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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap

„Nem több pénz kell ehhez a világhoz,
hanem nagyobb szív, több szeretet, jóság.” (Böjte Csaba)

KÖZÖS JÖVŐNK
Kedves Olvasó!
Berekfürdő tovább halad a
fejlődés útján. Évről évre
bővül a településen elérhető
szolgáltatások köre, emellett
a megye egyik legjobb munkanélküliségi mutatójával
bíró település.
Célunk a település további
fejlesztése, élhetőbbé tétele.
Ezen vállalást szolgálják a
küszöbön álló beruházások.
Az egyik legfontosabb ágazatban, az egészségügyben
is előrelépés várható: egy 25
millió forintos támogatásnak köszönhetően megújult
a község orvosi rendelője.
A környezete új, térkőből
készült járdát kapott, ami
egy biztonságos, széles sebességlassítón keresztül
teszi lehetővé az átjárást
az üzlet felé. Ez a tér szépítésének azon része, mely
idén még folytatódni fog.
16 millió forint áll a település rendelkezésére a református templom felújításához,
de idén 30 milliós forrásból
bővül majd a Polgármesteri
Hivatal épülete is. Rendkívül
fontos a megújult és megújuló közintézmények hoszszú távú fenntarthatósága,
költséghatékony működése.

Ezért a nagyon közeli jövőben több mint 100 millió forintot fordíthat Berekfürdő
az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére.
Ez az iskola és a hivatal épületét fogja érinteni. A munka
már idén elkezdődik.
Jelentős forrást fordíthat a
község a turizmus fejlesztésére, 130 millió forintos tá-

amely most mintegy 260 millió forintból valósulhat meg.
A munka már elkezdődött.
Berekfürdő fejlődése folytatódik, a település biztató jövő
előtt áll.
Ehhez kérek minden
önkormányzati dolgozótól erőt és kitartást, a lakosságtól pedig türelmet,
hogy az átmeneti idő után

Orvosi rendelő
mogatásban részesült a fürdő nemcsak mi, az itt lakók,
előtt egy turisztikai főtér ki- idetartozók, hanem az üdüalakítását célzó pályázat. Egy lőtulajdonosok, a hozzánk
szauna építése és a település látogató turisták, fürdőzni
turisztikai vonzerejének nö- és kikapcsolódni vágyók is
velése is szerepel a célok élvezhessék fáradozásaink
között. Régi vágy a telepü- eredményeit.
lésen egy magas hozzáadott
értékű gyümölcs- és zöldségMolnár János
feldolgozó üzem létrehozása,
polgármester
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VISSZATEKINTŐ - MÁRCIUS 15.
Berekfürdőn 2018. március 14-én került sor
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő
ünnepi megemlékezésre. A műsor a Bod
László Művelődési Házban zajlott. Elsőként

Önkormányzat nevében Molnár János; a Karcagi Járási Hivatal nevében Hodos Julianna és
Nagyné Branstädter Edit; a Református Egyház nevében Dr. Csoma Judit; Berekfürdő
intézményei nevében Szendreiné Kürti Jua Csicsergő Óvoda néptáncosai mutatták be dit és Mészáros Zsuzsanna; Berekfürdő gaztáncukat, majd a Veress Zoltán Általános Is- dasági társaságai nevében Ferenczi Kinga és
kola tanítványa, Kovács Hunor verselt, őket Perge József; a berekfürdői lakosok nevében
követően pedig Szűcs Attila operaénekes, Erkel Szőllősi-Gyüjtő Tímea és Szűcs Erzsébet; a
Ferenc: Bánk Bán című operájának Hazám, Napsugár Nyugdíjas Klub nevében Ágoston
hazám … című áriáját adta elő a nagyérdemű Imréné és Baranyai László; az Őszikék Nyugszámára. A Himnusz és a Szózat a Nádirigó díjas Klub nevében Molnár Józsefné és Fazekas Györgyné; az Idegenforgalmi Alapítvány
népdalkör közreműködésével hangzott el.
A műsort követően Kovács Sándor, a Jász- nevében Geréné Papp Ilona és Sinka Istvánné;
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke a Bereki Kertbarátok Köre Egyesület nevében
ünnepi beszédet mondott, majd az ünnepség Györfi József koszorúzott.
Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!
koszorúzással zárult a Turul szobornál. A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
Hosszu Zsanett
nevében Kovács Sándor; Berekfürdő Községi
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BEMUTATJUK…
...OLÁH PIROSKÁT
„Elhull a virág, eliramlik az
élet…” (Petőfi)
Ez a kedvenc idézete annak
a hölgynek, akivel beszélgetés
közben rá-rápillantottunk az
előttünk elterülő virágos kertre, melyben lassan leveti színes
szirmait egy különleges anyák
napi virág. Egy állatorvos és
egy építészmérnök leány édesanyjával hallgattuk a nyári
zápor után a csivitelő madarakat, simogattuk a kutyust és a
cicákat. Visszatekintettünk egy
életútra. Mindketten karcagi
származásúak lévén közös tanárokat és ismerősöket emlegettünk.
- A Rákóczi úti óvoda után az
akkori Kálvin u. 9. sz. (ma: Kováts Mihály) Általános Iskolában
tanultam, majd a Gábor Áron
(ma: Nagykun Református) Gimnázium) padjait koptattam.
- Mi volt a kedvenc tantárgyad,
Piroska?
- Az irodalom, amelyet magyar tanárom és egyben osztályfőnököm, a néhai Kurucz János
tanított.
- Milyen nyelveket tanultatok?
- Az akkori szokás szerint
oroszt és latint.
- A humán beállítottságod ellenére mégis elkanyarodott az életed a természettudomány felé.
- Könyvtárosnak készültem,
ehelyett előbb Karcagon végeztem el a 2 éves mezőgazdasági
felsőfokú technikumot, majd a
gyöngyösi főiskolán növénytermesztő üzemmérnöki diplomát
szereztem. Aldebrőn gyakornokoskodtam, férjhez mentem, s
miközben 5 évig GYES-en voltam a lányokkal, másoddiplomáztam a szegedi tanárképző főiskolán. Nyugdíjba vonulásomig
Gyomaendrődön tanítottam. A
közeli Békéscsabán tanultam ki a
szőnyegszövést, ma is megvan a
szövőszékem.
- Bátyád, az itt élt Oláh Sándor

(író) révén kerültél „haza” Berekfürdőre. Ekkor kezdtél el újra
kézimunkázni?
- Néhány társammal együtt bejártunk Karcagra Pinczésné Soós
Gyöngyihez kunhímzést tanulni
– 2 évig. Közben már itthon is
megalapítottuk Schmotzer Ibolyával és Dúzsné Marikával a ma
is működő kézimunka szakkörünket. Azóta sok kunhímzéses
munkát készítettünk nemcsak saját használatra, hanem a falunak
is.

tűzgyújtást, az adventi gyertyagyújtást, vagy éppen a „Fogadj
örökbe egy virágágyást!” akciót.
A Bereki Értéktár Bizottságnak
is tagja vagyok. Szívesen veszek
részt megnyitókon, rendezvényeken, legyen az egy kiállítás (pl.
Czupp Pálé) vagy akár szemétszedés.
- Úgy tudom, színházban is
jártál nemrég.
- Pergéné Zsuzsi szervezésében
a szolnoki Szigligeti Színházban
néztük meg bérletünk utolsó da-

- De azért az irodalomtól sem
szakadtál el.
- A bátyámmal együtt beléptem a Bereki Irodalmi Társaságba, melynek kb. 5 évig voltam az
alelnöke. Előadásokat szerveztem, könyvbemutatókat, köztük
volt pedagógusom, Kurucz János
könyvével is megismertettem az
érdeklődőket.
- Más társaság életébe is bekapcsolódtál.
- Kb. 5 évig – míg volt hangom
– énekeltem a „Nádi Rigók”-kal.
Mindkét nyugdíjas klubnak tagja
vagyok. Az Idegenforgalmi Alapítvány szervezésében padokat
állítottunk, azokat évente lefestjük, különböző rendezvényeket
szervezünk, pl. a Szentivánéji

rabjaként Szente Vajk és Galambos Attila Csoportterápia című
vígjátékát. Nyaranta szüneteltetem a közösségi tevékenységeimet; a nyár – 2-3 hónap – az unokáké. Kettőnknek (Leventével)
tizenegy unokánk van.
- Petőfit idézted az előbb, de
bizonyára van más kedvenced is.
- Itt Berekfürdőn és Karcagon
is beiratkoztam a könyvtárba.
Mostanság Nagy László verseit
olvasom, meg Márai Sándor művét.
- Igazán sokoldalú ember vagy,
tevékenyen részt veszel Berekfürdő kulturális életében. Legyen
erőd megőrizni aktivitásodat!
Kóródi Lászlóné
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ARANY 200 EMLÉKBUSZ
Áder János köztársasági elnök kezdeményezésére Benkóczy Péter kivitelezésének köszönhetően 2017. június 10-től Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi
Múzeum vándorkiállítása járja a Kárpát-medencét, hogy interaktív módon megismertesse az érdeklődőkkel a költő életét. Településünk iskolásai és lakói is felújíthatták tudásukat márciusban,
amikor a Bod László Művelődési Ház előtti parkolóban ingyen megtekinthették e szerény alkotó
kiemelkedő műveinek feldolgozását, a hozzá köthető emléktárgyakat, képgyűjteményt. Így üzenhet
két évszázad távlatából ékes magyar nyelven a nagyszerű lélek.
„Nemes önbizalom, de nem az önhittség,
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindig, minden körülményben.”
(Arany János: Domokos napra)

Fotók: Sinka István

TISZA-TÓ TORTÁJA FESZTIVÁL
Ez évben már második alkalommal jelentünk meg az Abádszalóki torta fesztiválon. Az ez évi tortát
is Kovácsné Nagy Zsuzsa alkotta meg. A torta díszítése - a hagyományoknak megfelelően - az egyik
medencét ábrázolta. A szebbnél szebb torták között büszkeség volt látni a mi csodánkat! Az íze – idézem az egyik érdeklődőt – „bitang finom” volt.
Köszönjük Zsuzsi munkáját!
Nagy Istvánné
TDM ügyvezető igazgató
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BÖLLÉR FESZTIVÁL - ABÁDSZALÓK
Márciusban Abádszalókon jártunk a böllér
fesztiválon. A hivatalos felkérés az Abádszalóki
polgármester úrtól érkezett.
Az első pillanatban óriási kihívásnak tűnt egy
egész sertés látványfeldolgozása és kóstoltatása.
Sok egyeztetés után összeállt egy viszonylag fiatal csapat, hogy
nekigyürkőzzön a
feladatnak. Az eredeti 6 fős csapat a
végén 17 főre duzzadt. Több napi pakolás, az eszközök
összeszedése után
együtt indultunk
útnak a feladatnak.
Az időjárás sajnos
nem volt túl kedvező a számunkra, de
a bokáig érő víz, a
szakadó eső, majd
a hóvihar ellenére
sikerült maradéktalanul végrehajtani a feladatot. A
rendezvényről a
„Legszebb porta” címet sikerült elhozni, illetve a
kóstolójegyek száma alapján a harmadik legfino-

mabb disznóságokat sikerült elkészítenünk. A jó
hangulatról a Berekfürdői Hagyományőrző Néptánccsoport gondoskodott.
Köszönjük a közreműködőnek a munkáját, akik
név szerint: Perge Aletta, Tóth Annamária, Schmotzerné Varga Erika, Vargáné Vadai Judit, Cseke
Réka, Vincze Virág,
Schmotzer Norbert,
Kiss Gergő, Kiss
Imre, Vajó-Rápolti László, Lukács
Imre, Bodnár András, Molnár János,
Vadai Szilárd, Kiss
Sándor és a támogatóknak: Berekfürdő Községi Önkormányzatnak,
a Berek-Víz Kft.nek, a Park Étteremnek és Bényei
Gábornénak a felajánlásukat.
Galaczi Antalné képei

Nagy Istvánné
TDM ügyvezető
igazgató

AZ ÁPRILIS 8-I VÁLASZTÁSOK BEREKI TÉNYEI
Településünkön 951 választópolgárt regisztráltak, közöttük 32
átjelentkezett szavazót. A vasárnapi választáson 687-en adták le
voksukat, ez 72,24 %-os jelenlét
volt. Érvénytelennek 9 szavazat bizonyult, tehát 678 szavazólap volt
helyesen kitöltve.
Az egyéni jelöltek közül 350
szavazatot kapott Kovács Sándor (FIDESZ-MPSZ-KDNP), őt
követte 257 vokssal dr. Lukács
László György (Jobbik Magyarországért Mozgalom), Bodó Jánosné (Demokratikus Koalíció)
34 szavazattal, majd Sallai Róbert
Benedek 17-tel. Nyolcan Mikle
Richárd (Momentum Mozgalom),
5-en Horváth János (Magyar Munkáspárt), ketten-ketten Balla Leila

Klaudia (Összefogás Párt) és Magyar Ildikó Zsuzsánna (Hajrá Magyarország! Párt) neve mellé tettek
jelölést. Egy-egy szavazatot kapott
Madar Gyula Tibor (A Haza Pártja), Burai Pálné (Iránytű Párt) és
Tóth Dezső (FKgFPP).
A pártok esetében 365 szavazattal a FIDESZ-MPSZ-KDNP
győzött. Második helyezést ért el
a Jobbik Magyarországért Mozgalom 155 vokssal. 56-an szavaztak
az MSZP-Párbeszéd Mo-ért Pártra,
39-en a Demokratikus Koalícióra,
30-an a Lehet Más a Politikára, 11en pedig a Momentum Mozgalomra. Hatan a Magyar Munkáspártot
jelölték be, négyen-négyen a Kétfarkú Kutya Pártot, ill. az Együtt
- A Korszak Váltók Pártját. Ketten

a Magyar Igazság és Élet Pártja
mellé tettek x-et, egy-egy fő pedig
a Szegény Emberek Mo-ért Pártra,
a Mo-on Élő, Dolgozó és Tanuló
Emberek Pártjára, a Családok Pártjára, a Tenni Akarás Mozgalomra
és a Kell az Összefogás Pártra
szavazott. Összesen 677 ember
adott le érvényes szavazatot a pártlistákon.
A Szavazatszámláló Bizottság
tagjai (Balogh János, Cseke Réka,
Dánielné Kacsó Andrea, Horváth
Máté, Kiss László, Mészáros Imréné, Nádudvari Judit és Szendreiné Kürti Judit) két alkalommal
számolta meg a szavazatokat.
K.L-né
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VISSZATEKINTŐ
HÚSVÉTI LOCSOLÓ FESZTIVÁL
2018. március 31-én a Földművelésügyi Minisztérium
és a Hungarikum Bizottság
támogatásával nagyszabású
rendezvényre került sor Berekfürdőn, ahol a Bod László
Művelődési Házban Húsvéti
Locsoló Fesztivál várta a látogatókat.
Az egész napos rendezvény
a Dalma Dance Club mazsorett
produkciójával indult, majd a
Berekfürdői Hagyományőrző
Néptánccsoport lovas kocsis,
locsolkodós műsorával folytatódott. A lovas kocsikat a

Karcagi Kunlovarda, illetve a
Berekfürdői Dániel Farm Őshonos Állatpark biztosította.
Mindeközben főtt a birkapörkölt, kóstolható volt fröccs
és méz, zajlott a Mosolyudvar Népi Játszótér kézműves
foglalkozása, a kirakodóvásár és a Húsvéti tojáskeresés
a szemközti parkban. Délután
a Jártató zenekar kíséretével
a néptáncosok újabb locsolkodós műsora következett.
A rendezvény táncházzal zárult.
Hosszu Zsanett
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KOZMA ANDOR

„Itt csak egy félig romba dőlt tanya volt és tizenöt akác.”
„A feleségem családja karcagi
volt, én a Szent László gimnáziumba jártam Kőbányán. Az egy
hihetetlenül jó iskola volt, csodálatos tanári gárda. Az egyetemre
nem vettek fel, mert az édesapám
építési vállalkozó volt, főleg kőfaragó munkát csináltak. Repülő
akartam lenni mindenáron – a közelébe sem engedtek. Szakmunkás
lettem, a munkahelyemen tettem
vizsgát. Részt vettem mindenben,
a színjátszó körben, a zenekarban,
így a pártbizottság ajánlására felvettek a Műszaki Egyetemre. De
közbejött a katonaság, és amikor
55-ben leszereltem, visszamentem
dolgozni.
A munkahelyemen ismerkedtem meg a feleségemmel és 1957ben kötöttünk házasságot. Az ő
édesapja Hartyányi János volt, hat
elemit végzett Karcagon és gazdálkodó volt. Nagyon szorgalmas
emberek laknak itt. Az édesanyja,
Győrfi Róza 1919-ben született és
meghalt 42 évesen. Egy húga van,
Katalin, aki 1956-ban elment Amerikába. Bankban dolgozott, onnan
is ment nyugdíjba. A feleségemet
nem vették fel a középiskolába, de
nem is alkalmazták tizennégy évesen. Amikor eljöttek Karcagról,
Budapesten villanyszerelő ipari
tanuló lett.
Még nőtlen koromban az édesapám telkén építettem egy kis házat, és odamentünk lakni. Volt egy
üres lakás, meg egy bőrönd. Mindennap elmentünk az édesanyjához az Üllői útra munka előtt is,
munka után is, mert nagyon beteg
volt. Az egyetemet elhanyagoltam,
és kirúgtak. Apám azt mondta,
nem mehet ez így! Odaköltöztünk
abba a lakásba, ahol az anyósom
társbérletben élt egy sokgyerekes
családdal. De nagy lakás volt, 400
négyzetméteres. Az első lányom
már ott született. Nem siette el a
dolgot, mert már hét éve voltunk
házasok. Katalin közgazdász, az
idegenforgalomban dolgozik, állandóan utazik és három nyelvet
beszél. Újabb hét év múlva szüle-

tett Ágnes, ez a lányom is közgazdász lett. Ő férjnél van, és épp most
született az első unokánk. A nagy
kézilabdázik még ma is, a másik
kajakozott.
A feleségem gépésztechnikus
lett, míg én megint egyetemre jártam. Mint építészmérnök dolgoztam évekig, többek között hozzám
tartozott az a műszaki fejlesztési
csoport is, ahová a követségek
tartoztak. Ennek két része volt:
az egyik csak a nyugati, a másik
csak a keleti követségeké, és abban
az időben teljesen külön kezelték
mindkettőt. Vagy az egyiknél dolgozott valaki, vagy a másiknál.
Elképzelhetetlen volt, hogy telkünk legyen. Mi ilyen csavargós
fajta voltunk, egy vasárnap például kirándultunk a gyerekekkel
Veszprémbe, na akkor már viszszafelé menjünk át Mórra, onnan
ugorjunk be Zircre… De minden
évben sátraztunk a fürdőben a Berekben, és egyre terhesebb lett a
sátrazás, ahogy telt az idő. Nem
voltunk valami gazdagok – a telket még meg tudtuk volna venni,
de építkezni? Ebben a tanyában élt
a feleségem rokona. Az asszony
elment meglátogatni Bözsi nénit,
és megkérdezte, hogy mennyiért
adná el a tanyát? Eltartást kért élete végéig.
Találtam egy csomó romot. Itt
csak egy félig romba dőlt tanya
volt, és tizenöt akác. Ez a századfordulón épült, a gazda lakott itt
többnyire. A szoba-konyha mellett volt az istálló, amellett tartották a takarmányt is a jószágnak,
és a konyha mellett volt a kamra.
800 négyszögöl bekerítetlen telek
tartozott hozzá. A szoba megmaradt, az összes többit lebontottam.
Hívtam mesterembert – ígérte,
nem jött. A másik horribilis pénzt
kért, körülbelül huszonnyolc évvel
ezelőtt. Én átmentem a szomszéd
tanyába, ahol megkértem egy parasztembert és a fiát, hogy jöjjenek
át segíteni. Szakembert csak a gázszereléshez hívtam, és a vízvezeték
egy részéhez. A többit mind én csi-

náltam meg a feleségem. Tizenhat
évig pénteken lejöttünk, vasárnap
vissza. Egész életemet végigépítettem. Először a kis házat Kőbányán, aztán az anyósom lakását…
Ha azt a sok energiát egy telekbe
fektetem, olyan kacsalábon forgó
kastélyt építek, hogy hú!
Ki van szolgáltatva a parasztember. Kukoricát vetettünk, három
méteres volt, de nem jött az eső.
Egy holdon termett tíz kiló – az is
igaz, hogy egy év múlva ugyanott
tizenöt mázsa. A kis földre ki se
jönnek a nagy géppel. Vagy akkor,
amikor ő akar. Volt úgy is, hogy
belenézett a kombájnba, hogy hol
van elakadva? El se hitte, hogy
olyan kevés volt a búza. A birkákat
se hajtom ki, mert a racka ideges
fajta. Itt most van ötvenkilenc gyümölcsfa, kétszáztizenhat tő szőlő,
tizennégy-tizenöt birka, kacsa,
csirke, hat cica, négy kutya – télen
hetven-nyolcvan madár, mert etetem őket. Fecském is van.
Négy évig építési előadó is voltam Berekfürdőn, és kiadtam vagy
száz építési engedélyt. De mi még
egyetlen étteremben sem voltunk,
a saját boromat, saját pálinkámat
iszom. Innét az udvarból nem lépünk ki sehova. Nahát a Pávai Vajna (szálloda) megnyitójára elmentünk, és a feleségem is kirúgott a
hámból, mert megvacsorázott az
érettségi találkozón.”
Keresztes Ágnes
2002

Keresztes Ágnes:
Lehettem volna
Jó édesanyám jó édes lánya
lehettem volna
olyan hajlékony, ahogy kívánja.
Jó kis uramnak jó kis neje
lehettem volna,
aki beéri holtig vele.
Jó főnökömnek jó beosztottja
lehettem volna,
lépnék a létrán most fokról-fokra.
és még sok jóság ment kárba rajtam,
mert én a jót is másképp akartam.
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AKIRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK
A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett „Szitakötők a levegő akrobatái“ című
alkotópályázatán Szendrei Jázmin Julianna a berekfürdői Csicsergő Óvoda nagy-középső
csoportos óvodása 1. helyezést ért el. Jázmin szitakötője újrahasznosított anyagokból készült.
A peték gombokból, a lárvák injekciós fecskendőből, a kifejlett szitakötő PEZ cukorka tartóból,
szívószálból és PET palackból készült festéssel, ragasztással és rajzolással kiegészítve. Jázmin
felkészítő pedagógusa Szendreiné Kürti Judit.

BALLAGNAK A NAGYOK, VAJON HOVÁ MENNEK?
2018. június 2-án tartottuk az óvodában az
évzáró és ballagási ünnepséget. A kis-középső
Vuk csoportosok a Kiskakas gyémánt félkrajcára című mesét és Icipici táncukat mutatták
be. A nagy-középső Micimackó csoport pedig
nevéhez híven Micimackó történetét adta elő
sok-sok tánccal tarkítva.
Ezen a délelőttön hat kisgyermektől búcsúztunk. Juhász Levente, Kiss Gergő, Kiss
Csenge, Madarász Attila, Szappanos Dorina,
Zipszer Zorka szeptembertől már az iskola kapuját fogja átlépni. Ezúton is kívánunk nekik
sok sikert , boldog iskolás éveket, s reméljük,
szívükbe az óvó nénik, dajka nénik és az óvodai emlékek örökre megmaradnak.
Szendreiné Kürti Judit
intézményvezető

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük:
Túróczy Grétát, Balfour Bettyt, Mándoki Flóra Sárát és Zipszer Somát.
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MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?
Ez egy nagyon fontos kérdés már óvodás korban is.
Óvodánkban az elmúlt nevelési évben is számos változatos témát dolgoztunk fel,
amihez a projektpedagógiát
használjuk. A módszer lényege abban rejlik, hogy az
adott témát a lehető legtöbb
oldalról járjuk körbe. A játék,
a beszélgetés, a könyvnézegetés mellett nagyon fontos a
közvetlen tapasztalás, ami a
gyermek számára maradandó
élményt nyújt. Az adott téma
komplexen jelenik meg minden tevékenységi területen,
erről szól a mese, a vers, az
ének, a játék, a matematika,
az ábrázolás és még a mozgásba is be tudjuk csempészni. Nagyon fontosnak tartottam, hogy minél több helyre
eljussanak a gyerekek, minél
több szakmát figyelhessenek
meg „igaziból”.

fürdőbe mentünk, ahol Perge József, a fürdő ügyvezető
igazgatója és Tóth Józsefné
fizioterápiás kezelő tartott nekünk széleskörű tájékoztatást

megnézhettük a konyhát is,
illetve elfogyasztottunk egy
palacsintát és egy üdítőt.
A hét második felében elutaztunk Karcagra, ahol a Sza-

a fürdő üzemeltetéséről és
a gyógyászati kezelésekről.
Megfigyeltük a pénztáros, a
biztonsági őr, a gyógytornász,
a masszőrök, az elektro- és a
fizioterápiás kezelők munkáját, továbbá a takarítókét és a

Először Lévainé Dúzs Erika
Fodrász üzletébe látogattunk
el, ahol megfigyelhettük a
fodrász munkáját. Egy kisfiú
és egy kislány hajmosásban,
hajvágásban részesült.
Az ezt követő napon a Berekfürdői Gyógy- és Strand-

kertészekét.
A következő héten a Banyi Halászcsárdában voltunk,
ahol Véghné Hajduk Ildikó
mutatta meg a gyerekeknek a
pincérek, illetve a szakácsok
munkáját. A gyerekek kipróbálhatták a pincérkedést,

bó Ágoston Tűzoltó Laktanya
életébe nyertünk betekintést.
Megnéztünk szinte minden
helyiséget, volt próbariasztás,
a gyerekek beülhettek a tűzoltóautóba, felpróbálhatták a sisakot, tömlővel locsolhattak.
Az utazás során megtapasztaltuk a buszsofőr munkáját
is. Nem titkolt célunk volt,
hogy a téma végére érve meg
tudják mondani szüleik foglalkozását, illetve azt, hogy
felnőttként melyik foglalkozást választanák szívesen.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Perge Józsefnek,
a Berek-Víz Kft. ügyvezető
igazgatójának, Tóth Józsefné fizioterápiás kezelőnek,
Véghné Hajduk Ildikónak,
Lévainé Dúzs Erikának és a
Karcagi Szabó Ágoston Tűzoltóság minden dolgozójának
a felejthetetlen élményekért.
Schmotzerné Varga Erika
óvodapedagógus
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A CIVIL ÖSSZEFOGÁS
A címlapon felsorolt beruházásokból, nyert pályázatokból jól látszik
mennyi munka, teendő és feladat vár
az Önkormányzatra. Az Orvosi Rendelő szinte már kész van, a zöldség-gyümölcs feldolgozó építése folyamatban
van, az energetikai beruházások (Hivatal épülete, általános iskola épülete)
most nyáron kezdődnek, a fürdő előtti
teret és parkolót szezon után ősszel
kezdjük felújítani, valamint ezzel egyidőben településünk főútja is megújul,
a Karcag-Kunmadarasi úttól egészen
az üveggyár épületéig. Ez a tevékenység kb. 70 napig fog tartani a mintegy
2 km-es szakaszon
Véleményem szerint ehhez az eredményekhez nagyban hozzájárul a Berekfürdőn működő számos civil szervezet. A korábbi évekhez hasonlóan
2018-ban is támogatta a Képviselőtestület a civil szervezeteket működési
kiadásaik csökkentése és a településen
tervezett programjaik megvalósítása

céljából. Támogatást nyertek: a Mozgássérült Csoport – 140.000 Ft, a Bereki Irodalmi Társaság – 800.000 Ft,
a Polgárőr Egyesület – 1.200.000 Ft,
a Berekfürdő Község Települési és
Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány – 400.000 Ft, a Bereki Kertbarátok Köre Egyesület – 250.000 Ft,
valamint a Szüreti Bál megszervezését támogatva – 800.000 Ft, a Bereki Horgászegyesület – 500.000 Ft, a
Berekfürdői Sportegyesület működéséhez és a Családi Sportnap megrendezéséhez összesen 2.350.000 Ft.
Úgy gondolom szerencsések vagyunk, hogy az Önkormányzat jelentős összegekkel tudja támogatni a
civil szervezeteket, a civil munkát. De
mit is jelent nálunk a civil munka? Az
én meggyőződésem szerint: saját szabadidőt feláldozva egy meghatározott
célért, és küldetéstudattal – legyen az
kultúrával, sporttal, programszervezéssel, biztonságunkkal kapcsolatos

– összefogott, szervezett csoport vagy
intézmény.A fenti felsorolásból is látszik, hogy egy ilyen kis településen,
mint a miénk, nagyon sokan vagyunk,
hogy közvetve vagy közvetlenül öregbítsük Berekfürdő jó hírnevét. A civil
munka számomra nagyon hasonlít a
hasznos társadalmi munkára, hiszen
arra is önként, vagy felhívásra jelentkezünk és az elvégzett munkáért cserébe nem kérünk semmit. A legutolsó
ilyen a Településszépítő akció május
12-én volt, amikor egy kis csapattal
8 nagy zsák szemetet sikerült összeszedni 2 óra alatt. Mindeközben az
Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai tették
rendbe a tavalyi 25 éves évfordulóra
ültetett hársfák környezetét. Ebből is
látható, hogy kevesen is sokat tudunk
tenni. Legyünk büszkék arra, hogy teszünk érte, hogy jobb legyen.
Hosszu András
alpolgármester
(http://hosszuandras.hu)

BEREKI PROGRAMAJÁNLÓ JÚLIUSTÓL
2018. július 6-20.
2018. július 7.
2018. július 8.
2018. július 14.
2018. július 21.
2018. július 23-29.
2018. július 27.
2018. július 27-29.
2018. augusztus 3-5.
2018. augusztus 11.
2018. augusztus 18.
2018. augusztus 18.
2018. augusztus 25.
2018. augusztus 31.- szeptember 2.
2018. szeptember 3-9.
2018. szeptember 8.
2018. szeptember 23.
2018. szeptember 24-30.
2018. október 1.
2018. október 5.
2018. október 20.
2018. október 23.
2018. november 17.
2018. december 2.

Bereki ügyes kezek kiállítás
Veterán autó kiállítás és Utcabál
Interaktív nyílt nap ”A Szovjet Repülőtér Titkai” Múzeumban
Homokfoci és Fürdőbál – Beatrice élő koncert
Strand szépe választás és Utcabál
Csillagászati hét
Strandok éjszakája
Testvérvárosi találkozó
Bereki Vigasság 7.0
Operett délután
90 éves a gyógyvizes kút - Nyílt Afrikai Harcsafogó Verseny
Fürdőbál – Ocho Macho élő koncert
Utcabál
Országos Nyugdíjas Találkozó
Körmendi Lajos Írótábor
Falunap
Hálaadó Istentisztelet a református templomban
XVI. Berekfürdői Nagykun Kézműves Tábor
Idősek Világnapja
Megemlékezés
Tökfesztivál
Megemlékezés
Tepertő fesztivál
Advent
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CSALÁDI SPORTNAP
Újfent, immár második alkalommal rendeztük meg 2018.
április 28-án a Berekfürdői
Sportegyesület és a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat égisze
alatt ezt az igazán közösségépítő programot. Jóleső érzés volt
látni a sok jókedvű, elégedett
embert. Ennél nagyobb elismerés nem is kell a szervezőknek.
A focipályán lebonyolított
sportnap programját a tavaly
bevált tematika szerint formáltuk. A nap kezdetén Czinegéné
Bődi Szilvi tornáztatta meg a jelenlévőket, majd egy kis iskolai
akadálypályával beiktatott bemelegítő futás után Bánhegyiné
Bakó Éva és Cseke Réka vezetésével elkezdődött az izgalmas, és vidám sportverseny. A
négy csapat már első ránézésre

sem indult egyenlő esélyekkel,
de minden csapattag elismerést
érdemel. Nem lenne igazságos
bárkit is kiemelni, de a „Birkózók” csapat gyermekeinek a
kitartása, és végsőkig való küzdelme fantasztikus volt. Ha lehet ezt mondani, a „Kertészeti
rehab” csapata hozta az ideális
családias csapatot. A humoros
bevonulásuk kedves színfoltja
volt a napnak. A „Reál Margit”
csapat kézilabdás lányainak
edzettsége kellett ahhoz, hogy
szoros legyen a verseny az elsőségért. A győzelem végül a
csíkszentkirályi néptáncosok
alkotta „Vadrózsa” csapaté lett,
azonban győztes lett mindenki,
mert igazából a részvétel volt

a fontos, a csapatjáték és a felhőtlen jókedv. A szigorú zsűri Molnár János, Potornainé Kati,
Szabóné Anikó – munkáját ezúton is köszönjük.
Közben a bográcsokban főtt
az ebéd, épült az akadálypálya, a légvár, az élő csocsó és
a lézerharc terepe, amelyeket a
gyerekek és szüleik is birtokba
vehettek, kipróbálhatták ügyességüket. Tetszett, hogy a csapatokon kívül két nagycsalád is
ott főzte meg az ebédjét, mert jó
volt nekik így, együtt, a jókedvű
közösség körében lenni.
A sátrak alatt is beindult a
nyüzsgés. Gelei Tamás művészi zöldség faragásai, isteni
gyümölcssalátája most is elkápráztattak minket. Az egészség-sátorban szűrővizsgálatra

volt lehetősége a kedves érdeklődőknek. A kölyök-sátorban
Vincze Virággal és Koszna
Anitával örvendeztettük meg a
gyerekeket, hogy a közkedvelt
arcfestéssel és csillámtetkóval
ragyogjanak. A nagyik sátrában
Fazekasné Marika, Oroszné Erzsike, és Molnárné Erzsike sütötte a finom lángost, melyhez a
Dániel-farm által készített friss
sajtot kínálták. Lehetőség volt
még sétakocsikázásra is, és kispályás focibajnokság is zajlott.
A tartalmas délutáni programok végén a rendezvényen sorszámmal rendelkező, aktívan
sportolók között ajándéktárgyakat sorsoltunk ki a nyertesek
nagy-nagy örömére. Közben

beüzemeltek egy hatalmas hőlégballont, várva a szélcsendet,
hogy a vállalkozó szelleműek
átélhessék a levegőbe emelkedés élményét.

A nap levezetéseként a szolnoki Commers zenekar igényes
zenéje szórakoztatta a jelenlévőket. Lukács Imre segítségével biztosítva volt az áram, a jó
hangzás és fények. Este 10 órára elcsendesedett a tér, véget ért
a Családi Sportnap.
A rendezvény sikeréhez kellett a jó idő és az a sok önzetlen
támogató is, akik nélkül nem
jöhetett volna létre ez a színvonalas, egész napos program.
Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Szervezőként természetesen
értékeljük a munkánkat, hogy a
színvonalat megőrizzük, illetve
emeljük. Jövőre még több falubeli családot szeretnénk bevonni, mert a szórakozáson túl ez
olyan jó találkozási, ismerkedési lehetőség, amely más minőségre emeli az emberi kapcsolatainkat.
Találkozunk jövőre is!
Pergéné Zsuzsa
családsegítő
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MEGNYÍLT A FELÚJÍTOTT BEREKFÜRDŐI PARK ÉTTEREM
„Április 27-én, pénteken, a tulajdonos Hubai család nevében Hubai Imre köszöntötte
a meghívott vendégeket, majd dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszternek adta
át a szót.
- Igazán régóta vártuk már, hogy Berekfürdőben, mely a Nagykunság gyöngyszeme, egy
ilyen vendéglátóközpont megnyíljon. A régi
Park étteremhez mindenkit nagyon szép emlékek kötnek. S most az újranyitással eljött ez
a pillanat, köszönhetően a Hubai családnak,
akik egy szemet gyönyörködtető éttermet hoztak itt létre. Ma egy olyan étteremben lehetünk,
amely azt hiszem büszkesége lesz a településnek. Szívből gratulálok és sok sikert kívánok
a további terveik megvalósításához - mondta
a tárcavezető.
- Köszönöm mindenki munkáját, aki részt
vett a megvalósításban - folytatta Hubai Imre
-, hiszen a család kitartása mellett a beruházáshoz kellettek az együttműködő kivitelezők, a
tervezői munkát megvalósító szorgos kezek,
hogy az étterem ma megnyílhasson. Nem titok, hogy szeretném folytatni a beruházást egy
47 szobás 4 csillagos szálloda építésével. Épp
ahol most vagyunk, ez az a nagyterem - retró étterem -, mely teret ad a vadonatúj konferenciateremnek és majd fölötte a 3 szintes
szállodának, hogy négy csillagos minőséggel
várja majd a településre pihenni, gyógyulni és
finom ételeket fogyasztani érkező vendégeket
- sorolta a jövőre vonatkozó terveket Hubai
Imre, aki megköszönte szüleinek, testvéreinek,
családjának a támogatást, akikre a jövőben is
számít az üzemeltetés során.
Az édesapa, Hubai Imre Csaba pedig felidéz-

te a kezdeteket, amikor Berekfürdőben 1988ban elindult a családi vállalkozás a kertészettel, majd fokozatosan bővült a tevékenységük
a biogazdálkodással, s legutóbb a turizmussal.
Szólt arról, hogy felesége Margitka és három
gyermekük, ma pedig már az unokáik is bekapcsolódtak a családi gazdálkodásba és arról,
hogy jöttek újabb és újabb tervek a Nimród
Szállodától a bio bolton át a Park étteremig.
A gazdálkodásukra évek óta az a jellemző,
hogy mindent hasznosítanak, azaz a megtermelt javakat feldolgozva saját gazdaságukban
hasznosítják, s erre törekszenek a jövőben is.
A működése során az 55 éves múltra visszatekintő vendéglátó egység kívül-belül megújult,
nagyrészt helyi alapanyagokra építkező konyhájának kínálata magában hordozza a hagyományos és mai napok gasztronómiai élményeit.
A kiváló adottságú gyógyvizű strandfürdővel
szomszédos, 700 fő befogadására alkalmas
létesítményben helyet kapott egy a ’la carte
és egy önkiszolgáló étterem, egy 300 fős, szeparálható rendezvényterem, valamint hangulatos, zenés kerthelyiség is. Ennek megfelelően
jelentős számú, mintegy 40 fős személyzet
gondoskodik majd a vendégek magas szintű
kiszolgálásáról.
Az éttermet ezután Csoma Judit református
lelkész és Gulyás Zsolt katolikus plébános, érseki tanácsos áldotta és szentelte meg, majd a
szalagot dr. Fazekas Sándor miniszter vágta
át.”
Forrás: Karcag TV, internet
Fotó: DE
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DR. KENYERES IMRE: ENNI, ENNI KELL!
II. rész

A mangalica története és bemutatása

Tudjuk, hogy a törökök nem
ették a sertéshúst. Az elszaporodott bakonyi és szalontai
sertéseket szerb, azaz sumadja
sertéssel keresztezve (fajta átalakító keresztezéssel) kialakították a „mongulitzá”, azaz
mangalica fajta sertést. (Egyéb
nevek: török disznó vagy kondor sertés. A fajta átalakító
keresztezést Mezőhegyesen
Kenyeres János irányította.
Megjegyzendő berekfürdői
– bár laza – kapcsolata. Leszármazottja térségünk országgyűlési képviselője volt
(vitéz dálnoki nemes Kenyeres János nyugalmazott huszár őrnagy), akinek jelentős
anyagi támogatásával épült a
karcagi útról a berekfürdői bekötő út. Forrás: Elek György:
Berekfürdő története)
A keresztezés során kialakult fajta változatok, melyek
a Hortobágyon megtekinthetők:
• szőke mangalica: 70-75%
a leggyakoribb változata.
Jól hasznosítja a táplálékot,

külterjes és belterjes tartásra egyaránt alkalmas, zsír és
hústermelésre is bevált. Sok
változata ismert, hiszen fajtájára hatott a táplálék, a tartás
sokfélesége.
• fekete, majdnem kihalt: A
Hortobágyon van mutatóban.
Az ország déli részén volt jelentős. A szerémségi fekete
sertés a szőke mangalica kereszteződéséből jött lére, jobb
ellenálló képességű, de gyengébb termelési tulajdonságú,
mint a szőke változat.
• fecske hasú (néhány száz
koca van belőle): a szőke és a
fekete mangalica kereszteződéséből jött létre. Hasa szőke,
háta fekete. Kisebb termetű,
de szaporább, mint a szőke
változat.
• vörös mangalica (ma 1500
db koca): a szőke mangalica
és a göndör szőrű szalonna
sertés keveredéséből jött létre. Valamivel nagyobb súlyú
és szaporább a szőkénél.
• vadas mangalica: igen ritka változat, elsősorban hegy-

vidékeken volt jellemző, valószínűleg a szőke mangalica és
a vaddisznó véletlen kereszteződéséből jött létre.
Sertés hizlaldák: A mangalica az 1800-as évek közepétől
népszerű fajta. Ezt bizonyítja a
sorban kiépült sertés hizlaldák
sora, pl. Bécs, Budapest (1870.
Kőbányai hizlaldák. 103 ha,
200 ezer db férőhely. 600
ezer-1 millió db/év hizlalás),
Győr (1840. 50 hold, 40-43
ezer db), Debrecen (100 ezer
db férőhely), Szeged, Pécs,
Sopron, Szombathely, Baja,
Zombor, Szabadka, Cegléd.
Falusi mangalicatenyésztés
– főleg saját szükségletre.
Az időközben bekövetkezett táplálkozási szokások
nem kedveztek a mangalicának, létszáma lecsökkent, sőt
majdnem kipusztult. Ma ismét
szaporodik, mondhatnánk, reneszánszát éli. A Mangalica
Tenyésztők Országos Egyesülete 100 ezer db ellenőrzött
tenyészkocát tart nyilván.

Miért ízletesek a mangalica termékek?
Hazai és nemzetközi sikerének titka a Kárpát-medence röghatása (éghajlat,
talaj, takarmány stb.). Miben
nyilvánul meg? A mangalica a magyar őseivel – a szalontai és bakonyi sertésekkel
– a hagyományok örököse. A
húsa nem csak jóízű, de koleszterin tartalmában, zsírsav
összetételében is jobb, mint
a ma elterjedt külföldi sertésfajták. Húsának magasabb a
zsírtartalma, ami viszonylag
egyenletesen oszlik el a hús-

ban, ettől lesz a mangalica
húsa jóval puhább, szaftosabb
az elkészítés során. A tarja a
sertés nyakhúsa, ami az egyik
legmarkánsabb, legízletesebb
húsrész. Magasabb zsírtartalmának köszönhetően inkább
sütve, egyben, vagy szeletekben fogyasztják, de szaftos
ételeknek és apró húsnak is
kiváló. Hosszabb ideig befűszerezve érlelik és gyakran
grillezik. Jelentős a vitamin és
ásványi anyag tartalma: húsa
több tiamint, riboflavint, vasat,

cinket és rezet tartalmaz. A
nagy izombeli zsírtartalma és
annak finom, egyenletes, márványos eloszlása kedvező az
élvezeti érték (ízletesség, lédússág, porhanyósság) szempontjából, s összességében
kiváló steak tulajdonságot
jelent. Márványozott húsából
és szalonnájából minőségi termékek készíthetők (pl. hosszú
ideig érlelt sonka és szalámi,
pecsenye húsok, kenyérszalonna, stb.).
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GYERMEKNAP
Ez évben 2018. május 27-én, vasárnap került megrendezésre a települési gyermeknapi
rendezvényünk Berekfürdőn. A programok
10 órától indultak, a rendezvényt Nagy Istvánné, a Bod László Művelődési Ház ügyvezető igazgatója nyitotta meg.
A rendezvény élő dinó show-val indult,
illetve megtekinthető és kipróbálható volt a
tűzoltó- és a rendőrautó a karcagi tűzoltók
és rendőrök jóvoltából. A színpadon először
a Pesti Zenész Színpad Társulata a „Barangolás a mesék birodalmában” című zenés inbemutató után pedig a Dalma Dance Club
berekfürdői tagozatának táncosai folytatták
a sort. Levezetésként Nagy Csaba vezetésével táncház és Cseke Réka vezénylésével
sorverseny közül választhattak a rendezvény
végéig kitartó gyerkőcök.
A program teljes ideje alatt olyan ingyenesen igénybe vehető lehetőségek közül válogathattak az ünnepelt gyerekek, mint például

teraktív gyermekműsorával mutatkozott be,
majd a karcagi Szélmalom Kennel kutyás
bemutatója következett Ferenczi Sándorné
díjnyertes kutyáival. Őket követően a Berekfürdői Csicsergő Óvoda „Csicsergő néptáncosainak” műsora következett. A látványos

a Schmotzerné Varga Erika és Szendreiné
Kürti Judit közreműködésével megvalósuló csillám tetoválás, a lovas sétakocsikázás
a Dániel Farm jóvoltából, Koszna Anita
könyvtáros mesesarka és a légvár.
A színes programok mellett hot-doggal,
üdítővel és fagylalttal is megajándékoztuk
vidám gyermekeinket.
Hosszu Zsanett
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KÉT VILÁG PEREMÉN I.
1. FEJEZET: VIHAROS KEZDET

„Mark Hamilton nem mondható
átlagos tinédzsernek a barátságtalannak tűnő külseje és életszemlélete miatt. Állandóan fekete
ruhákban jár és a szemei is olyan
hidegek, hogy mindenki megrémül, ha belenéz. Nem igazán törődik másokkal, az iskolában is csak
szükség esetén szólal meg, barátai
sincsenek. Szünetekben se hagyja
el a helyét, üres tekintettel tekint
maga elé. Az osztályából senki se
meri megközelíteni, sokan egyenesen félnek tőle.
Csupán egy ember lép vele kapcsolatba rendszeresen, de ő sem jó
szándékkal teszi ezt. David Monroe
már tizennyolc éves, de még mindig csak tizedikes a Szent Kristóf
Gimnáziumban. A tagbaszakadt,
szőke srác gyakran inzultálja Markot, aki ezt szótlanul tűri.
A mai nap sem kivétel, ezúttal azonban David kicsit túlzásba
esik.
- Hé, zombi! – csap az asztalára
széles vigyorral az arcán.
Mark úgy csinál, mintha meg se
hallotta volna Davidet, még csak rá
sem néz. Ezzel csak az ellenséges
srácot dühíti fel jobban, aki megfogja Mark egyik könyvét és kihajítja az ablakon.
- Miért nem ugrasz utána? Örülnénk neki, hidd el.
A többi osztálytárs szótlanul figyeli az eseményeket, nem mernek
beavatkozni, vagy szólni egy tanárnak. Ebben a pillanatban bejön a
tanár és mindenki a helyére siet.
- Rendben van gyerekek, kezdjük el az irodalomórát. Mindenki

nyissa ki a tankönyvét a 34. oldalon.
Mark nem csinál semmit, mivel
David épp azt a könyvét dobta ki
az ablakon. A tanár észreveszi ezt
és odalép.
- Otthon hagytad a tankönyved?
A fiú bólogat. A tanár ekkor odafordul az egyik lányhoz.
- Maria, oszd meg a könyved
Markkal erre az órára.
A lány sóhajt egy nagyot elkeseredésében. Mikor Mark leül mellé,
halkan odasúgja a fiúnak.
- Ha hozzám érsz, kinyírlak.
Eközben a gondnok észreveszi
a könyvet a fűben és felviszi az
igazgatóiba. A tanítás végeztével
az igazgató behívatja a fiút az irodájába.
- Mark Hamilton, örömmel látom, hogy felépültél a tudjuk milyen eset után, még ha csak fizikailag. Normális esetben a szülőkkel
konzultálnék a következő lépésről,
azonban sajnálatos módon a te
helyzetedben erre nincs lehetőségem. Ha valami bánt téged, akkor
nekem nyugodtan elmondhatod.
A férfi ezután átadja neki a könyvet.
- Gondolom meg tudod magyarázni, hogy ez mit keresett a fűben.
Mark elteszi a könyvét és szó
nélkül távozik. Az igazgató sóhajt
egy nagyot.
A fiú elindul hazafelé zsebre tett
kezekkel és lehajtott fejjel. Furcsa
eseményre lesz figyelmes, emberek rohannak felé eszeveszetten,

mintha menekülnének valami elől.
Nem érti, miről van szó, de nem
is foglalkozik vele különösebben.
Amit azonban lát, eléggé meglepi, ugyanis egy fiatal lány harcába csöppen egy groteszk külsejű
lénnyel. Nem tudja, hogy valódi-e
az, amit lát, de nem mozdul egy tapodtat se. A lány külseje egy kicsit
szokatlan, derekáig érő haja enyhén lilás színű és néhány hajcsat
is van benne. Kezében mintha egy
kardot forgatna és derekasan helytáll ellenfele ellen, amit leginkább
úgy lehet leírni, mint egy ember és
szarvasbogár keverékét, aminek a
jobb karja egy hatalmas dárdaként
végződik. A lény ebben a pillanatban mellkason csapja az ismeretlen
lányt és a kardot is kiüti a kezéből.
A bestia épp lecsapni készül a földön fekvő lányra, mikor Mark gondolkodás nélkül közéjük áll, így ő
sérül meg súlyosan. A lány meglepődik ezen, de arra most nincs ideje, egy gyors mozdulattal felveszi
a kardját a földről és átdöfi vele a
lény fejét, aminek a teste váratlanul
fekete lángok martalékaként szertefoszlik. Mark félholtan esik össze
és a vértócsa egyre nagyobb a teste
körül. A seb elég súlyos, a lány nem
tud mit kezdeni vele.
- Miért volt itt egy ember? Nem
hiszem el, hogy az első megbízásom így végződik – morog a lány.
Mark ebből csak foszlányokat
hall, látása elmosódott, érzi a vesztét.”
(Folytatjuk)
Gali Lajos

Az rpc egy olyan technika, amely során egy már létező rajzot alakítanak át, szóval ezeknek csak bizonyos
részeit rajzoltam saját kezűleg (ruha, frizura, stb.).
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KIS ISKOLÁNK ÚJABB NAGY EREDMÉNYE
2018. április 13-án és 14-én került megrendezésre az „Itthon otthon vagy” országos földrajz
verseny döntője Tatabányán, az Edutus Főiskolán.
A döntőbe az előzetes fordulók eredményei
alapján a Veress Zoltán Általános Iskolából öt
nyolcadikos és egy hetedik osztályos tanuló jutott be. A színvonalas verseny zsűrijét főiskolai
és gimnáziumi tanárok alkották.
Az első napon a tanulók írásbeli tesztet töltöttek ki, majd a második napon bemutatták
prezentációjukat a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park turisztikai nevezetességeiről. A tartalmas
és ötletes prezentációinkra a zsűri elnöke külön
gratulációját fejezte ki.
Kisiskolánk tanulói remekül szerepeltek és
nagyszerű eredményeket értek el.

Bánhegyi Marcell III.hely
Bánhegyi Tamás IV.hely
Czinege Szilvia Virág V.hely
Fekete Emese Csenge IX. hely
Zádori János András XI.hely
Fodor Ivett XII.hely.
Ezek az eredmények ékes bizonyítékai annak,
hogy egy kisiskola is tud versenyképes lenni nagyobb városok nevesebb iskoláival szemben.
Ez a szép siker nem jöhetett volna létre a gyerekek, a pedagógusok és a szülők összefogása
nélkül.
Külön köszönet Molnár János polgármester
úrnak és az Önkormányzatnak a versenyzésünkhöz nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért.

Szendrei Balázs biológia-földrajz szakos tanár

„VILÁGJÁRÓK”
A nagy múltra visszatekintő HEBE Kft.
által meghirdetett országos földrajz levelezős versenyre iskolánkból Németh Laura,
Sulymosi Lilla és Kis Lili 6.osztályos tanulók jelentkeztek. A háromfordulós verseny
ötletes és kreatív feladatait diákjaink remekül oldották meg. Az összesített pontszámok
alapján nagyszerű eredmények születtek:
Németh Laura és Sulymosi Lilla országos 2., míg Kis Lili országos 4.helyezést
ért el.
Szendrei Balázs felkészítő tanár.
Gratulálunk Szendrei Balázs felkészítő
nevelőnek és diákjainak a kimagasló teljesítményekért.
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KUVIK – ATHENE NOCTUA
Athene (Pallas Athene görög
istennő) szent madaráról kapta a latin nevét ez a kistermetű
bagoly. Okos, fényes szemeivel
minden mozdulatra figyel. Sűrűn
lehet vele találkozni emberlakta
településeken. Költési időszak
tavasszal van, a 3-5 tojásból álló
fészekalj hamar kinövi a csupasz
odút, így a fiókák azt elhagyják
és a szülők ott etetik a csemetéket,
ahol azok épp el tudnak bújni.

Én kifejezetten kedvelem ezt
a madarat. Nappali időszakban
is lehet vele találkozni. Rovarokkal, kisebb emlősökkel és
madarakkal egyaránt táplálkozik. Portyájára általában naplemente után indul. Az embert
elviseli, bár annyira nem barátkozós típus. Éjjelente hangos
vijjogással jelzi territóriumának
határát. Angol neve nem más,

Fotó: Szabó Gábor

Kovács Lajosné Ica
(Kica) festménye

mint screech-owl, ami tükörfordításban annyit jelent, hogy
sikoltó bagoly. Sűrűn lehet látni
kémények peremén, vagy háztetők kúpcserepein ücsörögni
alkonyatkor.
Természeti értékének megóvásában az ember, mint minden másban, ebben is sokat tud
segíteni. Odút eszkábáltam tavasszal, jó hosszút. Majdnem 1
méter hosszúságút. Ugyan nem
költött bele bagoly, de semmi
nincs veszve, hiszen ezek a madarak már ősszel elkezdik keresni a következő költés helyét.
Egyre kevesebb rozoga állapotban lévő fészer és melléképület
van, amelyben fészkelni tudnak.
Persze nem azt mondom, hogy
ezeket az épületeket tilos lebontani, viszont mindenki előtt ott a
lehetőség, hogy egy ilyen épület
felújítása után eszkábáljon egy
költőládát, amiben akár egy kuvik család fiókákat tud nevelni.
Szabó Gábor

IN MEMORIAM DR. HORVÁTH ANDOR TANÁR ÚR
Keletről érkezett hozzánk. A kincses Kolozsvár szülötte volt. Hozott is magával kincseket rengeteget. Láthatatlan kincseket. Hatalmas tudást,
végtelen szerénységet, reális világlátást, önzetlen
barátságot. Felsorolni is nehéz, hány társaságnak
és szervezetnek volt megbecsült tagja és elnöke,
otthoni és külföldi konferenciák megtisztelt vendége, magas szintű tárgyalások meghívott előadója. Nem dicsekedett vele, hogy volt kulturális
miniszterhelyettes, esszéíró, lapok főszerkesztője,
a Bolyai Társaság elnöke, egyetemi tanár.
Csendre vágyott. Nyugodt, elmélyült foglalatosságot keresett és talált magának Berekfürdőn.
Kényszere volt arra, hogy hajnalban felkeljen és
belevesse magát a munkába. Ahogy mondta, hiányérzet gyötörte, ha nem foglalta le magát. Több
ezer kötetes könyvtárat hozott magával, ott kapcsolódott ki igazán. Színvonalas irodalmi előadásaival megbecsülést talált hallgatói körében.

Kedvenc társával, Berta kutyával tett sétái alatt
sok ismerőst szerzett magának. Személye hiányozni fog Berekfürdő lakosainak.
Kedves Bandi bácsi! Házsongárd csendje őrizze álmaidat, nyugodj békében!
Sinka István
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LELKI SOROK
Reggelente a madarak ébresztenek. Még alighogy elkezdtem az éjszakai álmomat,
ők már olyan hangosan és intenzíven hozzákezdtek a hajnali zenéhez, hogy ember legyen
a talpán, vagyis az ágyában, aki
fel ne ébredne arra a szívet vidámító hangos ébresztőre. Úgy,
hogy ebben a korai órában sem
lehet rájuk haragudni. Éjszaka
is különös hangokat lehet hallani, mikor egymásnak üzengetnek a baglyok. S miközben
próbálom megfejteni, vajon
mit mondhatnak egymásnak,
lassan elalszom. De hogy reggel mikor melyik szólal meg
elsőnek vagy leghangosabban,
nem tudom, kicsit hallgatom a
hajnali ébresztőt, aztán ránézek
az órára, és nagy lelki nyugalommal még visszaalszom egy
kis ideig. Jó tudni, hogy a madarak már fenn vannak, és én
még aludhatok egy kicsit.
Elég sok tennivalót összeírtam, amit szeretnék estig elvégezni, ami mindig több kicsit,
mint amit az időm és az erőm
enged. Aztán napközben is néha
váratlan elintézni valók sora jön
felém. Régen látott ismerősök,
szabadságukat töltő vendégek
ráérősen várják, hogy elmesélhessék mi is történt velük.
Én meg kíváncsian hallgatom
a beszámolót, néha kérdezek,
vagy hozzáfűzöm, hogy mi is
hasonlókat és hasonlóképen éltünk át, és észre sem veszem,
hogy elrepült a nap. Jó volt
találkozni! Este veszem aztán
észre, hogy az elintéznivalók, a
megírásra váró válaszok, kitöl-

tendő rubrikák és jelentések éppen hogy a határidő előtt vagy
után egy nappal, egy kattintással elmennek.
Nem tudom, ki hogy van vele,
én mindig úgy képzelem, hogy
nyáron minden eddig elmaradt
munkát elvégzek, minden tervem, elképzelésem, intéznivalóm végére járok. Meglátogatom a már régen nem látott
rokonokat, ismerősöket. Sőt, a
filmeket is megnézem, és elolvasok jó néhány könyvet. Ja,
és kipakolom, és átrendezem,
kiürítem, és sorba rakom. Elképzelem, hogy a nyáron mi
mindent megcsinálok!
Majd aggódva lapozgatom
a naptáramat, és már el is szaladt a nyár. Pedig a fürdőbe
alig jutottam ki, és jó lett volna
meglátogatni…, találkozni…,
hosszabban beszélgetni…, rákérdezni…! A ki- és bepakolásról ne is beszéljünk. És máris itt
vannak az új tankönyvek…!
Nehogy már megint úgy teljen el a nyár, hogy a lista csak
szaporodik, és azt kell majd
gondoljam, hogy na majd őszszel, akkor több idő jut ezekre a
dolgokra is! Vagy majd télen?
Nap mint nap, hétről hétre aggodalommal tölt el, ha
nem jutok a feladataim végére. Vedd előbbre a fontosakat,
amit mindenképpen meg kell
csinálj, hallom a figyelmeztető
hangokat. De melyiket? Mi az,
ami nem olyan fontos?
Aztán a hajnali madarak újra
felébresztettek és az el nem
végzett feladatok, a listáról le
nem húzott intéznivalók ál-

momban is megjelenő rémképeit az intenzív énekükkel
szempillantás alatt eltüntették.
Az egyik madár olyan hangosan mondja a magáét, hogy egy
egész csapatot túlénekel. De jó
neki! Szabadon énekel, élvezi a reggelt, örül a hangjának,
köszönti a hajnalt, és egy pillanatig sem aggódik, hogy vajon
estére mindennel meglesz e?
Mit is mondott Jézus az aggodalmaskodásról?
„Ezért mondom nektek: ne
aggódjatok életetekért, hogy
mit egyetek vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe
öltözködjetek. Nem több e az
élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi
madarakat. … Nem vagytok e
értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét
csak egy perccel is? (Máté
evangéliuma 6. rész.)
A hajnali ébresztő most felszólít, hogy azonnal keljek ki az
ágyamból, de nem azért, hogy
bármit is elvégezzek az előre
megírt feladatok közül, hanem
azért, hogy csak álljak a teraszon és hagyjam, hogy a lelkem
mélyéig hasson a madarak éneke, és gyönyörködjek a hajnali
napsugarakban, amik megvilágítják a templom tornyát. Nap
mint nap megtörténik, semmit
nem kell érte tennem. Nem kell
érte aggódnom. Talán másért
sem!
Dr. Csoma Judit
református lelkipásztor

BÚCSÚZUNK
„Megőrizhetjük önmagunkat talán a legutolsó pillanatig embernek.”
Nyitrai Károly, Kocsis Mihály, Horváth Andor Imre, Csombordi Ferencné, Makkai Attiláné,
Széll Sándorné, Földvári Józsefné, Kovács Ferenc
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MEGYEI DIÁKOLIMPIA

SAKK CSAPATVERSENY, SZOLNOK
A 2018. januári házi bajnokság és a februári Megyei
Diák Sakkolimpia (Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola) fordulója után a berekfürdői általános iskola ifjú
sakkozói próbára tehették magukat - Egyed Zsolt edző
javaslatára és biztatására - csapatversenyben is.
Március 3-án 7 órakor indult útnak a 7 vállalkozó
kedvű gyermek (3 lány, 4 fiú) és kísérőik a szolnoki
Fiumei Úti Általános Iskolába. A csapatversenyben új
kihívásokkal néztek szembe a gyerekek, új tapasztalatokat szereztek, ahol nem csak az egyéni teljesítmény,
hanem a taktika is sokat számított!
Korcsoportjukban a lányoknak csak egyetlen ellenfél jutott, a martfűi csapat, velük küzdött meg Balogh
Eszter, Józsa Hanna és Nagy Nikolett. Tisztes játék
mellett sajnos elvesztették a küzdelmet, így a III-IV.
korcsoportban a II. helyezést érték el (Martfű - Berekfürdő 6 - 0) és ezüstéremmel térhettek haza.
Ahogy megszoktuk, a fiúknak már több ellenfél
jutott korcsoportjukban. A csapatot alkotó Végh Szabolcs (I. tábla), Zipszer Szabolcs (II. tábla), Balogh
János (III. tábla) és Széll Zalán (IV. tábla) hosszú
partikat és egy rendkívül fárasztó, ugyanakkor örömteli napot tudhattak maguk mögött a verseny végén.
Mindannyian lelkesen küzdöttek, így egy IX. helyezéssel gazdagodtak az I-II. korcsoportban. (Végh Sza-

bolcs: 0; Zipszer Szabolcs: 3,5; Balogh János: 2,5; Széll
Zalán:1,5 pont).
Egyed Zsolt edző önzetlen segítségének köszönhetően 2018-ban már harmadik alkalommal mérették
meg magukat az ifjú sakkozók, újabb és újabb élményeket szerezve ezen rövid idő alatt.
Köszönjük a Veress Zoltán Általános Iskola Alapítványának, a Berekfürdői Sportegyesületnek és a lelkes
szülőknek a támogatását.
Zipszer-Kiss Orsolya
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IV. WOLF GYÖRGY EMLÉKVERSENY
REKORD NEVEZÉS BEREKFÜRDŐN

Immáron 4. alkalommal került
megrendezésre a Wolf György
emlékverseny Berekfürdőn a
Bod László Művelődési Házban március 15-18. között Wolf
László és dr. Wolf György támogatásával. A verseny népszerűsége évről évre nő, így az idén
rekord létszámmal, 112 fővel
zajlott a verseny, szokásosan 2
csoportban.
Az „A” csoportban rengeteg
meglepetés született, köszönhetően elsősorban a fiataloknak.
Végül a bajnoki címet a francia
Okhotnyik Vladimir senior világbajnok nagymester szerezte meg a 7 mérkőzésen elért 6
pontjával. Az öt győzelme mellett csak két ellenfele tudott döntetlent elérni ellene, így az egyik
döntetlent elérő, ifjúsági korú
Vanczák Tamás megérdemelten
szerezte meg a második helyet
mögötte veretlenül, 5,5 ponttal.

A harmadik helyet Fekete Albert szerezte meg 5 ponttal, aki
egyetlen vereségét a győztestől
szenvedte el.
A különdíjasok mindnyájan
4,5 pontot értek el, így a legeredményesebb női játékos Egyed
Judit, a senior különdíjas Ianov
Viktor, míg az ifjúsági különdíjas Csiki Endre lett.

Az 57 fős „B” csoportban is
külföldi győztest köszönthettünk az ukrán Bogachov Oleksii személyében, aki jobb mezőnyérték számítással előzte meg a
szintén 5,5 pontot gyűjtött Hajdú
Istvánt, míg a harmadik helyen
a hazaiak versenyzője, Vízkeleti
Pál végzett.
A versenyzők és a kísérők
az időjárás miatt kevesebbszer
tudták látogatni a fürdőt, de a
mérkőzések által felemésztett
energiákat pogácsák és torták
fogyasztásával pótolhatták. Külön elismerés illeti a naponta bejáró versenyzőket, akik a hétvégi
hófúvásos időjárás ellenére is lejátszották az összes fordulót.
Köszönjük a verseny lebonyolításához való hozzájárulást a
Bod László Művelődési Háznak
és a Berek-Víz Kft.-nek. (Megjelent a Magyar Sakkvilág 2018.
áprilisi számában.)
Egyed Zsolt

ILLA BEREK – Berekfürdő önkormányzatának negyedéves lapja
Felelős kiadó: Berekfürdő Község Önkormányzata, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Szerkesztő bizottság: Hosszu András, Kóródi Lászlóné, Kóródi Csilla
A szerkesztőség címe: 5309 Berekfürdő, Móricz Zsigmond u. 16/A; Telefon: 06/59-319 - 068; Hosszu András: 06-30-627-7927
E-mail: kkanal@indamail.hu
E számunk szerzői: A Bod László Művelődési Ház dolgozói, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, Dr. Csoma Judit, Egyed Zsolt, Gali Lajos, Hosszu Zsanett,
Dr. Kenyeres Imre, Keresztes Ágnes, Kóródi László, Nagy Istvánné, Perge Józsefné, Schmotzerné Varga Erika, Sinka István, Szabó Gábor, Szendrei Balázs,
Szendreiné Kürti Judit, Zipszer-Kiss Orsolya
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

