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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap

„Ha hiszel benne, hogy valami lehetséges, akkor el is tudod érni, hogy megtörténjen.”
Kami Garcia

A megye hét csodája
„Na, ezt is megnyertük” – állít meg az egyik
ismerősöm a minap. „Mire gondolsz?” – kérdezek vissza. „Tudod, a szavazás! A Szoljon.hun! A bereki gyógyvízre!” - mondja. „Nekem
mondod, hisz mindennap szavaztam!” – felelek. „Én is!” - válaszol, és már távozóban okét
formázva ujjaival tovább is siet.
A beszélgetés előzménye: júliusban kezdődött
a Szoljon.hu internetes portál „A megye 7 csodája” elnevezésű akciója, amelynek célja, hogy
megtalálják a megye hét legszebb természeti
csodáját. Sok-sok jelölés érkezett, amelyekből
kiválasztották az első húsz legtöbbet kapó jelölést. Ezután következett a szavazási időszak:
augusztus 8-tól 30-ig lehetett online szavazatokat leadni illetve az Új Néplap hasábjain megjelenő szavazólapot lehetett beküldeni. Az én
figyelmemet erre az egész dologra Koszna Anita hívta fel. Rögtön körbe is küldtem a legtöbb
ismerősömnek Messenger üzenetben. Ismerve
és elismerve gyógyvizünk jótékony hatásait
sokan válaszoltak, hogy már szavaztak, tudnak
róla és ők is körbeküldték ismerőseiknek. A hír
olyan gyorsan terjedt, hogy néhány óra alatt
megelőztük az akkori első helyezettet, napok
múlva pedig már jelentős előnyre tettünk szert.
Végül a kitartó szavazásaink meghozták a várt
eredményt: a mellékelt képen a verseny utolsó
napjának képernyőmentése látható. Több mint
700 szavazat különbséggel nyertük meg a versenyt.
Ha jó a cél össze tudunk fogni, bizonyítottuk
már máskor is!
Hosszu András
alpolgármester

Születésnapi köszöntés
2019. augusztus 21-én ünnepelte 90-ik születésnapját
Mándokiné Rózsika néni. E
jeles alkalomból köszöntötte
őt Molnár János polgármester
úr és Potornainé Szűcs Katalin aljegyző asszony.
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Egy kis statisztika – az Illa Berek számokban
2015-ben indítottuk útjára az
Illa Berek újságot, azzal a céllal,
hogy a lakosságot informáljuk a
településünkön történő eseményekről, ismerjük meg a velünk
élő embereket, életeket. Mostanáig 17 szám jelent már meg, tele
érdekes hírekkel és személyekkel, a múltbéli emlékekről és a
jelen történéseiről. Összesen 356

cikket olvashatunk különböző témákban, legyen az Önkormányzati tájékoztatás, szórakoztató
írás, programajánló vagy éppen
sport. Ez idő alatt 67 személy
járult hozzá, hogy az újságunk
mindig kellemes és élvezetes időtöltést biztosítson. 67! Gondolták
volna? A legtöbb cikkel a 2015–
ös év decemberi száma büszkél-

kedhet, míg a legkevesebbel a
2017–es év decemberi száma bír.
Jómagam 10 megjelenésben 15
cikkel járultam hozzá, igyekezve tömören, lényegre törően ábrázolni az adott témát, történést.
Bízom benne, hogy még sokáig
tudjuk forgatni ezt az újságot.
Hosszu András
alpolgármester

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Tisztelt Lakosság!
Berekfürdő Községi Önkormányzata valamint a Berek-Víz Kft.
2019. november 4-től (hétfő) – 2019. november 5-ig (kedd)
díjmentes zöldhulladék szállítást végez Berekfürdő területén.
Szállítás:
• Azok a zöldhulladékok kerülnek elszállításra, amelyek 2019. november 4-én
(hétfő) reggel 7 óráig kihelyezésre kerülnek.
• A zöldhulladékot a szállítás kezdete előtt legfeljebb kettő nappal, azaz 2019. november 2-től lehet az
ingatlan elé elhelyezni.
• Kérjük a zöldhulladékok rendszerezett kihelyezését - lehetőség szerint kötegelve -, elkülönítve egymástól a fás szárú és lágy szárú növényeket, faleveleket, szúrós gallyakat, a rakodást és a további
felhasználást segítve.
Tájékoztató a zöldhulladék helyi kezeléséről
 Az elsődleges cél, lehetőség szerint a zöldhulladékok házi hasznosítása, komposztálása.
 A zöldhulladék elhelyezésére a lakosoknak térítésmentesen lehetőségük van a temető mögött kijelölt
területen. A lerakóban kizárólag zöldhulladék helyezhető el, a közlekedő utat szabadon hagyva és nem
vegyítve a különböző frakciójú zöldhulladékokat.
 A fű, lomb, nyesedék és egyéb zöldhulladék, kizárólag a Berek-Víz Kft. által, 300 Ft/db áron forgalmazott (mely ár a szállítás költségét is tartalmazza) zöldhulladékos zsákban helyezhető ki az ingatlan
elé, az év bármely időszakában.
 Nagyobb mennyiségű zöldhulladék szállítása, térítés ellenében megrendelhető a Berekfürdő Községi
Önkormányzat hivatalában (Berekfürdő, Berek tér 15.)
Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, gondoskodjon a zöldhulladék szabályos elhelyezéséről,
hasznosításáról, településünk tisztasága, rendezettsége és környezetünk védelme érdekében!
LOMTALANÍTÁS
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
2019. november 4-én (hétfőn)
lomtalanítást végez Berekfürdő területén.
A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná, feleslegessé vált eszközök, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából származó hulladékok kerülnek elszállításra: bútordarabok, műanyag eszközök, fahulladék, ruhanemű, textíliák, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok, stb. További információkat a
szállítás előtt kiküldésre kerülő értesítők tartalmaznak.
Berekfürdő, 2019. október 1.
										
Lukács Imre
									
településüzemeltetési csoportvezető
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Magyar Falu Program – lehetőségek, korlátok
Az Illa Berek előző számában egy igen nagy beruházás lehetőségéről számoltam be, ami a
Berek Világ – Vízi Világ elnevezést kapta. Ez nem pályázat, hanem egy nagyobb turisztikai
régió fejlesztési lehetősége, amiből Berekfürdő is részesedhet, ha jól élünk vele, ha jól dolgozzuk ki azt a koncepciót, amit korábban benyújtottunk és már elfogadott a Kormány által megbízott, az ország turizmusáért felelős szakmai testület.
Most egy másik, ettől jóval kisebb léptékű, de számunkra fontos lehetőségről tájékoztatom a
lakosságot. Ez egy több részből álló pályázat, a Magyar Falu Program. Erről sokat lehet hallani, olvasni a különböző híradásokban. Elmondják, hogy 16 különböző célra lehet pályázni,
és hogy országos szinten ugyan sok pénz áll rendelkezésre, ennek ellenére nem tudja minden
önkormányzat igénybe venni az összes lehetőséget. A mi választókörzetünkben a Megyei Önkormányzat fogja össze és koordinálja ezeket a pályázatokat, ismerve és átlátva a rendelkezésre
álló pénzkeretet és a települések igényeit .
Ennek megfelelően Berekfürdőn az alábbi fejlesztések tudnak megvalósulni:
- belterületi útfelújításra 9 millió Ft, amiből a Nagy László utcát tudjuk leaszfaltozni a Fenyő
utcától a Veress Péter utcáig
- belterületi járdafelújításra 2 millió Ft, ami csak anyagvásárlásra használható, ebből az ABC
körüli járdát szeretnénk térkövezni
- eszközfejlesztés közterület karbantartására 2 ,5 millió Ft, amiből az egyik meglévő gépünkre
tudunk seprő adaptert vásárolni
- önkormányzati közösségi terek felújítására 9 millió Ft, ami arra elegendő, hogy a volt üveggyári étkezőbe visszaállítsuk, ill. újra beköttessük a közműveket (víz, szennyvíz, villany,
gáz), megcsináltassuk a legszükségesebb világítást, egy alapfűtést és a bejárati ajtót egy jól
zárható, megfelelően szigetelő ajtóra cseréljük, hogy a sportolni oda járó gyerekek használni tudják
- óvoda felújításra 10 millió Ft, amiből az óvoda külső hőszigetelését és a tető javítását lehet
megoldani
A Magyar Falu Programtól függetlenül indított a Kormány egy országos bölcsődeépítési
programot, melynek keretében Berekfürdő is
pályázik egy mini bölcsőde építésére az óvoda
területén. Ennek a tervezése van most folyamatban. Ebbe azért mertünk belevágni, mert az
utóbbi egy-két évben jelentősen megnőtt az
ingatlanok utáni érdeklődés, egyre több fiatal vásárol lakást vagy házat, illetve építkezik
Berekfürdőn. Úgy gondoljuk, hogy ez komoly
reménységet ad arra, hogy a jövőben szükség lesz egy bölcsődére, lesz elég gyermek az
óvodában és majd az iskolában is.
Berekfürdő, 2019. szeptember 22.
Molnár János
polgármester
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VISSZATEKINTŐ
Birkafőző fesztivál (2019.06.29)
Ez évben is megjelent a település a fesztiválon.
A gasztronómiai megmérettetés mellett a település számára marketing szempontból is fontos a
megjelenés. Ez évben Litkei Ferenc főzött egy
igazán finom birkát. Sokan meglátogatták a csapatot a település lakosai közül. Nagy sikert aratott a testvértelepülésünkről érkező Kokas banda,
akik pillanatok alatt hamisítatlan táncházat varázsoltak a sátrunk elé, ezzel odavonzva az érdeklődőket. A szállításban segédkezett közterületi
dolgozóknak és az eszközök kölcsönzéséhez segédkező Berek-Víz Kft. dolgozóinak tartozunk
köszönettel.
Nagy Istvánné

Csillagászati hét
2019.07.22.-2019.07.28. között került megrendezésre 11. alkalommal a Csillagászati Hét
Berekfürdőn az Egri Varázstorony vendégszereplésével. Sokszínű program színesítette a rendezvényt, mely nagy népszerűségnek örvend hála
az egész napos éjszakába nyúló produktumoknak.
A résztvevők láthattak kísérletezéseket biológiából, fizikából, kémiából, csillagászatból, valamint naptávcsövezést és természet- megfigyelést.
A programok három helyszínen zajlottak így a
Fürdő területén a Művelődési Házban és a Rendezvény téren is zajlottak a programok. Robbant
a hordó, rendkívül látványosra sikerült ez évben
is a program.
Nagy Istvánné

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

2019. október

. oldal

Választási hírek
Berekfürdői Helyi Választási Bizottság
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002
33/2019.(IX.09.) HVB határozat
a jelöltek sorrendjének megállapításáról
Berekfürdő Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló
19/2019.(VII.29.) IM rendelet 34. §-a alapján a bejelentett jelöltek sorrendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Polgármesterjelöltek:
1.
2.
3.

Molnár János
Horváth Katalin
Perge József

Képviselőjelöltek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bakos József
Bagyinszki Tibor
Kóródi László
Karsainé Erős Ilona
Kun László
Balajti József
Hosszu András
Scitovszky Angelika
Szuromi Antal

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Véghné Hajduk Ildikó
Varga Csaba
Buczkó Zoltán Jánosné
Bene Lajos
Nagy János
Varga Etelka
Lukács Imre
Czinege Béla
Nagy György

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Szász Tibor
Tresz Katalin
Kabai Tünde
Horváth Katalin
Csapóné Havasi Katalin
Dániel Csaba
Székely László
Bana Tibor
Töreki István

A választási bizottság által megtartott sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati
kérelembe foglalható.
Indoklás
A Helyi Választási Bizottság a mai napon a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek
és képviselőjelöltek szavazólapon történő sorrendjének meghatározása érdekében a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a alapján elvégezte a sorsolást. A jelöltek sorrendje a határozat
rendelkező részében foglaltak szerint alakult a sorsolás eredményeként.
A sorsolás a Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (1)(2) bekezdései, valamint a 19/2019.(VII.29.) IM rendelet 34. § (1) bekezdése alapján bonyolította le.
A sorsolás eredménye elleni jogorvoslati lehetőséget a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 239. §-a zárja ki.
Erről értesülnek:
1) Helyi Választási Bizottság tagjai
2) Helyi Választási Iroda vezetője
Berekfürdő, 2019. szeptember 9.

Dánielné Kacsó Andrea
HVB elnök
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VISSZATEKINTŐ
Falunap
Ez évben is a hagyományoknak megfelelően
szeptember első hétvégéjén került sor a Falunapra.
Sok tervezés előzi meg a rendezvényt. Az előző
évek tapasztalatai alapján állítjuk össze a programot. Sok izgalom előzte meg a rendezvényt. Az
Önkormányzat pályázatának jóvoltából, rendezvénytechnikai eszközök beszerzése elkészíttetésének feladatait próbáltuk úgy elvégezni, hogy
a rendezvényre minden megérkezzen. Így a civil
szervezetek a főzők, méltó körülmények között
tudták megmutatni önmagukat. Volt elég ülőhely,
asztal, árnyékos helyet is tudtunk biztosítani. A
nap folyamán a gyermekeknek légvárral, csillámtetkó, arcfestés, népi játszótérrel gondoskodtunk. A Feldolgozó Üzem igazán finom lekvárjai
és szörpjei is bemutatkozási lehetőséget kaptak.
Molnár János polgármester úr és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr megnyitó beszé-

dével kezdődött a rendezvény, majd átadásra került a Berekfürdőért díj, melyet ez évben Kóródi
Lászlóné az Illa Berek újság szerkesztéséért és
újságírói tevékenységéért, Duzs Imréné pedig az
Alkotó Kezek szakkör alapításában való közreműködéséért, annak vezetéséért kapta meg.
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A színpadi produkciók 11 órától kezdődtek.
Felléptek a helyi művészeti csoportok. Visszatapsolták a Csicsergő óvoda kis táncosait, a Dalmás
lányok a magyaros mazsorett és a modern táncaik
közül is többet megmutattak. A Nádirigó népdalkör maroknyi ám lelkes csapatával együtt énekelt a
nézőközönség, a Hagyományőrző néptánccsoport
a Pipás zenekar kíséretével kipróbálta az új színpadot. Fergeteges műsoruk mindig elvarázsolja a
nézőközönséget. Ezt követően könnyűzenei programok várták az érdeklődő táncos lábúakat.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a rendezvény színvonalának emelésében a főzőknek, akik
egyéniben és baráti társasággal is képviselték magukat, az Idegenforgalmi Alapítványnak, a Bereki
Horgászegyesületnek, az Őszikék nyugdíjasklubnak és a Kertbarátok Körének.
Köszönet az óriási gulyásleves főzésében közreműködő Borsós Zsoltnak és a Bio-Fish Kft-nek a
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finom parasztkifliért az Angelika cukrászdának.
Köszönet a bemutatkozásért a Bereki Irodalmi
Társaságnak és a Bereki Alkotó Szakkörnek a
színpompás mini kiállításért.
Köszönjük a Közterületi dolgozók és a BerekVíz Kft. dolgozóinak a közreműködését a terület
berendezésében.
Nagy Istvánné

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

. oldal

2019. október

A Berekfürdőért cím díjazottjai
Kóródi Lászlóné

Fotó: DE

Duzs Imréné

Fotó: DE
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Lelki sorok
Amit meg lehet javítani, azt meg is kell javítani
Ez a kijelentés ma már
nem olyan divatos, mint
amilyen természetes volt
régebben. A régi dolgokat mind meglehetett javítani. Ha valami elromlott, elszakadt, akár eltört,
igyekeztünk megjavítani.
Szaladtunk apukánkhoz,
nagyapánkhoz, ha nem
tudtuk felhúzni a kis lendkerekes autót, vagy nem
ugrott ki a persely kutyus
nyelve, hogy bekapja az
egy-két forintunkat. És rövid reparálás után már úgy
működött minden, mintha
új lett volna. Vissza lehetett tenni a baba kiesett kezét-lábát, a mackó mancsát.
Az elszakadtat megvarrtuk, legalább is anyukánk,
nagymamánk varrt, stoppolt s még egy jó darabig
hordható volt a zokni. Sőt,
emlékszem, hogy a motor
kilyukadt belső gumiját sallerrel ragasztották vissza,
drótkefézték a motor gyertyát, kicsit állítottak rajta,
hogy „pöccre” induljon, és
az autókat is előszeretettel
maguk javították a férfiak.
Néha a konyhában volt a
teljes Trabant motor, hogy
másnap reggel indulhasson a család apraja nagyja
a nagyszülőkhöz.

Az is divatba volt, hogy
a szövet kabátot kifordították, és szinte új kabát lett
belőle. A nagymama selyem ruhájából az unokáknak lett pörgős szoknya, és
minden háztartásban volt
egy-két megragasztott fülű
bögre, teás kancsó, kistányér.
Talán ma már ezt el sem
hiszik sokan. Hiszen egy
égőt nem tudunk kicserélni már az autónkban, ami
mindent tud, sőt helyettünk
is néz, lát, sípol, ha valamit
nem jól csinálunk. És gyűlnek a javíthatatlan elektromos készülék a garázs
mélyén, kidobásra várva,
a „lapostévét” sokszor a
szervízben sem tudják javítani, vagy maga a javítás
olyan sokba kerül, hogy az
új csak kicsivel többe és
akkor már inkább vegyünk
újat. A megrepedt csészét,
kancsót, tányért sokszor
gondolkodás nélkül kidobjuk. Nem javítgatunk!
Pedig a javítás az ember
feladata lenne. A javítás
örömmel tölt el bennünket.
Újra használhatóvá tenni
bármit, ami elromlott, feladatunk kellene legyen,
meg kellene rá tanítani a
gyermekeinket, unokáin-

kat. Aki javít, gyógyít, az
maga is javul, gyógyul.
Ennek ellenére nem
szoktunk örülni, ha valami elromlik. Sokszor úgy
teszünk, mintha, nem tudnánk hogy lötyög, lóg, kattog, zakatol, fémes hangot
ad ki, kong, vagy akár félre
üt. De van, aki hallja, jó a
füle hozzá, meglátja a hibákat, és maga is még mindig
meg tudja javítani, szerelni
azt, ami elromlott.
Őszintén szólva én se szeretem, ha valami elromlik.
Az olyan sok bosszúságot
okoz, ha én magam nem
tudom megjavítani, vagy
a családban valaki, akkor
kereshet egy embert. Még
jó hogy a faluban sokan
vannak, akik meglátják,
meghallják, ha valami már
nem úgy működik, ahogy
kellene, és sokan meg is
tudnak javítani olyan dolgokat, amiket mások már
rég kidobtak volna.
Egy harang életében a 70
esztendő még nem olyan
nagy idő, de mióta nem egy
kedves ember húzza meg a
harangot odafigyelve, hogy
miként szól, mit mond a
hangja, esetleg kis javításfolyt. a következő oldalon
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Lelki sorok (folyt.)
ra szorul a felfüggesztése,
hanem elektromos áram
mozgatja, és megszoktuk
hogy szól. Így aztán a kisseb hibákból nagyobb bajok
lesznek. Még jó, hogy vannak, akik figyelik, hogyan
szól a harang. Baranyai
Laci bácsi megérkezve az
istentiszteletre többször
megjegyezte, hogy nem
úgy szól a harang, ahogy
kellene. Ilyenkor kértem
a férjemet, hogy menjen
föl, nézze meg, igazítson
rajta valamit, hogy tetsszen Laci bácsinak is a harang hangja. Aztán jött a
hír, hogy a házi javítással
már nem lehet a 30 évvel
ezelőtt szervizelt harangot
rendbe tenni, hanem újra
ráfér egy nagyobb felújítás, hogy újra szépen szóljon, ne üssön félre, mert
az nem jó se a harangnak,
se nekünk, akik halljuk, ha
már meghalljuk. Hívtuk
is a szakembert, aki harangjavítással foglalkozik.
Megvizsgálta a harangunkat és elég sok baját találta,
de vállalkozott a javításra.
Szerinte éppen az utolsó
pillanat előtt szóltunk, így
nincs semmi olyan baj,
amit ne lehetne orvosolni. Megtisztítja, kijavítja,
kicseréli, felújítja, új, mo-

dern elektromos szerkezet
fogja mozgatni, úgy hogy
szebb lesz a hangja és nem
fog se késni, se sietni. A
munka 800.000,- ezer forintba kerül. Az adakozók
nevét összeírjuk, a harangjavítással foglalkozó szakemberekét is oda írjuk, a
listát felvisszük a toronyba, hogy tudja a mi harangunk, milyen sokan gondját viselik, szeretik.
Igen, szeretjük a harangot, örülünk, hogy eddig se
volt vele sok gond, végezte a dolgát szorgalmasan,
hívogatott a templomba,
emlékeztetett delenként,
hogy akkor sikerült a törököt legyőzni, és hangjával
elkíséri, elsiratja elhunyt
testvéreinket.
Itt az ősz, bár még minden gyönyörű zöld, de
reggel és este hideg van.

Csak azért nem gyújtunk
be esténként, mert „csak
nem fogunk már szeptemberben begyújtani!” Vagy
mégis? A természet visszavonul. Lassan, lépésről-lépésre húzódnak vissza odújukba, fészkükbe, a
föld alá vagy barlangjukba
a kisebb nagyobb állatok.
A sünök is biztosan befészkelték magukat a kert
nyugodt szögletébe. Egyre kevesebb a madárhang.
Nemsokára a hűvös esték,
éjszakák elmaradhatatlan
vadludainak a hangja jelzi, a természetben minden
rendben.
Mindenki tudja a dolgát.
Így bizonyosak lehetünk
afelől is, hogy tavasszal
újra itt lesznek a madarak,
a bogarak, a hangyák.
Dr. Csoma Judit
református lelkész

„ Mert ami elmúlt, az csodásan
kísért az én dalomba még,
Mert aki meghalt az időben,
úgy van fölöttem, mint az ég.”
(Kosztolányi Dezső)
Búcsúzunk
Nagyné Bata Margit
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Gali Lajos: Két Világ Peremén (részlet)
Fullmoon városa egészen átlagosnak volt mondható, eltekintve attól az apróságtól, hogy egy
hatalmas, csendes-óceáni szigetcsoport egyikén helyezkedett el.
A kontinens csak hajóval volt
megközelíthető, a szigeteket viszont fejlett úthálózat és hidak
hálózta össze. A közel 50.000
lélekszámú város a központi és
egyben legnagyobb szigeten volt
található. Fullmoon számos tanintézménnyel rendelkezett, azonban egy igenis különleges volt,
de talán inkább annak bizonyos
diákjai tették azzá.
Mark Hamilton talán az egyik
legvisszahúzódóbb diákja a
Moon Oracle Gimnáziumnak,
nem igazán mondható róla, hogy
a népszerű diákok közé tartozna.
Csupán egy ember lépett vele
kapcsolatba rendszeresen, de ő
sem jó szándékkal tette ezt. David Monroe ugyan már tizennyolc
éves, de még mindig a két évvel
fiatalabb Mark osztályába tartozik. A tagbaszakadt, szőke srác
gyakran zaklatta Markot, aki ezt
szótlanul tűrte. A mai nap sem kivétel, David az óraközi szünetben
megjelent Mark előtt.
-Hé zombi! –csapott az asztalára
széles vigyorral az arcán.
Mark úgy csinált mintha meg se
hallotta volna Davidet, még csak
rá sem nézett. Ezzel csak olajat
öntött a tűzre, ugyanis David
megragadta Mark egyik könyvét
és kihajította az ablakon.
-Miért nem ugrasz utána? Örülnénk neki, hidd el.
A többi osztálytárs szótlanul figyelte az eseményeket, nem mertek beavatkozni. Ebben a pillanatban bejött a tanár és mindenki
a férfire szegezte a tekintetét.
-Rendben van gyerekek, kezd-

jük el az irodalomórát. Mindenki
nyissa ki a tankönyvét a 34. oldalon.
Mark nem csinált semmit, mivel
David épp azt a könyvét dobta ki
az ablakon. A tanár észrevette ezt
és odalépett.
-Otthon hagytad a tankönyved?
A fiú csak némán bólogatott. A
tanár ekkor odafordult a mellette
ülő lányhoz.
-Maria, oszd meg a könyved
Markkal erre az órára.
-Ha nagyon muszáj. –sóhajtott a
lány.
Eközben a gondnok észrevette
a könyvet a fűben és felvitte az
igazgatóiba. A tanítás végeztével
az iskolaigazgató behívatta a fiút
az irodájába.
-Mark Hamilton, örömmel látom,
hogy felépültél a tudjuk milyen
eset után, még ha csak fizikailag
is. Normális esetben a szülőkkel
konzultálnék a következő lépésről, azonban sajnálatos módon a
te helyzetedben erre nincs lehetőségem. Ha valami bánt téged,
akkor nekem nyugodtan elmondhatod.
A férfi ezután átadta neki a könyvet.
-Gondolom meg tudod magyarázni, hogy ez mit keresett a fűben.
Mark eltette a könyvét és szó nélkül távozott. Az igazgató sóhajtott egy hatalmasat.
-Mivel lehetne segíteni szegényen?
Mark zsebre tett kezekkel várta,
hogy befusson a megállóba a villamos. Miközben érkezett a szerelvény, egy hirtelen gondolattól
vezérelve átlépte a biztonsági
vonalat és lehunyt szemekkel
elkezdett előre hajolni. A fiúnak
nem volt halálfélelme, sőt, már-

már romantikusnak számító kapcsolatot ápolt a halállal, a számos
„randevújának” köszönhetően.
Az utolsó pillanatban azonban
valaki megragadta a vállát és visszarántotta őt.
-Már megint mit csinálsz? –kérdezte egy lány dühösen.
-Csak a szokásosat, míg bele nem
avatkoztál, Sora.
-Pocsék őrangyal lennék, ha hagynám, hogy eldobd az életed.
A derékig érő lilára festett hajú
lány először elnevette magát egy
kicsit, de hamar komolyra fordította a szót.
-Úgy tűnik lassan magamhoz kell
láncolnom téged a biztonság kedvéért.
-Arra semmi szükség.
A páros eközben felszállt a járműre és helyet foglalt.
-Nos, elmondanád, hogy mit
akarsz tőlem? –kérdezte Mark.
-Mondtam, hogy megvédelek a
veszélytől, még ha ez neked nem
is tetszik.
-Nem vagy az anyám, szóval ne
kezelj gyerekként.
-Akkor te meg ne próbáld folyton
megölni magad. Miért nem költözöl végre hozzánk?
-Jól megvagyok egyedül is.
Sora erre mondani akart valamit,
de ekkor jelezni kezdett a telefonja. A lány előkapta a készüléket és az üzenet elolvasása után
összeráncolta a szemöldökét és
halkan motyogott valamit.
-Rossz hír? –kérdezte Mark.
-Valami olyasmi. Sajnos most
mennem kell. Ígérd meg, hogy
vigyázol magadra!
-Értettem, anyu.
Sora ezzel felpattant és a következő megállónál leszállt és elrohant. Mark csak megvonta a vállát és folytatta útját hazafelé.
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„II. Berek Kupa”
összefoglaló
2019-ben – a korábbi évektől eltérően nem grand
3. Schaeffler Debrecen [Debrecen]
prix sorozat részeként – július 6 – 7-én került meg4. Mad Dogs Airnergy FC [Budapest]
rendezésre a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő5. Blue Jeans [Budapest]
ben a „II. Berek Kupa” elnevezésű homokfoci
6. Hangulat Presszó [Tiszakécske]
torna. A tornára előzetesen lehetett regisztrálni,
7. Krupatechnika [Fegyvernek]
melyre 12 csapat küldte el jelentkezését. A csa8. Egyeki SBSE [Egyek]
patok 3 db 4 fős csoportokban mérkőztek meg a
szombati napon, ahonnan a csoportok első két he- A torna
lyezettje automatikusan jutott tovább a vasárnapi
- legjobb kapusa: Somogyi Bercel
egyenes kieséses szakaszába. Hozzájuk csatlako[Hungarotarg]
zott még a két legjobb csoport harmadik. Így a
- legjobb játékosa: Fekete Gábor [Fékcentrum]
záró napon nyolc csapat folytatta a küzdelmeket.
- gólkirálya: Makra Péter [Blue Jeans]

Szerencsére az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz. Ragyogó napsütésben pattogott a labda
a homokon a nézőközönség és a szervezők nagynagy örömére.
Mindkét napon helyenként kemény, olykor szikrázó, de abszolút nem sportszerűtlen mérkőzéseket láthatott a publikum.
A torna végeredménye:
1. Fékcentrum [Debrecen]
2. Hungarotarg [Debrecen]

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.
Köszönjük Kiss József és Ábrahám Tamás játékvezetők két napos tevékenykedését.
Köszönjük a Berek-Víz Kft. vezetésének a „II.
Berek Kupa” homokfoci torna megrendezéshez
biztosított lehetőséget és az ehhez nyújtott támogatást. Továbbá ezúton köszönjük a Berek-Víz
Kft. mindazon dolgozójának segítségét, aki hozzájárult valamilyen formában a torna eredményes
lebonyolításához.
Kerepesi Csaba
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