól függetlenül.
A legügyesebb Zipszer Szabolcs volt 5,5 ponttal, ő lett a
bajnok. Második helyezést
ért el Józsa Hanna, harmadik
helyezettünk Nagy Nikolett, a
negyedik pedig Balogh János
Imre. Gratulálunk valamennyi

sakkozónak!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bod László Művelődési Ház dolgozóinak, az
önkormányzatnak, a támogatóknak és a segítőknek, hogy
ez a verseny létrejöhetett, sikeresen végződött, s elmondhatjuk, újra van sakkélet Berekfürdőn!
Köszönettel tartozunk Vargáné Gyüjtő Ibolyának, aki
sakktartó zsákocskákat varrt
12 sakk készlethez.
Kóródi László

RENDEZVÉNY NAPTÁR 2018.
Március 31. Húsvéti locsoló fesztivál
Április 14. Nagykun Vers- és Prózamondó
verseny
Május 2-11. XXIV. Berekfürdői Nemzetközi
Nagykun Művésztelep
Május 27. Gyermeknap

Június 16. Fürdőbál – Horváth Tamás és D
Session
Június 23. Nóta délután
Június 29. Szent Iván éj
Június 30. Birkafőző fesztivál (Karcag)
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E számunk szerzői: A Bod László Művelődési Ház dolgozói, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, Csapóné Havasi Katalin, Dr. Csoma Judit, Dr. Kenyeres Imre,
Karsai János, Kerekes Petra, Keresztes Ágnes, Kóródi László, Kovács Lajos, Kovács Lajosné, Nagy Csaba, Perge József, Potornainé Szűcs Katalin, Vargáné
Vadai Judit.
Nyomdai munkálatok: Karcagi Nyomda Kft.
Felelős vezetők: Márkusné Tankó Orsolya, Nagyné Tankó Tímea,
5300 Karcag, Kertész József u. 20. sz. Tördelés, tipográfia: Vona Zoltánné Telefon: 06/59-503-103

