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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap

„Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt.” (Zrínyi Mikós)
A Pajtás hetilap 1969. január 23-ai számában jelent meg a Magyar Úttörők Szövetségének felhívása, melyben arra kérték az úttörőcsapatokat,
hogy a tanácsköztársaság 50. évfordulójára készítsenek üzenetet 2019-be,
az akkori úttörőknek. A bereki iskolában a két évvel korábban, 1967-ben
felállított beton zászlótartó oldalában alakítottak ki helyett ennek az időkapszulának, melyet egy márványlap takart el 50 évre. (Üzenet a jövőnek
1969-2019) Ennek a kibontására került sor 2019. június 1-jén a Sulimajális
keretében. Sokan kíváncsiak voltak, megjelentek olyan volt diákok is, akik
annak idején jelen voltak az ötven évvel ezelőtti eseményen. A kibontás
után a feltárt tárgyakat, ill. levelet egy iskolatörténeti kiállítás keretében
tekinthették meg az érdeklődők, ill. az iroda melletti üveges szekrénybe
kerültek a jeles esemény után.
Székely László

Az időkapszula tartalma: Egy kisdobos nyakkendő, egy úttörő nyakkendő aláírva az akkori kisdobosok
és úttörők által, jelvények és egy levél Üzenet a jövőnek címmel.
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Berek Világ – Vízi Világ
Két évvel ezelőtt, 2017 tavaszán
a TDM-hez (Művelődési Ház) érkezett egy kérdés, egy felhívás a
megye Területfejlesztési Osztályától, hogy néhány napon belül
írjuk meg, milyen hosszabb távú
turisztikai fejlesztési terveink, elképzeléseink vannak. Akkor még
nem is sejtettük, hogy az igen
rövid határidős kérdés mögött
milyen komoly lehetőségek rejlenek.
Egyszerűen csak arra gondoltunk, hogyha kérdezik, akkor komolyan vesszük a kérdést és leírjuk azokat a terveket, vágyakat,
amik a korábbi tervezések alkalmával felmerültek. Amikről már
beszélgettünk
szállásadókkal,
vendéglősökkel, helybéliekkel és
vendégekkel.
Azokat az elképzeléseket, amik
a munkahelyteremtéshez és megtartáshoz, a szezonnyújtáshoz
kellenek. Amik elősegítik, hogy
minél több vendég számára vonzó legyen Berekfürdőre jönni,
itt maradni. Amik nemcsak az
egynapos vendégeknek szólnak,
hanem lehetőleg azoknak, akik
több éjszakát is szívesen töltenek
Berekfürdőn. Így lehetne több
vendégük a szállásadóknak, vendéglátósoknak, több munkalehetőségük a dolgozni akaró bereki
embereknek.
Az elképzelésekhez, tervekhez
konkrét vagy becsült forintokat is
kértek, ami akkor közel két milliárd forintra rúgott. El is gondolkodtunk azon, hogy „szabad-e”
ilyen nagy összeget beírni a megye fejlesztési terveibe? De ezt
kérdezték, itt nem lehet szégyenlős az ember, beküldtük. Terveink többségét országos szintre

továbbküldték. Ekkor derült ki
számunkra, hogy ez nemcsak
érdeklődés, hanem „lehet belőle
valami”.
Később látott napvilágot, hogy
az ország turizmusának fejlesztésére 2017-ben új stratégiát
dolgozott ki és határozott meg a
Kormány. Kijelöltek öt meghatározó turisztikai régiót és ezeket
kiemelt figyelemmel, jelentős
támogatással fejlesztik. Ez az öt
térség: 1) Balaton, 2) Sopron-Fertő, 3) Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség, 4) Dunakanyar, 5) Debrecen,
Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó. Ezekben a térségekben az
eltervezett és jóváhagyott fejlesztéseket 2030-ig kell megvalósítani, ebben az időszakban biztosítják a szükséges fedezetet abban
az ütemben, ahogy azt a Turizmus
Ügynökség meghatározza.
Berekfürdő turisztikai besorolása szerint a Tisza-tó térségéhez
tartozik, és a későbbi kormányhatározat szerint – ami meg is jelent
a Magyar Közlönyben – 1.5 Milliárd forint támogatási lehetőséget
kapott a korábban beadott elképzelések, tervek alapján. Ez valósággá akkor válhat, ha a Turizmus Ügynökséggel folyamatosan
egyeztetve, részletesen kidolgozzuk az elviekben elfogadottakat,
és ezt a turisztikai szakemberek
és más döntéshozók jóváhagyják,
összevetik más fejlesztési területek terveivel, és úgy ítélik meg,
hogy az országos koncepció szerint ezt támogatni kell.
A már részletesebben kidolgozott és határidőre benyújtott
terveket két, egymástól jól elkülöníthető részre lehet bontani, a
fürdőben- és a fürdőn kívül ter-

vezett elképzelésekre. Lesz egy
komolyabb fejlesztés a fürdőben: gyógyászati- és rekreációs
fejlesztések, medence felújítás,
szauna világ, öltözők bővítése,
mezítlábas ösvény és Kneipp-sétány, szabadtéri játékok, zöld felületek megújítása, és szeretnénk
a csónakázás lehetőségét ismét
megteremteni a tavon. A fürdőn
kívüli területeken igen fontos és
elengedhetetlen a parkoló helyek
bővítése, tervben van a horgász
turizmus fejlesztése oly módon,
hogy mozgássérültek számára is
elérhető, élvezhető legyen, a belső tó környékén szabadidő eltöltéséhez fejlesztések, mint például
sütögető helyek kialakítása, erdei
tornapálya, gyógyfüves park, a
faluban is zöld felületek megújítása, hogy csak a lényegesebbeket
emeljem ki. Ezek a beruházások
nagy előre lépést jelentenének a
település fejlődésében. Bízunk
abban, hogy erőfeszítéseinket
siker koronázza, és elképzeléseinket, terveinket a turizmus szakemberei pozitívan bírálják el, ami
beleillik a térség hosszú távú turisztikai fejlesztési elképzeléseibe.
Egy dologban azonban egészen
biztos vagyok: akármi is lesz a
döntés, igazi sikert csak úgy érhetünk el, ha a kritikáinkat, eltérő
véleményünket javító szándékkal
mondjuk el és fogadjuk a másiktól. Ha összefogunk, egymást
segítve dolgozunk és fogadjuk a
vendégeket.
Berekfürdő, 2019. július 22.
		

Molnár János
polgármester
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Visszatekintő
TeSzedd 2019.03.18.
2019. március 18-án került sor
a TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalom
szemétszedési akciójára. Mint
minden évben, idén is csatlakoztunk a szemétszedési akcióhoz,
ezzel elősegítve próbáltuk szépíteni településünk környezetét.
Idei évben legnagyobb létszámban a Veress Zoltán Általános
iskola diákjai és pedagógusai
képviseltették magukat!

Nemzetközi Tavaszi Édes Fesztivál
2019.03.23
Első alkalommal került megrendezésre a fesztivál. Nem
titkolt célja volt, hogy szezonnyújtó rendezvényként már a
kora tavaszi időszakban településünkre csaljuk a vendégeket. A helyi civil szervezetek és
testvértelepüléseink közreműködésével színes gazdag napot
tölthettünk el együtt. A nyugdíjas klubok, a Bereki Ügyes kezek a Bereki Irodalmi Társaság,
az iskola munkatársai hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez. A látogatók a Lengyel,
erdélyi, kárpátaljai, Olasz és
Magyar hagyományos édessé-

geket kóstolhatták meg, illetve
iparművészek nagy számban
kínálták portékáikat. A testvérváros települések Tiszapéterfalva, Csíkszentkirály és Zator
előadásai után pedig a Balkan
Fanatic együttes nagy koncert-

jével zárult a nap. A rendezvény
megszervezésében részt vett
a Berek-Víz Kft, a közterületi
csoport, az önkormányzat dolgozói. Mindenkinek köszönjük
a támogatást.
Nagy Istvánné
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VISSZATEKINTŐ
Húsvéti Locsoló Fesztivál 2019.04.21.
A fesztivál már hagyománnyá
vált a településen, mely nemcsak
gyermekeknek, hanem felnőtteknek is nyújt szórakozást. A népi
hagyományokat ápolva megrendezésre került a tojáskereső verseny. Népi játszótér, kézműves

foglalkozások,rajzfilmvetítés szórakoztatta a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Hungarikum Birkapörkölt fogyasztására is lehetőség
volt, melyet Sinka István főzött és
kóstoltatott az érdeklődőknek.
Nagy Istvánné

Korcsmáros Levente italcímke-kiállítása
Levente ajánlója a kiállításhoz:
Tisztelt Látogató!
Örömömre szolgál, hogy bemutathatom több mint 52 éves
gyűjtési munkám egy szegletét.
Korcsmáros Leventének hívnak.
1943-ban születtem Budapesten. Eredetileg kertész technikus
/dísznövény termesztő/ vagyok.
Több éves kertészkedés után az
államigazgatásban dolgoztam az
1999-es nyugdíjazásomig. Már
fiatal koromban kezdtem gyűjteni
különböző dolgokat: - levelezőlap,
bélyeg, gyufa- és hotelcímke-. Miután egy barátom bemutatott pár
érdekes, különleges italcímkét, elkezdtem gyűjteni azokat. Rendszeres látogatója, majd tagja lettem a
Fővárosi Ki-Mit-Gyűjt Klubnak.
Eleinte mindent gyűjtöttem, ami
dekoratív volt és nekem is tetszett.
1968-tól kezdve komolyan rendszereztem az addig összegyűjtött

sör, bor és pálinka címkét. Ez a
gyűjtemény elérte a 2000-es évek
elejére a 110 000 db-ot. Ennek egy
részét helyhiány miatt eladtam, illetve elcseréltem. Így alakult ki a
gyűjteményem jelenlegi állapota.
76 000 db van feldolgozva és katalogizálva ország-város szerint.
Többsége sör, pezsgő, bor és égetett szesz, pálinka, rum, konyak
címke. A sörcímkék közül a karácsonyi 7000 db, a húsvéti 2000
db. Ezekből a címkékből jelenleg
700 db van itt feldolgozva a tablókon (Európából). Az elmúlt 52
évben több helyen, többször volt
kiállításom. Pl: Németországban,
Olaszországban, Csehországban,
illetve itthon: Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Villányban,
stb., sikerrel.
Jó szórakozást és nézelődést
kívánok!
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„Szeretem a jószágot, és amit meg kell adni, annak is meg kell adni.”

Juhász Imre
„Apám Juhász Péter volt, anyám
Teleki Eszter. 1906-ban és 1912ben születtek, hat elemijük volt.
Apukám cipész volt, mert nagyapám is az volt, de nem szerette, nem is dolgozott benne sose.
A Péter nevet sem szerette, ezért
lettem Imre. Négyen vagyunk
testvérek, de én vagyok az egyetlen fiú. Kunmadarason még akkor bábaasszony volt, a szüleim
madarasi tanyáján születtem. Azt
lebontották, majd később lett ház.
Julianna, Eszter és Irén ottmaradtak Madarason.
Én úgy kerültem a Berekbe,
hogy a katonaság előtt parasztizáltunk a papával, az egyes számú
csoportban segédkeztem a nyolc
általános után, mint családtag.
Apukám a legeltetési bizottsághoz került, nem ment be téeszbe.
Amikor a honvédségtő leszereltem, egy évig még otthon szédelegtem. Engem úgy nem bántottak, de apukám a régi rendszer
ellen volt, sokat meg is verték.
Nem mintha földje lett volna, de
azt nem szívlelte, hogy a magafajta ember dirigáljon neki. Én is
ugyanazon a véleményen voltam
róluk, mint most is vagyok.
A csákvári állami gazdasághoz kerültem, mert ott volt főagronómus igazgatóhelyettes az a
Kovács, akivel Madarason találkoztunk, és odahívott gépkocsivezetőnek. Maszek alapon tettem
le a vizsgát és 1975-ig dolgoztam
náluk.
1975-ben megvettem az üveggyári lakást. Gépkocsivezető lettem itt is, azért hívtak ide, mert
már megvolt a buszvezetői vizsgám. Előtte ki tudott, úgy jött. Öt
busz volt, de én voltam az első.
Három év után elmentem Karcagra, ott dolgoztam tíz évig. Aztán visszajöttem, és amikor volt
a rendszerváltás, nyugdíjaztak.

Egy év kedvezményt kaptam. Az
üveggyár mögötti telket akkor elkértem Tóth Sándor igazgatótól,
mert a házban akkor sem lakott
már senki.
Én a hatvanas években megnősültem, el is váltunk, de ide a volt
feleségemmel, Tóth Margittal jöttem vissza a gyárba. Ő gyors-és
gépírónő volt végig, aztán Szolnokon vett házat. A családom a
Móricz Zsigmond utcában lakik,
most ettől az asszonykától, Juhász
Ibolyától van egy kislány. 1987ben kerültünk össze, Krisztina 88ban született. Ez a ház a telekhez
tartozik, csak arra jó, hogy behúzódjon az ember.
Az üveggyár másik részét javították, román munkások voltak
ott. Aztán mindig lejjebb, mindig
lejjebb ment. Most bezárták, de
lehet, hogy még megnyitják. Az
az egy volt itt a munkalehetőség
akár a férfiak, akár a nők részére.
Meleg volt, az volt a nehéz benne.
Fárasztó munka volt az.
Krisztina Debrecenbe jár, kollégiumban lakik. Fodrásztanuló, ezidáig a három év alatt még
egyetlen szó se volt fodrászatról.
Kezdődik ebben az évben a gyakorlat, az iskola sajnos azt már
nem biztosítja, és 125.000 forintba kerül. Bejárták az édesanyjával a környéket, de nem vállalta
senki.
Hat évig voltam a kempingben
éjjeliőr. Már megszűnt az is, biztonsági őrök vannak. Én itt tevékenykedtem, mint most, akkor is
birkákkal foglalkoztam. Legeltetem őket, télen ezekben az ólakban
vannak. Azt én bütyköltem össze.
Szalmatető van fölötte lefóliázva,
ősszel kimeszelem, mert szeretem
a jószágot, és amit meg kell adni,
annak is meg kell adni. Méhek
csak voltak, eladtam. Valamikor
el tudtam vinni őket erre-arra, de

drága lett az üzemanyag.
Az a nehéz, hogy mindent meg
kell venni, mert nincs földem. Pár
hold föld nem sokat ér. Már máma
nem. Reckíros ez a paraszti élet,
de mindig ilyen volt. Apukám
elboldogulgatott, mert négy gyereket felneveltek, anyukám egy
percet se dolgozott házon kívül.
Villany, út nem volt, csak a régi
gémeskút.
A határt jártam mindennap.
Ha ez a telek nem sikerült volna,
talán nem is élnék. Megszoktam
nagyon ezt a magányt. Nem tudok egyhelyt ülni, megszoktam a
szabadságot, kinti munkát, tennivenni. Amikor kell, kapálgatok.
Amikor kell, kaszálgatok. Van
tíz sor szőlőm, olyan 1700-1750
tőke. Még hagyományos, nem lugasrendszerű. Tiszta otelló, régi
hagyományos. Még anyukám
nagyapja ültette az első tőkét, a
madarasi határban még mindig
megvan. Családrul családra maradt, most az enyém. Innen három kilométerre sok szőlő volt,
Nagykert-szőlőnek mondták. Sok
embernek van ott szőlője, sok ki
van már szántva. Az enyém még
megvan egy darabban.”
Keresztes Ágnes
Mese
Megettem kilenc kásahegy felét,
láttam a sárkány legcsúnyább
fejét,
a hétmérföldes csizma szorított,
madarak nyelvén röpül a titok,
kacsalábakon váratlan pörög,
ásó és kapa különköltözött,
kígyó-királylány gyöngyöt nevet
és
nem jog a jóság,nem érdem az
ész,
a szerelemnek békabőre van,
öreganyámnak szólítom magam,
hol voltam,
hol nem.
Keresztes Ágnes
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XXV. Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep
2019.05.06-12.

Ez évben is megrendezésre került a Nemzetközi Nagykun Művésztelep, melynek ideje
alatt újabb gyönyörű, Berekfürdő hangulatát tükröző festmények születtek. Ez évben kiválogatásra került egy anyag, mely kiállításra készül, első alkalommal Berettyóújfaluban.
Nagy Istvánné
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„Ballagnak a nagyok, vajon hová mennek?”

Hagyományainkhoz híven, idén (2019.) június 1jén rendeztük meg évzáró és ballagási ünnepségünket.
Mindkét csoport nagyon készült, hogy megmutassák
szüleiknek és az összegyűlt vendégeknek, milyen ügyesek már. A Bogyó és Babóca kis-középső csoportosok
egy pünkösdölő népi gyermekjáték gyűjteményt adtak
elő. A Halacska nagy-középső csoportosok „Az én uram
tudja, mit csinál” című mesével szórakoztatták a közönséget, majd egy fergeteges „Tűztánc” következett. Tíz
kisgyermektől vettünk búcsút, ők szeptembertől már az

iskola kapuját lépik át. Nem hiányzott erről a délelőttről
a jókedv, a zsákbamacska és a tombola sem. Ballagó
gyermekek: Balogh Csaba, Csapó Attila Koppány, Gőz
Dániel, Eszes Anikó Nikolett, Kerepesi Kristóf, Kónya
Levente, Poczók Zétény, Szabó Csenge Rózsa, Szakál
Levente, Szendrei Jázmin Julianna. Kívánok a nyárra
mindenkinek jó pihenést, kellemes nyaralást!
Szendreiné Kürti Judit
óvodavezető

Gyereknap 2019.05.26.
Ennek a programnak a megszervezése mindig nagyon nehéz feladat,
hiszen a gyerekek a legnagyobb kritikusok. Szórakoztatásuk kihívás és
nagyon örömteli feladat. Több színpadi produkció, légvár, lufibohóc,
mesesarok, arcfestés, csillámtetoválás és kutyás bemutató színesítette
az egész napos rendezvényt. Mini
fánkkal, jégkásával kedveskedtünk
nekik.
Nagy Istvánné

Devecsery László: Strandon
Ticcs, toccs, liccs, loccs, fröccs.
Kis fröccs. Nagy fröccs. Kis
fröccsenés. Nagy fröccsenés.
Csobbansz kicsit, csobbansz
nagyot, úgy csinálod, mint a
nagyok………
Medencébe hogyan mennél,
akkor lassan vizes lennél!
Beleugrasz, nem kíméled:
bevizezed a környéket!
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Visszatekintő
Szent Iván éj 2019.06.28.

Fáklyás felvonulással kezdődött a Szent Iván éji rendezvényünk. A hagyományokhoz hűen a Kokas Banda
muzsikálva kísérte a menetet. A Berekfürdői Hagyományőrző Néptánccsoport és Dalma Dance klub Berekfürdői tagozatának tagjai színesítették az egyébként
is látványos menetet. A menet megérkezése után az
ATARU Taiko nevű japán dobszínház tagjai kápráztatták el a nagy létszámú közönséget. A dobosok játéka közben gyulladt meg a máglya. Ezt követően tűzzsonglőrök műsorát tekinthették meg, majd kezdődött a
táncház Ez évben a tűzoltók oltották el a máglyát, mely
önmagában is látványos produkcióra sikerült. Köszönet
a közterületi csoportnak a máglyáért és a terület előkészítéséért.
Nagy Istvánné
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Főtérfejlesztés
Önkormányzatunk 2016. évben az orvosi
rendelő felújítása, valamint a hivatal és az
iskola energetikai fejlesztése mellett, pályázatot nyújtott be a Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15 számú Berekfürdő
turisztikai főterének színvonalemelését
célzó komplex fejlesztés megnevezésű pályázati kiírásra. Pályázatunk sikeres volt,
a támogatási szerződés 2017. őszén került
aláírásra, mely az építészeti költségekre
bruttó 100 millió forint összegű forrást biztosított. Ezután kezdődhetett a tervezési, és
engedélyezési szakasz, majd közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztása. Ezek a feladatok nagyon körültekintő,
igényes, sok-sok szakember összehangolt
munkáját kívánták meg, mely hosszadalmas folyamat volt.

2. A Fedett termál épület és a Touring
hotel által körbezárt részen rendezvénytér kerül kialakításra új burkolattal, szabadtéri színpaddal 10 darab
elárusító pavilonnal, áramvételi helyekkel.
3. A rendezvénytér egy részén alternatív használati módként 49 személygépkocsi parkoló (2 akadálymentes)
kerül kialakításra. Két parkolóhelyen
előkészítésre kerül az elektromos gépkocsi-töltési lehetőség is.
4. Lovas-kocsi megállóhely létesül.
5. Az egész téren a burkolt felületek
mentén lombhullató fákból álló fasorok, cserjék, virágágyak, gyepfelületek kerülnek kialakításra a térhatárolás, az árnyékolás, valamint esztétikai
érték növelése céljából.

2019. július 11-én - a második közbeszerzési eljárás eredményes zárását köve6. Megtörténik a térvilágítás elemeinek,
tően - tudott dönteni a képviselő-testület a
lámpatesteinek, kandelábereinek cselegkedvezőbb ajánlatot benyújtó kivitelező
réje, áthelyezése.
kiválasztásáról. A 4ÉK Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel, a szerződés 2019. július
Ez a fejlesztés évtizedekre meghatároz16-án került aláírásra, majd július 24-én a za Berekfürdő jellegét, hangulatát, hiszen
munkaterület átadása is megtörtént.
képes lesz betölteni a Fedett termál épület
A beruházás az alábbi fejlesztéseket tar- képéhez igazodó települési FŐTÉR, fogadótér, időszakos rendezvénytér, parkoló
talmazza:
valamint pihenőpark funkciókat is.
A Fedett termál épület jelenleg nem kellően hangsúlyozott tengelyére felfűzve új Reménységünk szerint az elkészült berugyalogos sétány kerül kialakításra, mely házás üde színfoltja lesz településünknek,
mentén pihenőpadok, szelektív hulladék- melyet örömmel fogadnak majd települégyűjtők, kerékpártárolók, információs táb- sünk lakói, valamint az idelátogató venlák, kiemelt növénykazetták, a tengelyben dégek egyaránt, és ezáltal még élhetőbbé,
szökőkút vízjátékkal, fúvókákkal, csobo- még vonzóbbá tesszük községünket.
góval kerül kialakításra.
1. A Park Étteremtől a Katolikus templomig, a főúttal párhuzamos járdaszakasz teljesen megújul, új térkő burkolatot kap.

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző
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Az interaktív nyílt nap a „Szovjet Repülőtér Titkai” múzeumban
2019.07.06-án került megrendezésre A szovjet repülőtér titkai múzeum idei nyílt napja, mely ismét
egy kiválóan sikerült rendezvényként kerül be a múzeum történelemkönyvébe. A nyílt napra ellátogatók
körbenézhettek a megújult múzeumban, láthattak
egyenruhás bemutatót, továbbá a Mi-24-es harci helikopter is megtekinthető volt kívül-belül egyaránt.
Előadásokból most sem volt hiány, a múzeumban
a Mi-24-esről hallhattunk egy információgazdag,
csernobili aktualitásokkal is tarkított előadást, ezt
követően pedig meghívott előadóink folytatták a
programot a helyi művelődési ház termében. Elsőként Urbán József, a Pestvidéki Gépgyár egykori
műszaki igazgatójának részletes előadását hallgathattuk meg a PG négy évtizedéről, utána pedig Doma
Sándor nyá. alezredes, az egykori Égi Huszárok kötelék pilótájának, a Turul század parancsnokának repülős élményekkel fűszerezett beszámolója követ-

kezett, melyben kitért többek között a MiG-21-es
kötelék kalandos, Fairfordba történő kirepülésére is.
Összességében egy kellemes, szakmai tartalommal
bővített hétvégén vagyunk túl.
Vándor Károly
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TÁJÉKOZTATÓ

a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás eljárási
határidőiről és határnapjairól
Tisztelt Választópolgárok!
Áder János köztárasági elnök a 308/2019.(VII.26.) KE
határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október
13. napjára tűzte ki.
Az igazságügyi miniszter
19/2019.(VII.29.) IM rendeletével megállapította a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásának határidőit és határnapjait
az alábbiak szerint:
Helyi Választási Bizottságot
érintő határidők:
- 2019. szeptember 1-jén
16.00 óráig kell megválasztania a képviselő-testületnek
a helyi választási bizottság öt
tagját.
- 2019. október 4-én 16.00
óráig lehet bejelenteni a választási bizottság megbízott
tagját.
Szavazóköri névjegyzéket
érintő határidők:
- 2019. augusztus 23-ig küldi meg a Nemzeti Választási
Iroda a névjegyzékbe vételről
az értesítőt azoknak a választópolgároknak, akik 2019.
augusztus 7-én a szavazóköri
névjegyzékben szerepelnek.
Azon választópolgárok részére, akik 2019. augusztus
7-ét követően kerülnek be a
névjegyzékbe, a névjegyzék-

be történt felvételről a helyi
választási iroda az értesítő átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a választópolgárt.
- 2019. augusztus 6-án 16.00
óráig benyújtott kérelemre
a Nemzeti Választási Iroda
Braille-írással készült értesítőt
küld az érintett választópolgár
részére.
- 2019. augusztus 6-án 16.00
óráig benyújtott kérelemre
a Nemzeti Választási Iroda
könnyített tájékoztatót küld
az érintett választópolgár részére.
- 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtatni a szavazóköri
névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmeket.
Átjelentkezéssel kapcsolatos
kérelmek határideje:
- 2019. október 9-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához az átjelentkezésre irányuló kérelmeknek. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, aki 2019. június
26-án és az átjelentkezésre
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási
hellyel rendelkezett, és a tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október
13-ig tart.
A választópolgárt vissza kell
venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2019. október 11én a tartózkodási helyét megszünteti.

- Az átjelentkező választópolgár
• levélben vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október
9-én 16.00 óráig,
• személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2019.
október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét.
Mozgóurna iránti kérelmek
benyújtási határideje:
- A helyi választási irodához
mozgóurna iránti kérelmet
• levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus úton 2019. október
9-én 16.00 óráig lehet benyújtani,
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október
11-én 16.00 óráig, vagy
• 2019. október 11-én 16.00
órát követően elektronikus
azonosítással elektronikus
úton 2019. október 13-án
12.00 óráig lehet benyújtani.
- A helyi választási bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi
kézbesítéssel 2019. október
13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.
folytatás a következő oldalon
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Jelölt ajánlás:
- A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul,
de legkorábban 2019. augusztus 24-től adja át az igénylő
vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére
az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet.
- Legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell be-

jelenteni a képviselőjelöltet és
a polgármesterjelöltet.
A képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi
választási iroda vezetője 2019.
augusztus 8-án állapítja meg.
- A helyi választási bizottság
a bejelentett képviselőjelöltek
és polgármesterjelöltek sorrendjét sorsolás útján végzi el,

2019. augusztus

2019. szeptember 9-én 16.00
óra után.
Berekfürdő, 2019. július 31.
dr. Vincze Anita jegyző nevében és megbízásából: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

In memoriam Mándi Lajosné
Irénke néni Jászberényben született, tanulmányait is ott végezte. A tanítóképző után Újszentgyörgyön, egy tanyasi iskolában kezdett
dolgozni, az 1-2. és a 3-4. összevont osztályokat tanította 1955-1965 között. Ott ismerkedett meg későbbi férjével, Mándi Lajossal,
akivel 1958 októberében kötött házasságot.
1965-ben költöztek Berekfürdőre. Férje magyart és oroszt, ő pedig nyugdíjazásáig 1-2.
osztályt tanított. A házaspár szorgalmát jellemzi, hogy a férj mozigépész állása mellett
feleségével együtt fizetővendég-szolgáltatást
vezetett. Ezt a tevékenységet szeretett férje
betegsége, majd 1971-ben bekövetkezett halála után egyedül folytatta 1978-ig, ezzel is
hozzájárulva Berekfürdő turizmusának fejlődéséhez. Ismerte a kiadó házakat, szobákat és
azok tulajdonosait, így közvetített szállásokat
az idelátogató vendégeknek. Két lányuk, Erika tízévesen, Mariann ötévesen veszítette el
édesapját, így Irénke néni egyedül nevelte fel
őket. Diplomát adott a kezükbe és próbált az
élet minden területén helyt állni. Részt vett a
faluban történő minden népszámláláson. Esténként tanított a Dolgozók Iskolájában egészen 1978-ig. Az akkoriban nagyon népszerű takarékbélyegeket árusította az iskolában,
illetve ő volt az összekötő a tantestület és a
Takarékszövetkezet között. Szívén viselte diákjai sorsát és életét, családlátogatásokra járt.
Munkájának elismeréseképpen miniszteri
kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulása
után még 2000-ig dolgozott mint napközis
pedagógus. Imádta a gyerekeket, de ha kel-

lett, akkor szigorú is tudott lenni. A munkája
számára hivatást jelentett.
Mészáros Imréné Ilike így emlékszik vissza
rá:
„Irénkével életre szóló barátság kötött össze.
Sok hasonlóság volt az életünkben, sorsunk
alakulásában. Egyszerre jöttünk Berekfürdőre tanítani 1965-ben. Korán lettünk özvegyek.
Irénke két kislánnyal, én két kamaszodó fiúval maradtam magammal. Sokat köszönhetek
Neki. Segített feldolgozni a férjem halála utáni sokkot, tanácsokkal látott el. Nagyon erős
ember volt, példamutatóan élt és dolgozott.
A munkaközösségi foglalkozások keretében
tartott bemutató órái nagyon magas szintűek
voltak. Beteg férjét nagy odaadással ápolta, szinte erején felül, miközben helyt állt a
munkában. Férje halála után egyedül, illetve
családi segítséggel látott neki a családi ház
felépítésének. Nagy szeretettel, következetes
szigorral nevelte gyermekeit. Irénke példa
volt számomra a munkában, a családi életben,
gyermekei nevelésében is.”
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek…”
(Juhász Gyula)
Búcsúzunk

Baranyai Julianna,
Dr. Kenyeres Imre,
Hliva László,
Kiss Lajosné,
Kovács Sándorné,
Tóth Jánosné
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„Versenyképes kisiskola!?”
A mi iskolánk nem versenyistálló,
itt nincsenek szuperzsenik. Vannak
viszont jó képességű, tehetséges
gyerekek, akik az ország bármelyik
iskolájával felveszik a versenyt. Az
idén két országos földrajz versenyen indultak diákjaink és kiváló
eredményeket értek el.
A Hebe Kft. által meghirdetett
„Világjáró” földrajz versenyen
Kirják Nimród /5. évfolyam/1. helyezett, Fodor Petra/6. évfolyam
/ 1. helyezett, Bánhegyi Marcell
/8. évfolyam/ 2. helyezett, Lantos
Gergő/5. évfolyam/ 3. helyezett,
Kis Lili /7. évfolyam/3. helyezett,
Szabó Mónika /8. évfolyam/4. helyezett, Sulymosi Lilla /7. évfolyam/ 5. helyezett, Németh Laura

/7. évfolyam/ 8. helyezett lett.
A tatai Eötvös József Gimnázium által szervezett „Itthon otthon
vagy” országos földrajz verseny
döntőjébe, öt tanulónk jutott be,
akik kitűnő teljesítményt nyújtottak. Németh Laura 1. helyezést,
Kis Lili 3. helyezést, Bánhegyi
Marcell 3. helyezést, Sulymosi
Lilla 5. helyezést, Szabó Mónika
6. helyezést ért el.
Külön megtiszteltetés számomra,
hogy a „Hebe” Kft. által meghirdetett „Az Év Tanára” pályázaton
díjazott lettem. Köszönöm mindezt
tehetséges diákjaimnak.
Szendrei Balázs
szaktanár
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Gali Lajos: Két világ közt
Mark unottan lép be a lakásba, az
angyal azonban nincs sehol. Mivel
ez egy hosszú nap volt, a fiú elindul
a fürdőszoba felé, hogy egy frissítő zuhanyt vehessen. Épp benyitna
mikor vízcsobogást hall belülről és
mintha egy lány dudorászna.
- Remek, úgy tűnik a fürdőszobát
is elfoglalta – morog Mark majd a
hálószobába megy és várakozik.
Fél óra múlva a lány kijön egy
szál törölközőben. Mikor meglátja
az ágyon ülő fiút, felsikolt és majdnem hátraesik.
- Te meg mikor jöttél haza?
- Tudtommal ez az én lakásom, neked amúgy is majd menned kell.
- Valaki beszélni akar veled.
- Nem érdekel, most pedig hadd
menjek zuhanyozni. –áll fel a fiú.
A lány idegességében megragadja
a fiú grabancát, ebben a pillanatban
azonban a törölköző lecsúszik és az
angyal felsikolt.
- Ne leskelődj te perverz! Fordulj
el azonnal!
A hatás kedvéért még egy hatalmas
pofont is lekever a fiúnak. Ezután
a kezeivel takarja magát, míg a törölközőt ismét magára tekeri. Mark
nem szól egy szót se, nem csak a
pofontól vörös arccal elmegy a lány
mellett, egyenesen a fürdőszobába.
Az angyal kihasználja az időt és felöltözik, azonban még mindig zavarban van a kínos helyzet miatt.
Miután végzett a zuhanyzással,
Mark tanulni készül, azonban az
angyal megállítja.
- Mondtam, hogy valaki beszélni akar veled, szóval most szépen
meghallgatsz!
- Ha nagyon muszáj… - sóhajt a
fiú. –De fogd rövidre, tanulnom is
kell.
A lány köhint egyet és előveszi a
korábban használt kristálygömbjét
és leteszi a földre. Hamarosan ismét
megjelenik az idősebb angyal, aki
rögtön végigméri a fiút.
- Szóval nálad húzta meg magát
Eloise.

- Ezek szerint így hívnak. –fordul
Mark a lány felé.
Eloise csak morog egyet mérgében.
- Te is elárulhatnád a neved végre.
- Mark Hamilton.
- Mik a szándékaid, Mark Hamilton? –kérdi a férfi.
- Hagyjatok ki ebből az egészből.
Nem érdekelnek sem a bukott angyalok, sem ti, a démonok és Inkvizítorok is békén hagyhatnak.
- Azt mondtad, hogy Inkvizítorok?
–lepődik meg a férfi.
- Ma megtámadt egy csuklyás fickó, a megmentőm mondta róla,
hogy egy Inkvizítor. Az a lány ráadásul valamiért azt hitte, hogy én
is egy démon vagyok. Még meg is
szagolt. –sóhajt a fiú. –De ez még
mindig jobb a tegnapinál, mikor egy
szörnyeteg majdnem megölt. Egy
másik lány gyógyított meg, nyoma
se maradt a támadásnak. Mégis miért történik mindez velem?
A két angyal meglepettségében
alig tud megszólalni.
- Ennyi véletlen ritkán történik
egy emberrel. –töri meg a csendet
Eloise.
- Lehetséges, hogy oka van mindennek. Mindenesetre megfigyelés alatt tartunk egy darabig, talán
megtudunk valamit.
- Gondolom nekem nincs beleszólásom. –sóhajt Mark.
- Ettől a pillanattól Eloise mindenhova elkísér.
- Hogy mi?! –döbben meg a lány.
- Talán ellenvetésed van? –fordul
szúrós szemekkel a férfi Eloise
felé.
- N-nincs… - válaszol halkan.
- Akkor ezt megbeszéltük.
- Az iskolába is követnem kell?
- A mindenhova melyik részét nem
értetted?
- A bukott angyalok szét fogják
rúgni a s-, mármint biztos elkapnak
amint kiteszem innen a lábam.
- Emiatt ne aggódj.
Ebben a pillanatban Eloise előtt

megjelenik egy medalion.
- Amíg ezt viseled, emberként
nézel ki és az angyali erődet se
tudod használni. Ez egy erőkorlátozó medál, tökéletesen be fogsz
olvadni az emberek közé.
A férfi ezután Mark felé fordul.
- Ha lebuktatod őt és emiatt Eloise
bajba kerül, velem gyűlik meg a
bajod.
- Meddig tart majd ez a megfigyelés?
- Amíg szükségesnek látom.
A férfi ezután egy szempillantás alatt távozik. Mark sóhajt egy
nagyot és elkezd tanulni. Eloise
felkapja a vizet és a fiúhoz vágja
a medált. Mark a fejéhez kap fájdalmában majd felveszi az ékszert
a földről.
- Szerintem jobban vigyázhatnál
rá. –adja vissza a tárgyat a lánynak.
Eloise morog egyet és felpróbálja. A teste elkezd ragyogni majd
vakító fehérség lepi be a szobát.
Mikor már kezd kitisztulni minden, Eloise már szárnyak nélkül
áll a szoba közepén.
- Olyan szokatlan ez a test. Remélem ez a megfigyelés nem fog
elhúzódni, semmi kedvem sokáig
az emberek között lenni.
- Hidd el, én se örülök a dolognak.
Jó lenne, ha más szokatlan dolog
nem történne velem és hamar
megszabadulnánk egymástól.
- Te aztán nem vagy valami kedves.
- Jobban szeretek egyedül lenni,
nem zavar akkor senki se.
Eloise sóhajt egy nagyot és lefekszik az ágyra.
- Majd ébressz fel holnap. Ha
már iskolába kell járnom, akkor
ne késsek el rögtön az első napomon.
Mark nem szól egy szót se, mivel
a lány máris mélyen alszik.
- Muszáj az ágyamat is elfoglalnia? – kérdi halkan miközben az
előszoba felé veszi az irányt.
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Bereki Szörpsziget

Idén áprilisban indult el a Berekfürdői ZöldségGyümölcs Feldolgozó üzem, amely a magas hozzáadott értékű közfoglalkoztatási program keretein
belül valósult meg és hat főnek ad munkahelyet. Elsősorban a helyi kertészet által termelt zöldségeket,
gyümölcsöket dolgozzák fel, amelyet kiegészítve a
környékbeli termelők, illetve önkormányzatok kertészeteinek terményeit is felvásárolják.
Az alapanyagokból savanyúságokat, 50%-os gyümölcstartalmú lekvárokat, rostos leveket, illetve
igazi retro rostos gyümölcsszörpöket állítanak elő.
A gyártás során a minőség és az élelmiszerbiztonság a legfontosabb szempont. A termékeket a helyi
piacon (H-P: 8:00-14:00), illetve a strandfürdő területén, a Bereki Szörpsziget pavilonban (Sze-Vas:
10:00-18:00) értékesítik, ahol hétvégi napokon meg
is kóstolhatják az érdeklődők a termékeket.
Sári Réka
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TÁJÉKOZTATÓ
A BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés okozta nehézségek enyhítése érdekében beiskolázási támogatást nyújt azoknak a szülőknek, örökbefogadó és nevelőszülőknek, akiknek gyermeke(i) a községben lakóhellyel rendelkeznek, vagy életvitelszerűen itt
tartózkodik(nak) és óvodai ellátásban vagy általános iskolai ellátásban részesül(nek) továbbá speciális iskolai oktatásban, vagy nappali tagozaton középfokú oktatásban részesül(nek).
Beiskolázási támogatásra jogosult továbbá az a szülő, örökbefogadó szülő, és nevelőszülő is, akinek gyermeke(i) nem berekfürdői állandó lakos(ok), de a községben részesülnek óvodai nevelésben,
általános iskolai oktatásban.
1) A beiskolázási támogatás összegei:
-

Óvodai ellátás esetén								

3.000 Ft/fő

-

Általános iskolai, vagy speciális iskolai oktatásban részesülők esetén

5.000 Ft/fő

-

Gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanuló, 9. évfolyamosok esetén, kivéve
az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulókat
5.000 Ft/fő

-

Gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók esetén, kivéve a 9. évfolyamosokat és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulókat
11.000 Ft/fő

2) A beiskolázási támogatás igénylésének módja:
- A támogatást az állandó lakóhellyel rendelkező valamint a községben óvodai ellátásban, általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek nevére szóló számla bemutatásával, és a kérelem
nyomtatvány kitöltésével igényelhetik a Polgármesteri Hivatalban.
- A speciális iskolában tanulók esetében a támogatást a szülő/törvényes képviselő az iskolalátogatási igazolás valamint a gyermek nevére szóló számla bemutatásával és a kérelem nyomtatvány kitöltésével igényelhetik a Polgármesteri Hivatalban.
- Gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanulók esetén a támogatást a szülő/törvényes képviselő egy hónapnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással és a kérelem nyomtatvány kitöltésével igényelheti a Polgármesteri Hivatalban.
A támogatás 2019. október 15-ig igényelhető.
3) A beiskolázási támogatás kifizetése:
- Berekfürdő Községi Önkormányzat pénztárán keresztül történik a támogatás kifizetése.
Berekfürdő, 2019. július 30.
							
							

Molnár János
polgármester

2019. augusztus

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

17. oldal

Lelki sorok
És a hangyákkal mi lesz? (Gondolatok a templomújítás kapcsán)
Egyszerűen nem tudok betelni a
szűkebb és tágabb környezetemmel. Mindig is szerettem Berekfürdőt – bár az igazat megvallva,
mikor először megtudtam, hogy
hosszabb-rövidebb ideig és inkább
hosszabb ideig itt fogok élni, kicsit
megijedtem a Hortobágy szélének a
szikes talajától –, hamar otthonra találtam, miután lassan, lassan megismertem, megszerettem az itteni életet, szokásokat, az itteni lelkületet.
Mert itt mindennek lelke van, még
annak is, aminek nincs. Igen, mindennek! Még a hangyáknak is! Az
udvaron már évek óta a két fenyőfa
között rendezett sorokban ide-oda
jöttek-mentek megállíthatatlanul a
hangyák. Tették a dolgukat. Idővel
megszerettem őket. Szorgalmasan
besegítettek a takarításba. Lehet,
hogy ők is aggodalmaskodtak, mikor megtudták, hogy minden fel
lesz állványozva és az ő felségterületüket védőfóliával takarják le,
hogy minden szép maradjon. Szép!
Mert amikor bemegyek a templomba, akkor elönt a gyönyörűség. Ez
nekem olyan, mint a „tisztaszoba”
lehetett, ahová csak olyan óvatosan „ünnepnapokon” mentek be és
büszkén körülnéztek. Így vagyok
én is! Csakhogy gyakrabban bemegyek a templomba, hétköznap
is nyitva az ajtó, szinte mindig találkozom valakivel, vagy ha nem,
odaképzelem az embereket, ki hol
szokott ülni. És így még szebb, még
inkább értékesebb a templom. Bár
senkinek sincs saját helye, mégis
van! Megérkezik, és odaül, és én
tudom, hogy ha oda pillantok, kit
fogok látni és ha nincs ott, hiányzik. Ilyenkor arra gondolok, biztosan vendégei vannak, vagy ő van
vendégségben és jól érzi magát a
szeretteivel. Mondhatni, szoros
kapcsolatban vagyok a munkahelyemmel, azaz a gyülekezetemmel.
Remélem, ezt ők is így érzik.

Sokáig nem mertem senkinek
se elárulni, hogy tele vagyok szorongással, ha arra gondolok, hogy
templomrenoválás előtt állunk.
Persze én is láttam, hogy a fehér
fal, ha nem is fekete, de már igencsak szürke, hogy vannak olyan
pontok ahol máris rászorul egy kis
javításra. Azért némely más templomot elnézve nem panaszkodhattam, igen csak csinos, rendezett
környezetben várja a híveket. De
a berekfürdői templom is ott van a
„Nagykunsági templomok útján”,
méghozzá nagynevű kun települések sorába, mint Kunmadaras,
Kisújszállás, Kenderes, Túrkeve
és ötödikként a mi templomunk.
Hivatalosan a „Nagykunsági templomok útján” kulturális turisztikai
desztináció, aminek Kunmadaras
Nagyközség Önkormányzata a
konzorcium vezetője, de a helyi
Önkormányzatnak is sok feladata
van ezzel a projekttel. Mondhatnák
is nyugodtan, hogy nem nekem kell
emiatt szoronganom nem az én fejemnek kell emiatt fájnia és ez így
is van. A sok adminisztrációt és
irányítást a Polgármesteri Hivatal
dolgozói végzik. Köszönettel és
hálával tartozunk érte. Remélem,
hivatalosan is lesz rá lehetőségünk, de talán a személyes köszönetmondás a legfontosabb, hogy a
nekünk nagy összegnek tűnő, de a
munkálatok során a nettó 12 624
156 Ft-ot bőven rá tudtuk költeni
a templomra. Mindezért vállalásaink is vannak, amiket szívesen
teljesítünk, mint eddig is örömmel
mutatjuk meg bárkinek Isten házát,
aki betér, hogy megnézze, hogy kicsit megpihenjen, élvezze a kertet
és akár imádkozzon is. Bár ez az
utóbbi az EU-s projekt kiírásában
már nincs benne!
Szép lett a templom külső felújítása! A torony festését végző alpinista gyorsan, tisztán, énekelve vé-

gezte a munkáját. A kőművesek is
megmutatták, hogy a nehezebben
elvégezhető, de a jobb megoldást
alkalmazzák, és meg fogom látni, hogy szépen dolgoznak. Még
majdnem egy kóbor kiskutyával
is megajándékoztak, akinek aztán
nagyszerű gazdája lett. A végén
megnyugodtam, a templomot kitakarítottuk, az ablakok tiszták, fényesek. Sokan és sokat dolgoztak
rajta, és még nincs teljesen kész.
Berekfürdő szép rendezett település, nem lehet a temploma sem más.
Hála Istennek és köszönet mindenkinek érte.
Hogy a hangyák hová lettek, nem
tudom, de a renoválás alatt eltűntek. Remélem, visszajönnek, ők is
hozzátartoznak a kerthez, szükségesek. Közben megjelent egy sün.
Csendben járkál a kertben, senki
nem zavarja. Nyugodtan mozoghat. Buksi kutyánk már amúgy se
bosszankodott miatta. Hagyta békén úgy a sünöket, mint a madarakat. Megöregedett. 15 évig élt velünk. Ma sem tudom, ki tette be az
udvarunkra alig pár hetes korában.
Lányaink rögtön befogadták az akkor még alig öklömnyi kiskutyát.
Természetesen nevet is kapott, kettőt is.
Aggodalmaim ellenére is nagyon
örülök, hogy újra rendben van a
református templomunk. És ha
egyszer majd nem én leszek itt a
lelkész, nyugodtan adhatom át az
utódomnak a Nagykunság ha nem
is a legnagyobb, de nekem a legkedvesebb templomát.
Ja és tudták, hogy ha a Földön
élő összes hangya a mérleg egyik
serpenyőjében lenne, a másikban
pedig az összes ember, akkor a hangyák nyomnák a nagyobb súlyt?
Dr. Csoma Judit Margit
lelkész
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Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. II. félévi adófizetési kötelezettség határideje: 2019.
szeptember 16.
Felhívom figyelmüket, hogy a pénzforgalmi
számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési
kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A számlaegyenlegről
– ami ezer forint feletti tartozást vagy túlfizetést
mutat- értesítőt küldünk 2019. augusztus 31-ig.
Amennyiben nem kapnák meg a tájékoztató levelet 2019. szeptember 7-ig, szíveskedjenek jelezni
a helyi adóhatóságnak.

2019. augusztus

Tisztelt Szálláshelyszolgáltatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy adatszolgáltatási
kötelezettségüket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) kommunikációra
képes szálláshely-kezelő szoftver alkalmazásával kell kötelezően teljesíteniük az alábbi ütemezési terv szerint: 2019. július 1-ével a szállodáknak, 2019. október 1-jével a panzióknak, 2019.
január 1-jével a kempingeknek, üdülőházaknak,
közösségi- és egyéb szálláshelyeknek. További
részletes információ a https://info.ntak.hu oldalon
található.
Berekfürdő, 2019. 08. 07.
Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Tisztelt Lakosság! Kedves Berekiek!
Ahogy az utolsó oldalon olvasható Kóródi Lászlóné Erzsike néni szerkesztőtársam már nem fog
részt venni a további Illa Berek számok megszületésében. Köszönjük áldozatos munkáját, és további
sok sikert kívánunk. Ennek értelmében megváltozik a szerkesztőség elérhetősége is. Az új cím: 5309.
Berekfürdő, Berek tér 15.; Telefon: 06(30)627-7927; E-mail cím: hosszu.andris@gmail.com. Várom
azoknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni az újság szerkesztésében, vagy akár egy-egy cikk
megírásával segíteni, hogy továbbra is forgathassuk az Illa Bereket!
Hosszu András alpolgármester
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In memoriam Dr. Kenyeres Imre
Vitéz Dr. Kenyeres Imre Berekfürdő díszpolgára, egykori polgármestere derűs, életvidám ember
volt. Szerető felesége méltóképpen
foglalta össze a gyászjelentésben a
család részéről a tényeket.

A kép forrása: internet
Dr. Kenyeres Imre mindent szeretett kézben tartani és rendbe tenni. Így elrendezte – annak ellenére,
hogy többen mondták neki: minek
foglalkozol ezzel? – a sírhelyet és
fejfaként ezt az impozáns kopjafát,
amire azokat a dolgokat íratta fel,
amiket lényegesnek tartott. Fontos
volt számára a múlt, a múlt rendezése. Nekem is többször beszélt a
hortobágyi kitelepítésekről, amiben
az ő családjának, neki is része volt.
Az erkölcsi jóvátétel érdekében
sokat tett, ha kellett kilincselt, írt,
nem hagyta az igazát. Tette ezt
nemcsak önmagáért, a családja igazáért, hanem a kollektív igazságért,
másokért is. Mindenkiért, akit ez
az égbekiáltó igazságtalanság ért.
De mi az, ami Berekfürdő számára
fontos? Elsősorban az ember. Az
ember, akit sokan szerettek, aki
az elgondolásait a település javára
akarta fordítani. Ennek érdekében
felvállalta a konfliktusokat is. Ha
tudta, hogy igaza van, akkor nem
lehetett megállítani. A szikes talajt
– amit jól ismert – üdülőhelynek
megfelelő képpé akarta formálni,
nem restellve másoktól is példát
venni. Voltak tervei, elgondolásai,
melyek Berekfürdő hosszú távú
fejlődésért szolgálták. Ezek közül
néhányat sajnos nem valósíthatott

mányoknak, az elődök cselekedetei
folytatójának és örökösének tekinti magát. Az, hogy fákat ültetett,
parkosított, az azt bizonyítja, hogy
nem csak a múlt, de a jövő is fontos
volt számára. Mindig támogatta és
sokat tett azért, hogy a településen
létrejöjjenek és működjenek különböző művésztáborok.
Polgármesteri ciklusa után is aktív közéleti életet élt. Volt települési
képviselő, a település csatornahálózattal való teljes lefedettségének
megszervezésében aktívan közreműködött. Mindezekért 2012-ben
az akkori képviselő testület Berekfürdő Díszpolgára címmel tüntette
ki.
Értett az emberek nyelvén. Jó
kapcsolatokat ápolt, sokan szerették, tisztelték. Illik életére az alábbi
idézet: „Ha a fáklya lángja kialszik,
akkor is volt értelme világításának.”
(Viktor Emmanuel Frankl)
Emlékét őrizzük, nyugodjék békében!
Molnár János
Berekfürdő polgármestere
meg. Aktívan dolgozott, terveket
készíttetett azért, hogy legyen a
településnek egy inkubátor háza,
amely helyi vállalkozóknak, civil
szervezeteknek, egyesületeknek
adott volna otthont, kulturált helyiségeket. Nagyon szerette volna,
hogy a fürdő melletti szálloda, a
Touring hotel önkormányzati tulajdonba kerüljön, ezzel is gazdagítva
Berekfürdőt, egyúttal segíteni az
idegenforgalmat, a jó gazdálkodást.
Kenyeres Imre számára fontos volt
a hagyománytisztelet, a múltra való
emlékezés: ezért emeltetett a falu
központi helyén egy Kunhalmot,
rajta egy kopjafát, amire fontos évszámokat vésetett. A honfoglalás,
a kunok bejövetele, a redemptió
és Berekfürdő önállóvá válásának
évszámait, melyek jelzik, hogy a
község lakossága az elmúlt évezred történelmének, a kun hagyo-
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„Time to say goodbye…”
Tisztelt Olvasók!

2015 májusában jelentkezett először az Illa Berek, a
Berekfürdői Önkormányzat ingyenes, negyedévente
megjelenő lapja. Amit most
kezükben tartanak, ez a 16.
egyben az utolsó általam
szerkesztett szám.

Fotó: Galacziné Pádár Éva

Amikor
Polgármester
Úr kérésére felvállaltam a
szerkesztést-írást, tudtam,
hogy segítők nélkül nem
lehet körképet adni a bereki

eseményekről. A legtöbbet
támogatott-segített lányom,
Csilla, férjem, a „Télapó”,
Dr. Csoma Judit, Hosszu
Zsanett, Koszna Anita, Filipné Marika néni, Körmendiné Baksán Mária, Hosszu
András, Szendreiné Kürti
Judit, s azok, akik egy-egy
cikk megírásával, ötlet felvetésével vitték előre az
újságot. Hálás köszönettel
tartozom érte, mert „egyedül nem megy”.
A tünékeny múltat szerettem volna megtartani a
jövőnek, felidézni az egyéni sorsokat és a közösségi
eseményeket, melyek emberi létünk szövetét adják.
Az alkotó, példamutató
embereket kerestem, bármi
is legyen a foglalkozásuk.
Teremtők vagyunk mindannyian. Látom a picike
kert szeretettel nevelt virágait az Avar utca elején,
az ízléses házikót a Cserháton, a pompázó tavirózsát
az Arany János utcában, a
rendezett udvarokat a Veres
Péteren. Ügyes kezű nők és
férfiak műveit csodálhattam

meg, akik munka mellett
maguk, családjuk és – kiállításuk révén – tágabb közösségünk örömére szakítanak időt szépet és jót tenni.
ÉRTÉKEK ezek, amint a
mazsorettesek bemutatói,
a sakkozók, birkózók, tanulmányi versenyek eredményei is. Nem vagyunk
egyformák – ettől szép és
színes a világ, mindenki
másban tehetséges, lássuk
és értékeljük egymást! Adjunk hírt a jóról, szépről!
Ne a hibákat, negatívumokat hangsúlyozzuk, hanem
tegyünk érte, hogy más,
hogy jobb és szebb legyen!
Köszönöm, hogy erre lehetőséget kaptam.
Szívből remélem, hogy
akad valaki, aki felvállalja
e jeles feladatot: megörökíteni a bereki embereket és
életüket – a jövőnek.
Mert „Nem a pacsirta
fontos, csak a dal.”
(Juhász Gyula)

Kóródi Lászlóné
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