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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap

„Az emlékezet a lélek írnoka” (Arisztotelész)

Ünnepi megemlékezés
Március 15.
2019. március 14-én ismét összegyűltünk, hogy megemlékezzünk az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről Berekfürdőn. A
Himnusz eléneklése után a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola diákja, Sulymosi Lilla szavalta
el Petőfi Sándor: Nemzeti dal című
versét.
Ez évben az ünnepi beszédet Molnár János polgármester úr tartotta:
„1848. március 15… Lehet-e erről
újat mondani? Egyáltalán, kell-e
erről újat mondani? Talán lehet…
De az új keresésénél sokkal fontosabb: ÜNNEPELNI, EMLÉKEZNI,
ÁTADNI, ÉRZELMEINKET felidézni, megerősíteni”, az előbb idézett
gondolatok szellemében beszédében
elhangzott: „…ennek a napnak az
emléke nagyon fontos tanulságokkal
töltheti meg ünneplésünket. Ezek a
tanulságok pedig az összefogás, a
kitartás és a tenni akarás hegyeket
megmozgató erejének és egymásnak
a megbecsülése…”. Az ünneplés,
emlékezés, továbbéltetés fontosságán túl a nemzeti Himnuszunk
felemelő szavait emelte ki a továbbiakban: „…Ebben az időszakban,

1823-ban írta Kölcsey gyönyörű
Himnuszunkat, melyben kifejezte:
„… megbűnhődte már e nép a múltat és jövendőt” De számomra a
Himnusznak nem ez a legfontosabb
gondolata, hanem az, hogy „Isten,
áldd meg …”! és „… Nyújts feléje
védő kart …” Mert ellenség, ellenfél
mindig volt, mindig lesz! A tatár, a
török, a német, az orosz, de ez lehet
egy munkatárs, egy iskolatárs, Jancsi, Juliska is. A Himnuszban nem
azt kérjük, hogy átkozd meg, pusztítsd el, töröld el még a föld színéről
is azt, aki nekünk nem tetszik, akivel
nekünk bajunk van, hanem áldást
kér magunkra, és védelmet a nekünk
rosszat akarókkal szemben. Békességre törekszik! Ugyanakkor, ha ez
nem vezet eredményre, akkor kész
harcolni a maga igazáért! Ezért
volt ez egy csodálatos kor, e miatt
az eszmeiség miatt. Leginkább ezért
kell rájuk felnézni, ezt kell tőlük
megtanulni, ezt kell tovább adnunk!
Ezért kell az ÜNNEP, ezért kell az
EMLÉKEZÉS”.
Polgármester úr személyes, mélyreható gondolatait követően koszorúzás következett. A koszorúzók

a következők voltak: Berekfürdő
Községi Önkormányzat nevében
Czinege Béla és Szőllősi - Gyüjtő
Tímea, Berekfürdő intézményei nevében Sári Réka és Lukács Imre, a
berekfürdői lakosok nevében Koszna Anita és Lantos Gergő, a Napsugár Nyugdíjas Klub nevében Disznós Lajosné és Bodnár Józsefné, az
Őszikék Nyugdíjas Klub nevében
Gyüjtő Sándor és Fodor Sándor, az
Idegenforgalmi Alapítvány nevében Oláh Piroska és Sinka István, a
Bereki Kertbarátok Köre Egyesület
nevében Varga Etelka és Györfi József, az Irodalmi Társaság nevében
Dúzs Imréné és Bakos József.
Az ünnepség végén közösen énekeltük el a Szózatot.
További képek az ünnepségről a
Bod László Művelődési Ház illetve az Illa Berek facebook oldalán:
fb.me/illabereklap találhatóak.
Hosszu András
alpolgármester
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Visszatekintő
Fúrtunk, faragtunk...
A fenti két szó általánosságban értendő, köznapi
használata mindenkiben azt váltja ki, hogy többféle munkamenetet takar. Ez volt a jellemző a tavaly szeptember végén XVI. alkalommal megtartott Berekfürdői Kézműves Táborra is, mely hívta
és várta azokat az embereket, akik tenni akartak
valamit a község érdekében, részt akartak venni
értékek teremtésében, a környezet szépítésében.
Nem titkolt célja ennek az összejövetelnek, hogy
a több éve résztvevő szereplők – vannak, akik csak
évente - látni kívánják egymást, örülnek egymás
jelenlétének. Mérhető haszna is van a tábornak,
mert ismét készültek olyan tárgyak és eszközök,
melyek az idelátogató vendégek is érdeklődéssel

szemlélnek, vagy éppen tájékoztatásukat szolgálják. Ebben volt segítségére a községnek a keramikus Szűcs és a vesszőfonó Luka házaspár.
Andrási Mihály, Csiszer András, Kocsis Lajos és
jómagam mesetáblákat, utcanév jelzőket készítettünk. György Gábor csíkszentkirályi fafaragónak
testvérvárosok távolságát jelző táblák kerültek ki
kezei alól. Csiszer Veronika gyöngyfűzéseivel remekelt, Andrásiné Ági művészi színvonalú csipkéket varázsolt cukormázból mézeskalácsaikra.
A tábor résztvevőinek ellátásában az Önkormányzat és a Tourinform Iroda segített, támogatásukat ezúton is köszönjük.
Sinka István
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Bemutatjuk...
Szinte nincs helyi rendezvény egy vidám, szolgálatkész asszony nélkül,
aki az ott készített felvételeit szívesen megosztja
a közösségi oldalakon.
- Milyen bereki szervezetek életében veszel
részt?
- A Berekfürdői Mozgáskorlátozottak csoportjának 2002 óta vagyok
tagja. Akkor még dolgoztam és a gyerekeink is itthon voltak. A Nádirigó Népdalkörbe 2008-ban léptem
be. Nagyon szeretek énekelni és jó a közösség is. Sokat
járunk fellépni, pl. Balatonfüredre, Egerbe, Gyulára,
Földesre. Megfordultunk a testvérvárosi településeken,
pl. Csíkszentkirályon, Zatorban is. A helyi rendezvényeken is fellépünk.
- Ezek szerint szeretsz utazni is, megismerni más kultúrákat.
- Ehhez az segített, hogy 2009-ben megalakult a
Napsugár Nyugdíjas Klub, ami nagy változást hozott
az életembe. Addig úgymond csak az iskolai rendezvények és az iskolai néptáncosok segítése volt a célom.
A „napsugarasokkal” azonban sokat járunk baráti klubokhoz és kirándulni.
- Kedvcsinálóként megemlítenél néhány úti célt?
- Minden évben elmegyünk egy 3-4 napos kirándulásra. Próbáljuk úgy tervezni-szervezni, hogy lehetőleg az
ország olyan pontjára jussunk el, ahol még nem jártunk
pl. az őrségi tökfesztiválra, Pécsre, a Duna-kanyarba,
Kemencére, a Balaton térségére, Sopronba, a mohácsi
busójárásra, a Zemplénbe. Elmegyünk egynapos kirándulásra is, pl. a Domony-völgybe, ahol a fogathajtó
Lázár testvérek farmját néztük meg; Nyíregyházán a
Vadasparkot. Remekül éreztük magunkat Szarvason,
Ópusztaszeren. Ilyenkor is sok fotót készítek.
- A helyi rendezvényeken is szinte mindig jelen
vagy, legutóbb a Megbékélés Házában örökítetted meg
a néptáncosokat és az ovisokat.
- A falunaptól a tepertőfesztiválig minden érdekel,
mégis a klub kapcsolatai a legszemélyesebbek. Régebben évente 2-3 alkalommal meghívtuk a baráti klubta-
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...Kiss Imréné Icát
gokat. Ezek mindig nagyon jó hangulatú egész napos
összejövetelek voltak. Sajnos helyhiány miatt már nem
tudjuk megszervezni. A nőnapot és a karácsonyt mindig saját berkeinken belül rendezzük meg.
- Van kedvenc programod?
- A nyár végi nyugdíjas találkozó szervezéséhez mindig örömmel fogunk. Nagyon kíváncsian várjuk, mely
csoportok jönnek el ismét, illetve lesznek-e új ismerőseink. Vannak visszajáró csoportok, akiket már szinte
családtagként üdvözlünk. Sok érdekes személyiséget
ismertünk meg. Én is többekkel tartok személyes kapcsolatot telefonon vagy interneten keresztül. Természetesen a nyugdíjas találkozó fotóit is közreadom.
- Van más hobbid is?
- A keresztrejtvényfejtés is leköt. A legkedvesebb
időtöltésem azonban az unokázás.
- Szép nagy családod van.
- Négy gyermekem és két unokám. A legidősebb és
a legkisebb gyerekem a Berekben lakik, utóbbitól van
a kislány unokám. Ővelük szinte minden nap találkozom, játszom a 6 éves kicsivel. Az egyik fiam Csongrádon lakik, ott a 13 éves fiúunokám. A másik fiam Fertőszéplakon telepedett le. Mivel szeretek utazgatni, így
nem okoz gondot a gyermekeim meglátogatása. Nagy
öröm számomra, hogy mindegyik támogat és biztat a
közösségi munkára.
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Ügyes Kezek ráadás
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Bababarát Berekfürdő

Az Új Néplapban rendszeresen tudósít egy-egy bereki eseményről Daróczi Erzsébet újságíró.
2018 végén arról tájékoztatta Szolnok megye lakosait, hogy Berekfürdőn mennyire megbecsülik a kisgyermekes családokat. Az apróságokat már 5. éve ajándékokkal köszönti a Bereki Irodalmi társaság és az Alkotó
kezek szorgos kezű asszonyai. 2013 óta több mint 30
babát kerestek fel. Van olyan család, ahol már a második csöppséget köszöntötték, mint például Pásztor
Ferencéknél Pannát és Petrát. Az édesanya, Pásztorné

Puskás Mariann fogadta a kislányokkal együtt Koszna Anitát, a Bereki Irodalmi társaság vezetőségi tagját,
valamint Oláh Piroskát és Nagy Lajosnét, az Alkotó
Kezek szakkör tagjait. Falinaptárral és hímzett tarisznyával kedveskedtek a kicsiknek, akiknek apró emléktárgyait az utóbbiba gyűjtik.
Hogyan készül ez a kedves emlék? Először Nagy Lajosné kiszabja és beszegi a tarisznyákat, aztán kerül rá
a minta. A kunhímzésbe besegít Oláh Piroska, Orosz
Józsefné, Schmotzer Ibolya (mindhármukról olvashattak már előző számainkban) és Petőné Vadai Katalin is.
Végül a szakkörvezető (róla is készült már cikk), Dúzs
Imréné Marika szokta összeállítani a tarisznyákat. Az
ajándékokat gyakran Mészáros Imréné Ilikével viszik
ki, akinek ezúttal is gyors felépülést kívánunk.
Reméljük, hogy még több bereki palántát köszönthetnek községünkben idén, hogy színvonalas óvodánkat
és megújult környezetű iskolánkat majd gyerekzsivajjal töltsék meg szüleik és nevelőik örömére.
KLné

Berekfürdői Nemzetközi Tavaszi Édes Fesztivál: 2019.03.23
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VISSZATEKINTŐ
Télapó a Művelődési Házban

Télapó az oviban

2018 decembere sok programot nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt. December 28án szívet-lelket melengető műsorral örvendeztették meg a népes számú közönséget a fellépő
néptáncosok és az óvodások a “Megiben”.

Karácsonyi műsor a Megbékélés Házában
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„Tizenkét tehén volt a kezem alatt”
Farkas Lászlóné (Kapitány Margit)
„Az én szüleim Karcagon laktak,
a Kisföldek között. Csakhogy akkor
is olyan nehéz volt, hogy télen-nyáron legyen munkalehetőség. Egyszerű, szegény család volt a miénk.
Mi nyolcan voltunk testvérek, a legidősebb István bátyám volt, már
most meg nem mondom, mikor
született. Talán 1932-ben? Ő volt az
első, aztán János, Erzsébet, László,
Margit, Ferenc, Lajos és Judit. István és Erzsébet meg az apjuk-anyjuk
nevét kapták. Nekem az Erika név
tetszett, de a lányom is viszi, mert
Erika Margit, a fiam pedig Zoltán
László. Énnekem az édesapám korán meghalt, már tizennégy évesen
markot szedtem, gépnél voltam, az
nagy szó volt ilyen fiatalon. Örült
az ember, ha volt munka, én bizony
mindent megfogtam, amit lehetett!
A nővérem volt ott a tehenészetben
a férjével, akkor volt nekik két családjuk – ők laktak a nagyszobában,
én a kicsiben. Majd amikor megesküdtünk 1961. október 28-án, kaptunk külön lakást.
Mi először kint laktunk a Lenin
százasban, 1961-ben. Tehenész
voltam, tizenkét tehenet fejtem.
Kézzel fejtem, bizony. Tizenkét tehén volt a kezem alatt. Csak hát ott
is olyan feltételhez voltunk kötve,
hogy amikor terhes leszek, azonnal
el kell jönni. Szolgálati lakás volt,
azt minden évben kétszer meszelni kellett. Mink meszeltük, akik

ott oltunk. Laci üvegfúvó volt, ott
kaptunk albérletet a Fürdő utcában,
nehogy amiatt az üveggyárat ott
kelljen hagyni! A férjem családja
madarasi volt, az édesapja Farkas
István volt, az édesanyja Kun Erzsébet. Öten voltak testvérek, úgy
tudom. Ők is széjjel vannak, mindkét szülő korán meghalt, a férjemet
a nagynénje nevelte. Egy öccse itt
lakik, Farkas Balázs. Ő is az üveggyárban dolgozott.
Ez a mi telkünk 463 négyszögöl
volt, most már 231. Mivel megosztható porta volt, könnyen szét
lehetett választani. A másik egy
két szoba-konyhás-előszobás ház
olt, vagyis inkább szoba-konyhás.
Mikor a telek felit eladtuk, utána
építkeztünk a hetvenes évek elején. Ez két szoba, összkomfort. A
kis nyugdíjunk beosztjuk, a búzát,
kukoricát meg kell venni. Tápot nagyon kicsit, csak kezdésnek. Előrenevelt csirkét veszek, annak muszáj
venni, át kell szokatni. Az már nem
tápos. A füvet megszárítjuk egész
évben. Mikor le lehet vágni, ki van
terítve, megszárítjuk. Télen azt az
alom, a takarmány is. Télen hó van,
eső van, fagy van, és érzi az ember
azt a jó szénaszagot.
Erika 1964. október 8-án született, Karcagon lakik a kórháznál, a
Nagyvínkertnél. Ugyanott dolgozik, ahol Zoli, csak irodában. Az
első jelentkezésre felvették az isko-

lába, mikor még Zsuzsa néni volt
az igazgató. Ő kereskedelmi szakközépiskolát végzett Kecskeméten,
de a boltos szakmában nem tudott
elhelyezkedni. Kereskedő szeretett
volna lenni mindenáron, gyerekkorában is boltost szeretett játszani.
Itt a kert sarkában összegyűjtötte a
gyerekeket, mikor melyik gyereket
jelölte ki, hogy ő legyen az eladó.
Magot, virágot, krumplit szedett
össze, mikor mit. Neki voltak babái, konyhabútorok kis edényekkel.
Még mindig megvan a padláson,
dobozban, amit kapott édesanyámtól: sírós baba volt. Akkor még az
volt az aranyos, hogy mondja, hogy
mama! Most a kislányok már női
babákkal játszanak, de azok nem
főznek, nem pelenkáznak. Az a játék, hogy a babák elmennek új ruhát
vásárolni a butikba, meg a diszkóba
járnak, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy üljünk le, iszol sört?”
Keresztes Ágnes
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Magyar Kultúra Napja képekben

A BEREKFÜRDŐI VERESS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
KÖRNYEZETÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS MEGÚJULÁSA – EFOP-4.1.317-2017-00295
A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen
pályázott az Emberi
Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében a Berekfürdői
Veress Zoltán Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A
Magyar Köztársaság
és az Európai Unió támogatásával 59 millió
forintból újult meg az érintett köznevelési intézmény.
A megvalósult fejlesztés révén egy olyan minőségi és
befogadó oktatási környezet került kialakításra, ahol
a település diákjai a modern kor elvárásainak megfelelő nevelésben-oktatásban részesülhetnek. A projekt
nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a
pedagógusok számára is megteremtette a méltányos
oktatás feltételeit. A beruházás során a mindennapos

testneveléshez szükséges fejlesztések, új sportpadló
letételére, teljes öltöző felújításra tornatermi eszközök
beszerzésére került sor. Megtörtént az iskolai könyvtár belső felújítása, és az annak használatához szükséges bútorok beszerzése, valamint a nevelési-oktatási
tevékenység megvalósításához használt termek, és az
azok elérését szolgáló folyósok, közlekedők felújítása
is. Az udvari kézilabdapálya új aszfaltréteget kapott,
kialakításra került egy szabadtéri rekortán felület, valamint díszburkolatot kapott az iskola gyülekezőhelye
is. A termek elavult bútorainak cseréje teljes körűen
megvalósult a pályázat keretein belül.
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Mangalica-receptek Dr. Kenyeres Imre gyűjteményéből
Buggyantott tojásleves mangalica kolbásszal
Hozzávalók 4 személyre:
• 3 dkg liszt és zsiradék
• 15 dkg füstölt házi mangalica kolbász
• 1 evőkanál rizs
• 1 csokor petrezselyem zöldje
• 2 dl tejföl
• személyenként 1-2 db tojás
• só

Elkészítés: A lisztből kevés zsiradékkal
rántást készítünk, felöntjük 1 liter vízzel és
beletesszük a kolbászt,
a rizst és a petrezselyem zöldjét. Megsózzuk, majd ha megfőtt
egyenként beleengedjük az előzőleg pohárba felütött tojásokat.
Hat-nyolc percig nem keverjük, hogy a tojások egészben maradjanak. Végül hozzáadjuk a tejfölt. Ha szükséges, akkor sózzuk.
Tálaláskor a petrezselyem zöldjét kivesszük a levesből, de frissen
vágottal megszórhatjuk.
Dr. Nagy Árpádné

Tüzes babgulyás csülökkel (bográcsban)
Hozzávalók:
• 40 dkg füstölt csülök (csont
nélkül)
• 8-10 dkg füstölt szalonna
• 30 dkg tarkabab (vagy vörös
bab (konzerves))
• 2 nagyfej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 db sárgarépa
• 10-15 dkg burgonya
• 1 db karalábé fele
• 1 db zöldpaprika
• 1 db kicsi paradicsom
• petrezselyem zöldje
• erős paprika
• őrölt fekete bors
• só (ízlés szerint)
Megjegyzés: Nem szükséges
füstölt szalonnát használni, ha a
hentesnél járva a csülök zsíros
részéből is vételezünk. Ez esetben ezt süssük ki első lépésben.
Ki-ki ízlése szerint csipetkével,
vagy nokedlivel gazdagíthatja
a levest, amelyet a zöldségek
után kell beleszaggatni a tüzes
gulyásba.

Elkészítés: A tarkababot még előző délután, legkésőbb előző este
beáztatjuk, hogy a bográcsozás kezdetére kellőképpen megpuhuljon. A füstölt szalonnát felaprózzuk, külön tányérra tesszük, a sertés
csülköt nem különben falatnyi kockákra vágjuk. A vöröshagymát
megpucoljuk és nagyon finomra aprózzuk, vagy ha van kéznél egy
húsdaráló, akár le is darálhatjuk. A fokhagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk, a paprikát kimagozzuk és feldaraboljuk. A karalábét
és a krumplit megpucoljuk, majd felkockázzuk. A petrezselymet
feldaraboljuk, a paradicsomot felkarikázzuk. A sárgarépát szépen
megpucoljuk és sajtreszelővel lereszeljük. Az éjjel során megpuhult tarkababot lecsöpögtetjük. Legelébb a füstölt szalonnát dobjuk
bele a bográcsba és olvasszuk ki a zsírját. A vöröshagymát a szalonnából kinyert zsiradékba dobjuk és üvegesre pirítjuk. Ha elkészült, hozzáadjuk a reszelt sárgarépát, a paprika is jöhet rá (kedv
és ízlés szerint TV. paprikát is használhatunk), majd a paradicsom
is. Megvárjuk, amíg a zöldségek levet eresztenek és összeesnek, a
húst csak akkor tesszük bele a bográcsba. Kevés vizet öntünk rá,
majd a húst félpuhára főzzük. Ha a hús már félig elkészült, hozzáadjuk a tarkababot és öntünk rá vizet. Szelíd lángon melegítjük az
ételt, és türelmesen megvárjuk, amíg a babgulyás felforr. Ekkor
adjuk hozzá a fűszereket, az erős paprikát, az őrölt fekete borsot,
a sót. Ha a leves már forr, sorjában hozzáadjuk a burgonyát és a
karalábét. Lassú tűzön tovább főzzük az ételt, amíg a bab és a hús
teljesen megpuhul, és a burgonya átfő. Ekkor levesszük a bográcsot
az állványról, és tálakba merjük az ételt. Az elkészült tüzes babgulyást apróra vágott petrezselyemmel szórjuk meg. Azok számára,
akik tovább szeretnék „tüzesíteni” az étket, azoknak kis tányéron
kínálhatunk szárított csípős paprikát, vagy karikára vágott csípős
zöldpaprikát.

2019. április
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Programajánló
2019-es berekfürdői programok, melyek pontos kiírásai tekinthetőek a www.berekfurdo.hu oldalon 2019. január 15-től
04. 21.: Húsvéti locsoló fesztivál
09. 08-15. XVII. Berekfürdői Nagykun Kézműves
05. 06-12.: XXV. Berekfürdői Nemzetközi Nagy- tábor
kun Művésztelep
09. 19-22.: Bereki Ősz Sakkverseny
05. 26.: Gyermeknap
10. 01.: Idősek világnapja
06. 15.: I. Fürdőbál
10. 04.: Aradi vértanúk napja
06. 28.: Szent Iván éji rendezvény
10. 19.: Tökfesztivál
07.06.: Interaktív nyílt a „Szovjet Repülőtér Titkai” 10. 22.: 1956-os megemlékezés
múzeumban
11. 16.: Tepertő és pörc fesztivál
07. 06.: II. Fürdőbál
12. 01.: Adventi gyertyagyújtás
07. 06-07.: II. Berek Kupa Homokfoci Bajnokság
12. 06.: Mikulás ünnepség
07. 08-14.: Csillagászati hét
07. 13.: Utcabál
Perge Aletta és Kiss Imre
07. 19-08.04 Bereki Ügyes Kezek kiállítás
köszönete
07. 20.: Strand szépe választás és Utcabál
07. 26.: Strandok éjszakája
„Ember lenni mindig, minden körülményben…”
08. 02-04.: Bereki Vigasság
(Arany János)
08. 10-11.: Tikkadt Szöcske Hajdú-Bihar Megyei
Strandröplabda Bajnokság 7. forduló
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik se08. 17.: III. Fürdőbál
gítséget nyújtottak ahhoz, hogy az otthonunkba
08. 17.: Nyílt Afrikai Harcsafogó verseny
mielőbb visszatérhessünk a tűzeset után. Külön kö08. 24.: Utcabál
szönjük a Berekfürdői Önkormányzat, a Berek-Víz
Kft., a DEMI-FA és a Gabika - Transz emberséges
08. 30-09. 01.: Országos Nyugdíjas Találkozó
és gyors támogatását a bajban.
09. 02-08.: Körmendi Lajos Írótábor
09. 07.: Falunap

Berekfürdői Kertészet 2018.
Berekfürdőn 2012-ben kezdte el működését az
önkormányzat által működtetett kertészet, ahol
közmunkaprogram keretén belül dolgozunk. Jelenleg 17 fő foglalkozik kertészetünkben a növénytermesztéssel 7 hektáron. 3 termálvízzel fűtött fóliasátrunk van, ahol palántanevelést, zöldségtermelést
folytatunk. 2018-ban is széles palettát tudtunk felmutatni termékeinkből, amikkel igyekeztünk a helyi lakosokat, vendéglátó egységeket, valamit az ide
látogató turistákat ellátni.
Tavasszal a szezon primőr árukkal kezdődött: salátával, hónapos retekkel, karalábéval, újhagymával,
majd folytatódott a fóliában termesztett paprikával,
paradicsommal. Áprilisban a virágpalánták árusítása is megkezdődött. Május, június hónapban már
tudtunk több szántóföldi növényt is piacra vinni,
mint például zöldborsót, szamócát, uborkát, nyári
káposztaféléket, csemege kukoricát, gyökérzöldségeket, tökféléket, zöldbabot, hagymát. Gyümölcsök

közül tavaly cseresznyét, meggyet, málnát, sárgadinnyét, kínáltunk vásárlóinknak. Az év hátralevő
részében szüretelésre kerültek a szántóföldi paradicsomok, paprikák, uborkák, az őszi káposztafélék,
karfiolok, szárazbabok, burgonyák. Már több éve
sikeresen termesztjük a fűszerpaprikát, amit betakarítás és csumázás után elszállítunk az örlőüzembe,
ahol kiváló minőségű őrleményt állítanak elő belőle
vásárlóink elégedettségére. 2018-ban – egy sikeres
önkormányzati pályázat eredményeként – kerttészetünk területén felépítésre került egy 300m2-es
zöldség -és gyümölcs feldolgozó üzem, ahol a
megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket feldolgozott formában is piacra tudjuk juttatni. A jövőben
feladataink közé tartozik az üzem minél nagyobb
részbeni ellátása saját termékkel megfelelő minőségben.
Karsainé Erős Ilona
a Kertészet vezetője
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„Gazda- és Virágbolt”
Ahány szakmád van, annyi ember vagy
Áncsán János Gazdaboltjában
ismerkedtem meg Csurella Andreával. Ballagási csokrot rendeltem náluk, miután a kibővített
üzletben, az ízlésesen berendezett virágboltjukban a cserepes
és vágott virágok mellett száraz
növényi termésekből összeállított
kopogtatókban és asztaldíszekben
gyönyörködtem.

Az egyik polcrendszeren díszdobozokat, üvegekben száraz terméseket, szalmakoszorú alapokat

kínálnak a kreatív érdeklődőknek.
Fából készült táblácskákkal, mesealakokkal várják a gyerekeket.
Folyamatosan kapható vágott
rózsa, liliom, gerbera, szegfű is,
valamint vállalnak sírcsokor készítést is. Cserepekben sárga nárciszt, flamingóvirágot, orchideát
láttam nyújtózkodni, de balkon
ládákba való virágokat, egy-és
kétnyáriakat, örökzöldeket (kecskerágót, bukszusokat, tujákat) is
kínálnak.
„Sokat elárul egy emberről,
hogyan néz ki a boltja.” Kíváncsi
lettem az eladóra, aki készséges,
kreatív és sokoldalú.
- Mi mindenhez értesz?
- Szabad időmben szívesen sütök kenyeret, péksütiket. Van kereskedői képesítésem is, valamint
masszőri.
- Mi a negyedik szakmád?
- A kedvencem a virágkötészet.
Igyekszem mindenkinek azt a
csokrot elkészíteni, ami a legjobban illik az egyéniségéhez. Ezért
kérdezem meg a vásárlót, ha nem
határozott kéréssel jön, hogy milyen a megajándékozott ízlése,
melyik lehet a kedvenc színe,
van-e valamilyen hobbija. Volt
már olyan csokrom, amelyet kis
állatfigurákkal díszítettem.
- Volt-e olyan kedvenced, amely
megmelengette a szívedet?
- Az az esküvői vörös rózsacsokor, amelyet egy közeli ismerősnek készítettem, máig kedves
emlék. Az első csokrom is különleges élmény volt számomra. Még
nem kaptam meg a képesítésemet,
amikor az internet segítségével
egy körcsokrot raktam (állítottam)
össze, aztán kitettem a kirakatba.
Bejött egy férfi, hogy pont ilyet

akar nőnapra… hat darabot! Természetesen kifaggattam, kiknek
viszi – felsorolta a nőrokonait,
megbeszéltük a hölgyek korához
illő színeket, úgy születtek meg a
hasonló, de mégis más csokrok.

Miközben beszélgettünk, jöttek-mentek a vevők, így megfigyelhettem, milyen kedves és
készséges a vevőkkel Andrea. Ha
valami éppen nem kapható, felírja
és megrendeli. Pedig körülötte a
kerti papucsoktól, gumicsizmáktól a kerti szerszámokig és létráig;
a molnártalicskától a permetezőig, a virágföldektől a műanyag
és agyagcserepekig; a csatos és
befőttes üvegektől az 54 literes
demizsonig és műanyag hordóig; a kutyanyakörvtől a rovar-és
rágcsálóirtóig; a hígítótól a takarításhoz való szódabikarbónáig, a
tápoldatoktól a vető-és virágmagokig minden kapható.
Visszatértünk tehát a virágokhoz, s mint tudjuk, „aki a virágot
szereti…” – lásson csodaszépeket Andreánál, aki még hímezni
is szeret.
Kóródi Lászlóné
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Ismét jó évet zárt a Berek- Víz Kft.
A 2018 évi gazdálkodási adatok alapján megállapítható, hogy
a Berek- Víz Kft. újra sikeres
évet zár. A 2015 évben befejezett
beruházások megalapozottságát
mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy olyan forgalomnövekedést
eredményeztek, amit a fejlesztés
előtt nem is gondoltunk.
2018-ban a fürdő látogatók
száma minden eddigi csúcsot
megdöntött, mert 364 473 fő
kereste fel intézményünket.
2015-höz képest 36 ezerrel több
napi belépőjegyet adtunk el,
jellemzően az egynapos, ill. a
település egyéb szálláshelyeit
igénybe vevő vendégek számára. A gyógykezelések száma is
jelentős növekedést mutat, mert
az elmúlt évben meghaladta az
58 800-at, mely konkrétan azt
jelenti, hogy 21 546 beteg érkezett hozzánk gyógyulás céljából,
akik átlagosan 2,7 kezelést kaptak. Legtöbben az orvosi gyógymasszázst és a víz alatti csoportos gyógytornát vették igénybe.
A főszezoni időszakban a gyógyászat elérte teljesítő képességének csúcsát, ezért, amíg új
kezelőhelyek nem kerülnek kialakításra, addig ebben az időszakban nem tudunk több beteget fogadni.
Jelentős
átalakulás
2019.
január mutatkozik
a kempingszolgáltatást igénybe



vevők összetételén: míg a belföldről érkező vendégek száma
lassú növekedést mutat, addig
jelentősen emelkedett a külföldről hozzánk látogatók száma és
az általuk itt töltött vendégéjszakák mennyisége.
A beruházás alatt (2015-ben)
a külföldi vendégek többsége
elkerült bennünket, 2016-ban
már mutatkozott némi emelkedés, amely a következő 2 évben
csúcsosodott ki.
Megduplázódott a Lengyelországból hozzánk érkezők és az
általuk itt töltött vendégéjszakák
száma is. Folyamatos emelkedést
mutat a romániai - főleg magyar
- vendégek érkezése. Ez a forgalomnövekedés részben a fürdőfejlesztésnek, részben a testvér
települési (Zator, Csíkszentkirály) kapcsolatoknak köszönhető, ill. a lengyel és magyar emberek hasonló mentalitásának,
és nem utolsósorban Berekfürdő
nyugodt, vendégszerető, biztonságos környezetének.
A Berek- Víz Kft. elmúlt évi
árbevétele és takarékos gazdálkodása ~ 90 m Ft adózás előtti
eredmény elérését tette lehetővé,
amelynek adózás utáni felét fejlesztési célból az eredménytartalékba kívánjuk helyezni.
Az elmúlt
évek
fürdő fejlesztéIlla
Berek
sei komoly eredményekkel jár-

tak, nem csak a Berek- Víz Kft.
árbevétele, eredményessége növekedett, hanem a falu turizmusából élőké is. Úgy gondolom,
hogy itt nem szabad megállni,
folytatni kell a fürdő, kemping
fejlesztését, ezen belül is kiemelten fókuszálva a gyógyászati és
wellness szolgáltatások modernizálására, bővítésére.
A 1522/2017. (VIII.) számú
Kormány határozat keretén belül 1,5 milliárd forint turisztikai
fejlesztésre kapott lehetőséget
a település. Jelenleg folyik az
elképzelések
konkretizálása,
tervezése, amely érinti a fürdőt, kempinget, a Belső tavat
és környezetét, a művelődési
házat, stb. A fejlesztések megkezdése 2020- 2021-ben várható, a támogató szerv döntésének
függvényében, mely egy újabb
nagy lökést adhat Berekfürdő
turizmusának, a jövő generációjának.
A Berek- Víz Kft. valamennyi
dolgozójának közös célja kell
legyen, hogy megtartsuk, és lehetőség szerint növeljük a múlt
évi eredményeinket.
A sikeres, vendég centrikus,
megbízható, minőségi szolgáltatást nyújtó fürdő közös ügyünk.

Perge József 13. ol
ügyvezető igazgató

Vendégszám 2015 2016 2017 2018

Vendégéjszaka 2015

Belföldi

4632 5049 5498 6445

Belföldi

16354 17339 18618 21372

Külföldi

961

Külföldi

19554 24655 26916 30916

Összesen

5593 6066 9804 11558 Összesen

1017 4306 5113

2016

2017

2018

35908 41994 45534 52288
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Két világ peremén I.
1. fejezet 3. rész
Másnap Mark a kanapén ébred és próbálja ébresztgetni a lányt. Gyengéden
megrázza, mire a lány felriad.
- Hékás! Nem zavarhatod meg egy angyal álmát! –kapja fel a vizet.
A fiú sóhajt egy nagyot és elkezd a
táskájába pakolni.
- Most meg ne viselkedj úgy, mintha
itt se lennék! –morog a lány és a fiú elé
áll.
- Nem akarok miattad elkésni az iskolából, szóval gyorsan távozz!
- Azzal lesz egy kis gond. A bukott
angyalok szemmel tartják a környéket,
meg kell húznom magam egy ideig.
- Sok sikert hozzá – veszi fel a táskáját
a fiú.
- Ezt nem hiszem el. Nem sok ember
láthat igazi angyalt, de te még csak figyelemre se méltatsz egyet. Isten haragudni fog rád.
- Azt csinálhat, amit akar, teljesen hidegen hagy. Most pedig megyek. Ha
akarsz, akkor itt maradhatsz pár napig,
de ne törj el semmit se.
Mark ezután távozik, az angyal azt se
tudja, mit szóljon ehhez a jelenethez.
Egy ideig idegesen fújtat a lakásban,
majd unalmában elkezdi azt felfedezni.
A lakás nem túl nagy, így hamar végez.
A hálószobában leheveredik az ágyra és
elővesz egy fehér kristálygömböt. Lehunyja a szemét, majd megérinti a tárgyat, mire az felragyog és egy hologram
rajzolódik ki belőle. Egy szürke hajú
férfi jelenik meg, aki a kinézete alapján
szintén angyal lehet.
- Végre, hogy jelet adsz magadról – morog a férfi.
- Sajnálom, egy bukott angyal elkapott,
szerencsére el tudtam rejtőzni.
- Most hol vagy?
- Egy gimnazista fiú lakásán.
- Ő is ott van most?
- Elment az iskolába, ráadásul még csak
figyelembe se vett.
- Mit tudsz a szándékairól?
- A nevét se tudom, de a szemei, olyanok mint a jég. Még attól se ijedt meg,
hogy Istennel fenyegettem.
A férfi sóhajt egy nagyot.
- Majd beszélek vele és eldöntöm, hogy
bajt hoz-e ránk. Értesíts, ha visszatér!
- Rendben. Addig mit csináljak?
- Pár napig rejtőzz el, a forrásaim szerint a bukott angyalok és a démonok

kisebb csoportja tervez valamit abban
a városrészben. Tekintve, hogy a harci
képességeid korlátozottak és te amúgy
is csak megfigyelőként lettél odaküldve, öngyilkosság lenne szembenézned
velük.
- Miért fogtak össze? Tudtommal ők
mindig is rivalizáltak egymással.
- Állítólag egy nephilimet keresnek.
- Nephilim?
- Legendák és mítoszok szólnak ezekről a lényekről, kiknek vitatott a létjogosultságuk. Egy nephilim ismertetőjegye,
hogy csak az egyik szülője angyal, de
ez nem akadályozza meg abban, hogy
angyali képességekkel rendelkezzen.
- Ha félvér, akkor gyengébbnek kellene
lennie, nem?
- Gyakran egy nephilim hatalmasabb
erővel rendelkezik, mint a szülei, természetesen ez a génektől is függ. Jobb,
ha először mi találjuk meg őt. Azonban
nehezíti a dolgot, hogy még nem mutatkozott meg az ereje, emiatt nem tudjuk
követni az energiaáramlását.
- Akkor a démonok és bukott angyalok
hogyan akarnak rábukkanni?
- Jó kérdés. Most azonban mennem
kell, majd értesíts a fejleményekről.
A férfi eltűnik, az angyal lány pedig
ismét egyedül marad.
Eközben Mark beér az iskolába, de nem
igazán tud koncentrálni az órákra, valamiért úgy érzi, mintha valaki hívogatná.
Egész nap ez a különös érzés kerülgeti,
még David szívatásai se zökkentik ki.
- Alvajáró lettél, vagy mi? – rázza meg
a fiú.
Mark nem szól egy szót se, ehelyett
feláll és elhagyja a termet. Mozgása kicsit természetellenesnek tűnik, még csak
nem is pislog. A diákok riadtan távolodnak el tőle, mikor meglátják. A fiú
elhagyja az iskola épületét és egy sikátorba megy, ahol riadtan pillant meg egy
fehér köpenyes férfit, akinek köpenyén
két vörös kereszt szerepel. A férfi fölényesen elmosolyodik és eltesz a zsebébe
egy fekete kristályt.
- Ütött az órád, démon!
Ebben a pillanatban a férfi kezéből
láncok repülnek ki, amik megkötözik a
rémült fiút.
- Nem vagyok démon.
- Akkor nem tudtalak volna magamhoz

édesgetni ezzel a drágasággal – üti meg
a zsebét a férfi.
A férfi csuklyát visel, ami takarja az
arcát, azonban emiatt nem veszi észre
a háta mögül érkező támadást és elterül a földön, ezáltal elengedve a fiút.
Mark előrezuhan, de ebben a pillanatban az ismeretlen támadó megragadja és
messzire száguld vele. Egy távoli tetőn
állnak meg és Mark végre szemügyre
tudja venni a megmentőjét. Meglepetésére egy fiatal lány az, akinek hosszú
fekete haja van és az öltözéke a fekete
bőrkabátja alatt kicsit hiányos, elég sokat mutat a hófehér bőréből.
- Miért mentettél meg? – töri meg a
csendet a fiú.
- A démonok tartsanak össze – vigyorodik el a lány.
- De én ember vagyok.
A lány ekkor közelebb hajol a fiúhoz
és megszagolja.
- Elég gyenge démonszagot árasztasz
magadból, de nem tévedek. Az Inkvizítor is elkapott, nemde?
- Arra a férfire gondolsz a sikátorból?
- Pontosan. Elvakult banda, mindenkit
megölnek, akinek köze van a démonokhoz.
Mark sóhajt egy nagyot, mert eddig
nyugodtnak mondható élete veszélybe
került. A lány végigméri a fiút.
- Nem tűnsz valami erősnek. Felébredt
már az erőd egyáltalán?
A fiú nem válaszol egy szót se, teljesen
össze van zavarodva.
- Tegnap este majdnem megölt egy fura
lény. Lehet, csak azt érzed rajtam.
- Ebben az esetben most távozok, nem
érdekelnek az emberek. Ők csak a pusztításhoz értenek.
- Furcsa ezt egy démon szájából hallani.
- Mi se vagyunk szentek, de összetartunk a túlélés érdekében. Ez a tulajdonság hiányzik a fajtádból, ezért egy szép
napon egymást fogjátok kiirtani.
- Engem nem izgat, úgyse fogom azt a
napot megérni.
A lány sóhajt egyet és távozik a tetőről.
Mark még egy ideig maga elé meredve ül, majd a tűzlétrán lemászik. Nem
igazán van kedve hazamenni az angyal
miatt, de nem tud mit tenni.
Folytatása következik…
Gali Lajos
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Polgármesteri beszámoló
Pályázati lehetőségek, remények, valóság – bíztató jövő!
A folyamatosan megjelenő pályázati lehetőségekkel aki csak teheti, él Berekfürdőn, legyen az
civilszervezet, iskola, kulturális- vagy sport szervezet, fürdő, vagy önkormányzat.
A fedett fürdő átadása óta a legnagyobb értékű
önkormányzati beruházás, a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem átadási ünnepsége most volt, április 3-án. Jóleső érzés volt és jól tükrözte a helyi
lakosok érdeklődését, hogy sokan kijöttek a kertészetbe, pedig szerdán, munkaidőben volt az átadás.
Természetesen ott voltak a beruházást finanszírozó
Belügyminisztérium képviselői is. Dr. Hoffmann
Imre Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkár, dr. Berkó Attila kormánymegbízott és
Molnár János polgármester adták át az üzemet. De
sokan voltak ott a környező településekről is, polgármesterek, vállalkozók, éttermet vagy szállodát
üzemeltetők, akiktől majd a feldolgozáshoz szükséges alapanyagot szeretnénk vásárolni és akiknek
a készterméket szeretnénk eladni.
A Belügyminisztérium által 2015 novemberében
kiírt pályázatra azért jelentkezhetett a berekfürdői
önkormányzat, mert a Start-munkaprogram keretében 2012 óta kertészetet működtet. A kiírás
feltételei között szerepelt, hogy elsősorban az itt
megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket dolgozzuk fel, de természetesen a környékből is sok alapanyagot kell majd vásárolnunk. Egy másik fontos
kikötés volt, hogy öt évig legalább öt olyan dolgozót kell foglalkoztatni, akik eddig közfoglalkoztatottak voltak. A működtetéshez a továbbiakban már
semmilyen állami támogatást nem kaphatunk.
Folyamatban lévő beruházásunk a Hivatal bővítése, amelyre 30 millió forint állami támogatást
kaptunk. Akik eddig jöttek a Hivatalba, tapasztalhatták, hogy a munka, az ügyintézés zsúfolt, méltatlan körülmények között zajlik. Helyszűke miatt
nem lehet biztosítani azt a joggal elvárható követelményt, hogy bizonyos ügyeket az ügyintéző és
az ügyfél négyszemközt beszélhessen meg. Másik
megoldandó feladatunk, hogy a kötelezően megőrzendő iratokat nem tudjuk megfelelően tárolni.
Ezeken enyhít a bővítés, ami a kivitelező vállalása
szerint nyárra elkészül, és birtokba lehet venni az
új épületrészt.
Most kerül közbeszerzési kiírásra a fürdő előtti
tér turisztikai fejlesztése és reménység szerint a

nyertes vállalkozó év végéig be is tudja fejezni a
beruházást, melyre TOP-os pályázati keretből 130
millió forintot nyertünk. Megváltozik a fedett fürdő
előtti tér, a parkoló, a járda. A terveket a Művelődési Ház kirakatában bárki megnézheti.
A Magyar Falu Programról sokat lehet hallani,
hogy most sok pénzre pályázhatnak az 5.000 fő
alatti települések. A lehetőségek valóban nagyon
jók, mintegy 15 különböző terület fejlesztésére lehet majd pályázni. Ugyanakkor azt is tudni kell,
hogy országos szinten összesen 75 milliárd forint
van elkülönítve erre a célra. Ha ezt elosztjuk az
5.000 fő alatti települések számával (2.874 ilyen
település van), akkor láthatjuk, hogy egy település
kb. 26 millió forintot kaphat, létszámarányosan
osztva Berekfürdő ettől is kevesebbet, mintegy 20
millió Ft körüli összeget. Természetesen minden
forint fontos és meg kell becsülni, pályázunk is
mindenre, ahol a legkisebb esélyünk is lehet, lemondani semmiről sem szabad.
Az elmúlt időszakban a legnagyobb turisztikai
fejlesztési lehetőségünk az a másfél milliárd forintos keretösszeg, melynek részleteit a Magyar
Turisztikai Ügynökség jóváhagyásával kell kidolgoznunk. Ez a tervezés folyamatban van, sokan
dolgozunk benne, célunk, hogy ennek az összegnek
az egyik felét a fürdő további fejlesztésére fordíthassuk, másik felét pedig egyéb turisztikai célokra
a településen belül. Ennek a projektnek az érdemi
előrehaladásáról, a döntésekről a későbbiekben
folyamatosan beszámolunk ennek az újságnak a
hasábjain is.
Fő célom, hogy Berekfürdő olyan település maradjon, ahol szívesen élnek az itt lakók és üdülők,
az ide jövő vendégek, ahogy azt az éppen itt pihenő
101 éves Bartha Laci bácsi mondta: itt nem csak a
gyógyvíz kiváló, hanem mindenki segítőkész, azt
érzem, hogy szeretnek az emberek. Erre a célra
használjuk fel a megnyert pályázatokat, hogy minél rendezettebb környezetben élhessünk Berekfürdőn. Ehhez kérem mindannyiuk támogatását,
segítségét, előremutató tanácsait, amit ezúton is
köszönök.
Berekfürdő, 2019.04.07.

Molnár János
polgármester
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in memoriam szabó jánosné, Borika néni
Tisztelt berekfürdői Lakosok,
tisztelt Olvasók! Amiért is tollat
ragadtam, és írni kezdtem egy
nagyon elismert, segítőkész
emberről, azt egy közelmúltban
bekövetkezett haláleset kapcsán
teszem. Nem igazán jellemző
rám, hogy újságokban jelennek meg írásaim, de ebben az
esetben szükségesnek éreztem
a múlt felidézését.
Még iskolás gyerekként az
190-es években ismertem meg
Borika nénit és férjét, Szabó Jani
bácsit. A 0-es évek a fénykora
volt ennek a településnek; hogy
a mai képében tündököljön, az
akkori emberek önzetlen, egymást segítő, emberfeletti munkájának köszönhető.
Borika néni testnevelés-orosz
szakos tanár volt a Berekfürdői
Általános Iskolában. Később
iskolaigazgató lett. Soha nem
éreztette a diákokkal az esetleges szülői egzisztenciális különbséget, minden tanulót egyformán, az elvégzett munkája
alapján értékelt. Így tett férje,
Jani bácsi is. Berekfürdőn még
abban az időben egy gépi erő
létezett, ami a gáztelepen volt.
Ha a falunak vagy valamelyik
embernek, állattartónak gépi
kapacitás kellett, Jani bácsi önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátotta azt egy szintén segítőkész
gépkezelővel, Fodor Józseffel
együtt. Szabóék ebben a kis faluban mintapéldái voltak annak,
hogy egy értelmiségi házaspár
miként segítheti az itt élő közösség boldogulását.
Visszatérve Borika nénire és
az iskolára, az orosz nyelv nem
tartozott a diákok részéről a

legnépszerűbb tantárgyak közé.
Tudta ezt Borika néni is, de tanítani, illetve tanulni kellett. Nagyon tudott örülni és jutalmazta
is átlagon felül, ha egy alacsonyabb képességű tanuló jól szerepelt az óráján. Nagyon nagy
sikerélmény volt számára. A jó
képességű diákok jó szereplése
természetes volt. Indokolatlanul soha nem bántott meg egy
gyereket sem, pedig sokféle,
főleg nagycsaládokból származó, tanyáról járó, szegény sorsú
gyerek járt az iskolába, akiknél
az otthonról hozott íratlan törvények domináltak.
Mint testnevelő tanártól maradt meg egy emlékem Borika
néniről. Kézilabda-mérkőzésre
felkészültünk Karcag legerősebb iskolai csapata ellen, a
Kálvin 9. sz. Általános Iskola csapata volt az ellenfelünk.
Nagy létszámú iskola lévén
sok gyerekből lehetett válogatni Karcagon. Borika néni azt
mondta: „Nem szégyen kikapni az erősebbtől, a jobbtól, de
akkor sem szabad feladni! Ti a
falutokért, az iskoláért és önmagatokért küzdötök.” A meccsen
kikaptunk, de szoros volt az
eredmény, az ellenfél játékosai
is gratuláltak, nem gondolták,
hogy ez a kis berekfürdői csapat így megnehezíti a sorsukat.
Erre a történetre biztosan emlékeznek a csapattársaim is. Borika néninek ez a gondolata a
későbbiekben is jó útravalóként
szolgált: Ha gyengébb vagy, se
szabad feladni!
A jelenlegi faluközösségnek
nagyon hiányoznak az ilyen
emberek, akik önzetlenül segítik az itt élő embereket, nem for-

dulnak el, ha segítséget kérnek
tőlük. Az emberi kapcsolatok
nem csak Berekfürdőn, máshol
is mélyponton vannak.
Ezzel a pár mondattal Berekfürdő fénykorára szerettem volna emlékezni, amikor még nem
volt internet, mobiltelefon, csak
tenni akaró jóérzésű emberek,
akikhez bármikor lehetett segítségért fordulni. Sajnos a lap terjedelme is kevés lenne ezeket az
embereket felsorolni, de Mándi
Lajosné Irénke néni és Horváth
Györgyné Rózsika néni nevét
feltétlenül meg kell említenem
a többi hétköznapi hős mellett.
Tisztelt Olvasó! Megköszönöm, hogy megtisztelt azzal,
hogy vette a fáradtságot és elolvasta szerény írásomat. Borika
néninek azt kívánom, nyugodjon békében a rácalmási temetőben. Hozzátartozóinak pedig vigasztalódást kívánok a magam
és a berekiek nevében. Írásomat
id. Hubai Imre gondolataival
fejezném be: „ A berekfürdői
ember nem tehetségtelenebb,
nem alább valóbb, nem kisebb
munkabírású, mint a másik,
csak jó vezetők kellenek, akik
a jó irányt megmutatják!”
Tisztelettel:
Bene Lajos
berekfürdői lakos
volt tanítvány
lokálpatrióta

Búcsúzunk

Szabó Ferenc,
Gyurasits György,
Mándi Lajosné,
Bajkó Pálné,
Bojtos Imre
Szűcs Imre
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Lelki sorok
„Az élet él és élni akar…”
Nehéz korban írta Ady az Intés az őrzőkhöz című
versét mégis vagy talán épen ezért onnan szól hozzánk a vers oly sokszor idézett sora: „ Az élet él és
élni akar…” És amikor már a hó alól kikandikált a
hóvirág, és most, amikor a szinte kőkeményre száradt
földet áttöri a piciny mag hogy új termést hozzon, és az
ember akkor is amikor már nem mondhatni fiatalnak
tavasszal elveti a magot majd, reményteljesen zárja
rá a földet, mert tudja, hogy a mag kihajt, új termést
hoz a föld. Már maga a mozdulat is megható, hiszen a
magvető kicsit meghajlik, meghajlik a termőföld előtt,
tisztelettel meghajlik a magvetés közben, úgy veti a
magot, ami az életet rejti magában, az új életet. Szép a
mozdulat, szép a lelkület. Bizalommal teli a várakozás,
az új életre. Mert az „ Élet él és élni akar…”
Ezzel van tele a természet a napfény, a szél, az eső,
amit úgy várunk mind az életet adják.
Ez az élet, az élni akarás vágya zsong a márciusi
történelmünkben.
Ez az élet az élni akarás vágya feszíti a lelkünket,
zengeti a szívünket.
A böjti időszakban is az életre, a lelki megújulásra,
megtisztulásra, az új életre készülünk, várjuk és 6 he-

tünk van rá, hogy fel is készüljünk a virágvasárnapi
örvendezésen, a nagypénteki kereszthalál döbbenetén
át a Feltámadás, az Új ÉLET húsvéti öröméig.
Készül is mindenki a MAGa módján a MAGa lehetőségei szerint. Ás és veteményez, lemosó permetezéssel
könnyíti a fák életét, takarít, ablakot tisztít, selejtez,
hálásan elteszi a téli ruhákat, felfrissíti a lakást.
Mindez lehet egy lelki út is és mindenki a MAGa
módján felkészíti a lelkét az újra, az életre, a Feltámadás ünnepére, Húsvétra. Ne félj ettől akkor se, ha
MAGadban vagy vagy MAGányosnak érzed MAGad.
MAGvas gondolataid jegyezd föl, őrizd, szeresd, mint
saját MAGzatod, hogy lásd mennyi élet születik a lelki
MAGvetés által is. Mert az „Élet él és élni akar…”
Mindig! De ilyenkor tavasszal kirobbanó az élni akarás az élni vágyás. Legyen mindehhez erőnk, egészségünk, Áldjon meg Isten mindannyiunkat és minden
munkánkat tegye termővé!
Áldott Húsvét ünneplést kívánok.
Ha a magyar nyelv rejtelmiből még hasonló MAGOKAT fedeznek fel az nem lesz véletlen.
Dr. Csoma Judit Margit
református lelkész

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az LRT-Com Távközlési Szolgáltató Kft, mint a karcagi járásban a GINOP
3.4.1-2015 Szupergyors Internet Program projekt nyertese Berekfürdő település teljes területén szélessávú internet hálózat kiépítését 2019. április hónapban megkezdi. A beruházás során egy olyan korszerű optikai hálózat (GPON - Gigabit Passive Optical Network) kerül kiépítésre, amely lehetőséget teremt az előfizetők részére
szélessávú internet (min. 30MB/sec), kábeltelevízió és otthoni digitális telefonszolgáltatás igénybevételére. A
kivitelezés során a település különböző részein új oszlopsoros hálózat vagy új alépítmény (földalatti) hálózat
vagy meglévő E-ON oszlopsoron vezetett hálózat kiépítésére kerül sor.
Kérjük szíves türelmüket, megértésüket a munkálatok során felmerülő esetleges kellemetlenségek miatt,
hiszen egy ilyen korszerű beruházás is tovább növeli Berekfürdő értékét.
Berekfürdő Községi Önkormányzat
Hirdetmény:
Nagypénteken, Húsvét vasárnap és hétfőn 9 órától ünnepi istentiszteleteket tartunk Berekfürdőn
a Református Templomban.
Köszönöm mindenkinek, aki az Egyházfenntartói járulék befizetésével is részt vesz a gyülekezet életében.
Dr. Csoma Judit Margit református lelkész

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük :
Schmotzer Adélt,
Darazsac Péter Józsefet,
Horváth Sándort
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Bereki Grundfoci
Először is szeretném köszönteni a kedves Olvasókat a csapat nevében, és köszönjük a lehetőséget hogy szerepelhetünk a lapban! Továbbá szeretnénk megköszönni a Berek-víz
kft.-nek a kisbuszt amelyet díjmentesen biztosítottak nekünk, és szeretnénk megköszönni a felszerelést a karcagi sportegyesületnek!
Január 27.-én, Tiszasülyön vettünk részt, az
immáron harmadik alkalommal a jászkunfutball által megszervezett tornán. Szívesen mentünk el már másodjára is Tiszasülyre, ugyanis
jó hangulatban telt el az előző műfüves torna
amelyen több volt bennünk, de végül “csak”
a 3.helyre sikerült oda érnünk. A torna lebonyolítása terembe történt, egyszerre a pályán
a kapus és 4 mezőnyjátékos tartózkodhatott,
akiket folyamatosan lehetett cserélni. 1x15
perc volt a játékidő amely elég nagy iramú,
gyors, pörgős meccseket hozott.A csapatunk
elég vegyesen állt össze, mert Nagy Márton,
és Király Adrián nem tudott elutazni velünk,
a helyieken kívül 3 “légiósunk” is volt. Nagy
János, Jobbágy Sándor, Rácz Norbert, és Andusek József volt a helyiek közül továbbá két
karcagi Farkas Sándor, és Katona Tibor, és
végül de nem utolsó sorban egy túrkevei Kormos Barnabás. A csoportküzdelmek előtt azt
beszéltük a srácokkal hogy érezzük jól magunkat és jussunk tovább a csoportból, utána
tűzhetünk ki nagyobb célokat. Szerencsére
mindenki kiadta magából a maximumot a
csoportmeccsek során és jól sikerült kezdenünk, amelynek köszönhetően simán megnyertük a csoportunkat, és elsőként mentünk
tovább az elődöntőbe. Íme a csoportmeccsek
eredményei:
Bereki Grundfoci FC-FC Kőtelek 3:0
Gsz: Farkas, Kormos, Katona.
Bereki Grundfoci FC-Nagy a Bré FC 6:2
Gsz: Katona 3, Farkas, Jobbágy.
Bereki Grundfoci FC-Rokkant jók 4:3

Gsz: Jobbágy, Kormos 2, Rácz.
Rokkant jók-Bereki Grundfoci FC 1:9
Gsz: Katona 4, Kormos, Rácz 2.
Az elődöntőben egy erős helyi csapattal kerültünk össze, akikkel egy nagyon jó iramú
küzdelmes mérkőzést sikerült játszanunk.
GRU-Bereki Grundfoci FC 2:5
Gsz: Katona, Farkas, Kormos 2, Rácz.
A döntőbe a vártnál könnyebb mérkőzésen
sikerült nyernünk, egy jó erőkből álló besenyszögi csapat ellen.
Bereki Grundfoci FC 3-0 Kispad legjobbjai
Gsz: Katona 2, Farkas
Külön öröm számunkra, hogy két egyéni díjat is sikerült hazahoznunk. Nagy János lett
a torna legjobb kapusa mindössze 6 kapott
góllal, és Katona Tibor lett a torna legjobb
játékosa! Köszönjük mindenkinek a támogatást, és a segítséget! Reméljük tudunk még
hasonlóan szép eredményeket hazahozni.
Hajrá Berek!
Andusek József

A képen az álló sor: Andusek József
(csapatkapitány), Jobbágy Sándor, Rácz
Norbert, Katona Tibor, Farkas Sándor,
Kormos Barnabás
Fekvő: Nagy János, a legjobb kapus
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A tánc szerelmesei
Egy testvérpár sikerei
Bene Kata Rebeka és Kállai Sarolta Margit már az
óvodában a tánc szerelmesei lettek, hiszek Karcagon a
néptánc és a társastánc a mindenük volt. Belekóstoltak
a musicalek világába is, amit szintén nagy örömmel
és alázattal végeztek, hála a három kiváló óvodapedagógusnak: Kunné Nánási Mónika, H. Tóth Jánosné
és Nagyné Pusztai Tünde óvónőknek. Azonban 2013ban, mikor kiköltöztek Berekfürdőbe, sajnos kis időre
befejezték a táncot. 2014-ben Berekfürdő Községi Önkormányzata elindította a Dalma Dance Club Berekfürdői tagozatát, ahol a lányok újrakezdhették, illetve
folytathatták a megkezdett tánctudásuk fejlesztését.
Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
Dr. Hajdu Lajos volt polgármester úrnak, Tóth Attila
volt Bod László Művelődési Ház vezetőnek, valamint
Puskás Mariannak, aki a tánc koordinátora volt.
Bene Kata Rebeka lányom nem sokkal a tánctagozat
elindításával lehetőséget kapott, hogy Lengyelországban fellépjen a testvérvárosi találkozón, ami hatalmas
örömmel töltötte el.
2015-ben először indultak a lányok modern és mazsorett kategóriában versenyre, ahol a csapattal együtt
szép eredményeket értek el. Ettől az időponttól kezdődően minden évben 2-3 alkalommal részt vesznek

az aktuális versenyen, dance, mazsorett szóló, duó,
trió, valamint csapat kategóriában. Azóta számtalan
fellépésen, gálán, illetve rendezvényeken vettek részt.
Több alkalommal is voltak Lengyelországban fellépni.
2018-ban a Csíkszentkirályon megrendezett fúvózenekari találkozón voltak.
Számos településen voltak fellépni mint vendégtáncosok, például Tiszafüreden, Körösladányon. A Tiszafüreden megrendezésre került „Halas napok”-on már
háromszor is voltak a csapattal, ahol a Dalma Dance
Club tanári karával együtt zajlanak a rendezvények,
ami nagy büszkeséggel töltötte el őket.
2019-ben nagy-nagy izgalommal várják a soron
következő versenyeket és a helyi fellépéseket, ahol
mindig szívesen táncolnak Berekfürdő lakosságának,
valamint az idelátogató vendégeknek.
Köszönjük a Községi Önkormányzat határtalan támogatását, hogy lehetőséget adnak a lányok mozgásának a fejlődéséhez. Továbbá szeretnénk megköszönni
Kerekes Petra táncpedagógusnak a kitartó munkáját,
és a tánctagozat tagjainak, hogy velük táncolhatnak,
és további érmeket hozhatunk kicsi falunknak.
A lányok 2015-2018 között elért érmei összesen:
• arany: 40 db
• ezüst: 27 db
• bronz: 12 db
Kupájuk száma: 10 (szóló, duó, trió kategóriákban
szerezték)
Még helyezéseik is vannak: IV., V., VII. helyezések.
CS.H.K.

Gratulálunk a két lánynak és családjuknak a sikerekhez!

20. oldal

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

2019. április

A Bereki Zöldség – Gyümölcs Feldolgozó – és Savanyítóüzem átadó ünnepsége
2019.04.03

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, Andusek József, Bene Lajos, Csapóné Havasi Katalin, Dr. Csoma
Judit, Dr. Kenyeres Imre, Gali Lajos, Keresztes Ágnes, Kóródi László, Lukács Imre, Molnár János, Perge Aletta, Perge József, Sinka István
•Nyomdai munkálatok: Karcagi Nyomtan Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Nagyné Tankó Tímea,
5300 Karcag, Kertész József u. 20. sz. Tördelés, tipográfia: Mátyus Ferenc. Telefon: 06/59-311-048

