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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap
“Igazi sikered úgy lehet, ha soha nem adod fel. Hogy jó időben, jó helyen légy, csak akkor adatik meg, ha
folyamatosan keresed ezeket a jó helyeket.” (Arthur Pine)
... legtágabb otthon és legszűkebb haza …

KÖSZÖNET – választás után
Berekfürdő lakossága minden választás alkalmával büszke lehetett arra, hogy az országos átlagot meghaladóan vettek részt a szavazáson. Ez azt
jelenti, hogy a berekieknek nem mindegy, mi lesz
a választás eredménye, bele akarunk szólni abba,
hogy kik irányítsák és milyen irányba vezessék
településünket, országunkat, Európát. Így volt ez
most is, a helyi választások alkalmával. Az országos átlagot több mint tíz százalékkal meghaladta
azoknak a száma, akik elmentünk szavazni! Erre
büszkék lehetünk, köszönet érte!
Köszönetet mondok azért is – a magam és minden képviselő nevében is –, mert egy jó, igen ütőképes testületet választott a falu! Olyan képviselőket, akik nem meggondolatlanul, vagy dacból
szavaznak igennel vagy nemmel. Már ez alatt a
rövid idő alatt is kitűnt, hogy átgondoltan, a dolgoknak utána járva, komolyan érvelve mondanak
véleményt. Tudják, hogy döntéseinkkel többnyire emberek jövőjét befolyásoljuk, de azt is, hogy
a közösség, a falu hosszú távú jövője a legfontosabb.
Köszönöm azt a bizalmat, amit belém helyeztek, hogy meggyőző többséggel újabb öt évre
megválasztottak Berekfürdő polgármesterének.
Ez az eredmény nem tehet elbizakodottá, sőt,
inkább ad valamit. Ad először is felhatalmazást
ahhoz, hogy azon az úton kell haladni, amin az
előző 5 évben mentünk, de több mindent átgondolva, javítva azokon.
Erőt ad és egyúttal örömmel tölt el, amikor valamiért összefog a falu. Így volt ez most több alkalommal is a választások óta.
Az egyik a Tepertő- és Pörc Fesztivál, ami
– mint mindenki tudja – magánkezdeményezésként indult, és mára igen komoly rendezvénnyé

nőtte ki magát. Sokan igen kitettek magukért,
sokat dolgoztak azért, hogy jól sikerüljön, minden rendben legyen: szervezők, civil szervezetek,
magánemberek.
A másik a fürdő előtti téren a növényültetés. Itt
is sokan összegyűltünk, hogy Szűcs Gábor tájépítész mérnök és munkatársai irányításával rengeteg növényt elültessünk, ami sikerült is, sőt, még
többre haladtunk, mint ami be volt tervezve. Most
már kíváncsian és kissé türelmetlenül várom a tavaszt, nyarat, őszt, hogy meglássuk, hogy díszíti
a teret, milyen színekben pompázik ez a gazdag
növényvilág.
Most pedig az Adventi Gyertyagyújtás alkalmai
vannak – ami ugyancsak magánkezdeményezésként indult –, amelynek alkalmain civil szervezetek, csoportok összefogva adják a műsort, készítik a forralt bort, teát, süteményeket. Sokan
vagyunk, jól érezzük magunkat, a műsor előttután jókat beszélgetünk, készülünk Karácsonyra.
Így jó Berekinek lenni!
Számomra ide kívánkozik Szabó Gellértnek, a
Faluszövetség elnökének a gondolata, választások utáni kívánsága, melyben benne van az, ami
nekem is nagyon fontos, és a fenti példák bizonyítják, hogy Berekfürdőn ez megvalósult.
„Kívánom, hogy ki-ki a saját faluközösségében
találjon elegendő segítőre úgy a testületben, mint
a falubeliek között, és közös erővel tudjanak
olyan harmóniát kialakítani, mely lelkesítőleg
hat mindazokra, akik építeni-szépíteni akarják a
legtágabb otthont és legszűkebb hazát, vagyis a
falut.”
Berekfürdő, 2019. december 2.
					

Molnár János
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Újabb sikeres pályázatok!
2019. november 20-án megérkezett a Zöldség-és gyümölcs
feldolgozónkhoz egy a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Szociális szövetkezetek és
Önkormányzatok helyi termék
előállításának és piacra jutásának elősegítése című felhívásra megpályázott és megnyert
elektromos targonca.

A Magyar Falu Program keretében már ismertetett elemek
egyike (MFP ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak
felújítása) valósult meg. A Nagy
László utca aszfaltozása történt
meg 500 méter hosszan és 3,1
méter szélességben.Elnyert támogatás: 9 millió forint, ebből
építési költség: 8.370.000 Ft.
Hosszu András
alpolgármester
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Bemutatjuk… Kun László képviselőt
Karcagon születtem mezőgazdasági közép és főiskolára
jártam, környezetgazdálkodási szakiránnyal, amit mai napig szeretek. Később környezet védelemmel, tűzvédelemmel és munkabiztonsággal kezdtem foglalkozni. Munkám
során több iparágat és technológiát megismertem az ország
különböző településeinek gyáraiban, intézményeiben. De
a természet szeretete továbbra is megmaradt szeretem a határt járni vagy erdőben barangolni többnyire gyerekekkel.
A berekfürdői horgászegyesület tagjaként rendszeresen járok a tóra pecázni az iskolás kisfiammal és örömmel látom,
hogy több bereki szülő is kiviszi gyermekét. A gyerekek
fejlődése és boldogsága fontosak számomra ezért már több
éve támogatom a „Berekfürdői Családi és Sport napot”. A
horgászat és természetjárás mellet az utazás és az olvasás
a hobbim. Eljutottam a világ több kontinensére, megismertem más népek szokásait és életét. Fontosnak tartom, hogy
a berekfürdői gyerekek is ismerjék meg az országukat és majd lehetőség szerint a világot, hogy saját
képet alkothassanak róla. Szerencsére az iskolánk mindent meg is tesz ezért és sűrűn szerveznek kirándulásokat, amit ezúton is köszönök nekik. 2010-ben költöztem Berekfürdőre, ahol több barátom,
csoporttársam és ügyfelem lakott már. Berekfürdő jó természeti adottságokkal rendelkezik egészségesen és nyugalomba lehet itt élni, amit már nagyon kevés városról lehet elmondani, ezt kellene
megőriznünk és ha lehet még élhetőbbé tenni.

Berekfürdői Önkormányzati Választás - Tények
2019. október 13-án Berekfürdő községben az önkormányzati választás rendben lezajlott
rendzavarás a választás ideje
alatt nem történt. A választást
megelőző időszakban 3 polgármester jelölt és 27 képviselőjelölt gyűjtötte össze a szükséges
számú ajánlást, egyiküknél
sem merült fel kizáró ok, így
mindannyian jogosultak voltak
az indulásra. A polgármester
választáson a legtöbb szavazatot Molnár János kapta, míg a
képviselők választásán a szavazatuk számával a képviselőtestület tagjává váltak: Hosszu András, Balajti József, Dániel Csaba, Kun László, Szász Tibor Zsolt,
Kabai Tünde. A névjegyzékben 1124 választópolgár szerepelt, közülük szavazóként megjelent 669
fő. A részvételi arány 59,52%-os volt. A Helyi Választási Bizottság tagjainak száma 9 főből állt,
ebből 5 fő választott és 4 fő delegált tag. A törvényi határidőn belül az eredmény ellen kifogás nem
érkezett, így a választás eredménye jogerőre emelkedett. Gratulálunk az eredményekhez!
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VISSZATEKINTŐ
Idősek Világnapja
2019. október 1.-én megrendezésre került az Idősek Világnapja. Már hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal
összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után
köztünk töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket. F. Kovács
Sándor országgyűlési képviselő
úr és Molnár János polgármester
úr köszöntőjével nyitottuk meg
a rendezvényt. Először a Csicsergő Óvoda műsorát láthattuk

mely egy kis vidámságot okozott. Ezt követően egy Operett
műsorral kedveskedtünk egy
zenés, vidám, szórakoztató műsorral Schupp Gabriella és Ondrik János előadásában. És nem
múlhat el a településen rendezvény a Bereki Hagyományőrző
Néptánccsoport műsora nélkül.
Bökönyi és jászsági táncokat
mutattak be. Vacsora után tombolasorsolás következett, a tombolasorsolás után pedig Bényei
Gábor húzta a talpalávalót.
Nagy Istvánné
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VISSZATEKINTŐ
Szabadságkoncert
2019. október 4.-én
megrendezésre
került Szabadságkoncert
Berekfürdő Rendezvényterén. Berekfürdő
település önálló településként
fiatalabb,
mint a jelenleg 30 évét
ünneplő rendszerváltozás. Évente átlagosan
400 ezer ember fordul
meg ezen az 1300 lakosú településen. Feladatunknak tartjuk, hogy
ittlévő vendégeinknek
nemcsak
turisztikai
szórakozást nyújtsunk, hanem közvetíteni tudjuk
értékeinket, be tudjuk mutatni hagyományainkat,
illetve együtt tudjunk átélni megható, az életünkben
fontos, meghatározó pillanatokat. A kiemelkedő
évfordulók hangsúlyos megünneplése, megemlékezések felhívják vendégeink számára a figyelmet
a számunkra fontos eseményekre. A rendszerváltozás harmincadik évfordulójának tiszteletére szervezett Szabadságkoncertre többen érkeztek vidékről
is, hogy jelenlétükkel erősítsék a közösségi együvé
tartozás érzését. 15.30-kor Koszorúzás a Kopjafánál. Ünnepi megemlékezést tartotta Molnár János
Berekfürdő település polgármestere és F.Kovács
Sándor országgyűlési képviselő. Közreműködtek a
helyi általános iskola diákjai. A megemlékezésen
a Magyar Rhapsody Projekt koncertjén nagy magyar klasszikusokat (Liszt, Erkel, Kodály, Bartók,
Kálmán, Lehár, Brahms és Weiner) hallgathatunk
egyedi hangzásvilággal, szaxofonra és jazz kvintettre hangszerelve. A zenekart Bársony Bálint alapította. Bársony Bálint Artisjus és Fonogram díjas
szaxofonművész, zeneszerző és alkotótársai (Elek
Norbert – zongora, Rieger Attila – gitár, Tar Gergely – ütőhangszerek, Máthé László – nagybőgő,
Végh Balázs – dob) Megszületett a Swing operett
című produkció, amely a mai napig sikerrel fut. Az
ötlet aztán továbbfejlődött, és néhány éve a Magyar
Rhapsody Projekt keretében olyan nagy zeneszerzők magyar témájú műveinek adtak új hangzást, és
szaxofonra, jazz kvintettre hangszerelték őket, mint
Bartók Béla Este a székelyeknél, Liszt Ferenc II.
Magyar Rapszódia, Kodály Zoltán Esti dal és Csitári

hegyek alatt, Erkel Ferenc Hunyadi nyitány, Brahms
IV. Magyar tánc vagy Weiner Leó Rókatánc. Ezeket a műveket hallhattuk a koncert keretein belül.
A Cimbaliband koncerten a kelet-európai életérzés
keveredik a népzenével, és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal, A banda tagjainak
jelentős népzenész múltja van, így a Cimbaliband
“boszorkány konyhájában” a gyökerektől merített
autentikus zenéből kiindulva készülnek a fogások.
A zenei csemegéket pedig úgy tálalják elénk, hogy
a dalok alapját egy igen különleges hangszer, a cimbalom alkotja, megfűszerezve egy kis jazz-el, latin
zenével, balkáni ritmusokkal. Mind a két zenekar
a maga nemében különleges. Méltóképpen képviselték a rendezvényen a zenei világot. Az eredeti
műsortervet teljesítettük, a koncertnek nagy sikere volt. A Magyar Rhapsody Projekt zenekar dalai
felidézték a rendszerváltoztatás örömét és felszabadultságát, a szabadság és függetlenség visszaszerzésének eufóriáját, a Cimbaliband pedig fergeteges
hangulatot teremtett.
Nagy Istvánné
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VISSZATEKINTŐ
Tökfesztivál
2019. október 19.-én megrendezésre került a
már szinte hagyománnyá vált és nagy érdeklődésnek örvendő Tökfesztiválunk. A program
10:00 órakor kezdődött, ahol kicsik és nagyok
is megtalálták a számukra megfelelő elfoglaltságot. 11:00 órától a Csimota zenekar előadását
láthattuk, akik gondoskodtak a jó hangulatról.
A folyamatos filmvetítés közben, lehetőség volt
arcfestésre, csillámtetoválásra, kézműveskedésre, tökfaragásra, valamint tökdobáló versenyt is tartottunk, ahol 20 fő is
indult és mindenki kapott egy kis díjazást. A fotófalunk nagy népszerűségnek örvendett, így folyamatosan készültek a képek. Az étkezésről is
gondoskodtunk hisz, a helyszínen Birkapörkölt megvásárlására is volt lehetőség, melyet Nagy Márton főzött.
Nagy Istvánné

2019. december

2019. december

ILLA BEREK – BEREKFÜRDŐ

. oldal

Iskolanyitogató programok nagycsoportos ovisoknak
A Berekfürdői Veress Zoltán Általános
Iskolában immár hagyomány, hogy játékos
foglakozásokat
szervezünk
leendő
első osztályos gyerekek részére.
Ebben a tanévben november elején kezdődött a program, amely
első körben négy őszitéli, majd márciusi
kezdéssel további foglalkozásokkal folytatódik.
A nagycsoportos ovisok -legyenek berekiek vagy a szomszédos
településeken
élőkminden kötelezettség
nélkül részt vehetnek
ezeken, a sok-sok játékkal és nevetéssel fűszerezett délutánokon.
Bármikor be lehet kapcsolódni, sőt lehetőség
van akár csak egy óra
megtekintésére is.
A foglalkozások célja, hogy az iskolába készülő gyerkőcök megismerjék az iskola környezetét, a tanító néniket, későbbi osztálytársaikat, ezzel nagyban megkönnyítve az óvoda-iskola
átmenet időszakát.
Az első alkalommal szüleikkel érkeztek az ovisok, így természetesen ők sem maradtak ki
a mókából. Megismerkedtünk egymással, játékosan bevásároltunk az iskolakezdésre és egy
jópofa ceruzadíszt készítettünk.
A következő foglakozás idejére már kimenőt kaptak az anyukák és apukák, de ez kicsit sem
zavarta az apróságokat. Rövid mese megismerése után feladatokat oldottunk meg a gyerekekkel, természetesen volt sok játék és még egy kis bütykölés is belefért az időbe.
A program első feléből már csak két délután maradt, de márciusban ismét találkozunk és
reményeim szerint szeptemberben, már igazi összeszokott csapatként kezdhetjük a közös munkát.
A további foglalkozásokra várunk szeretettel minden érdeklődőt!
								

Mile-Mészáros Zsuzsanna
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KÖZPONTBAN AZ ISKOLA BEREKFÜRDŐN
A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-1.3.9-17-201700017 azonosító számú Központban az iskola
Berekfürdőn elnevezésű projektre, amely a Magyar Köztársaság és az Európai Unió támogatásával 70.000.000 forintból valósul meg. A pályázati
összegből a Berekfürdői Veress Zoltán Általános
Iskola és konzorciumi partnerként, a Bereki Irodalmi Társaság által szervezett és felügyelt programok valósulnak meg.
A projektben tervezett feladatok jelenleg is zajlanak. A projekt zárására 2020. október 31. napján kerül sor.

2019. december
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A projekt megvalósításának céljai között az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása szerepelt, a köznevelési intézmény tanulóin kívüli
célcsoportok aktív bevonásával. Az informális és
nem formális tanulási lehetőségek számának és
a településen elérhető közösségi programok számának növelésével, szervezett szabadidő-eltöltés
keretében történő készség- és képességfejlesztés
kialakítása volt a fő cél.
Az eddig megvalósult szakkörök, programok,
túrák révén az intézmény tanulói és a település
lakói egyaránt minőségi szabadidős tevékenységeken vettek részt. Ezek az oktató-nevelő munka
hatékonyságának növelésén túl, az iskola és az
együttműködő szervezetek között olyan erős kapcsolatot alakítanak ki, amelyek meghatározzák a
hosszú távú együttműködést a későbbiekben.
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Az eddig eltelt időszakban megújult és teljes
ruhatárral gazdagodott a néptánc csoport, kölyökatlétika és kézilabda foglakozásokat segítő
sporteszközökkel bővült a szertár és a főzőklub
beindításához szükséges tűzhelyet, hűtőszekrényt,
konyhai eszközöket kapott az iskola konyhája. A
fotóklubhoz fényképezőgépek, digitális eszközök
beszerzésére került sor. Számtalan túra, színházés múzeumlátogatás valósult meg eddig. Az iskola tanulói elsősegélynyújtási ismeretek és újrahasznosítás képzésen vettek részt. A településsel
együtt szervezett programokon több száz látogató
érezte jól magát.
Mile-Mészáros Zsuzsanna
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Lelki sorok
CSENDBEN AZ ANGYAL
Már elkészítettem az Ádventi koszorút a templomba. Arannyal szeretem feldíszíteni. Kicsit minden
évben kell rajta igazgatni. A gömböket újra felerősíteni, az angyalkákat helyükre igazítani, a szalagokat
kisimítani. Középre állítom, majd végül fölteszem a
gyertyákat is. Egyedül vagyok a templomban, kicsit
hideg van, bár nem az a nagyon hideg, hiszen az időjárás még nem az „igazi”, nem olyan igazán télies,
ahogy mi gondoljuk, hogy lennie kellene így karácsony környékén. A gyerekek is azt kérdezték tőlem
az iskolában, hogy van-e már karácsonyi hangulatom,
mert nekik még nincs! De megnyugtattak, hogy meg
fog jönni, mármint a hangulatuk. Ja és a karácsony is
megjön, ne aggódjak; – szaladt még egy percre vissza
az egyik kisfiú, hogy biztosítson a felől, hogy az ünnep
nem marad el. Ja és hogy verset is szeretne mondani.
Nagyon örültem a kedvességének, szeme őszinte
ragyogásának, és ettől még az előttem lévő feladatok
is könnyebbé váltak, ha csak egy kis időre is. Mert
amikor sorra szedtem az elvégzendő feladatokat és
még nem is minden jutott eszembe – például az ajándékok elkészítése a családtagjaimnak lemaradt az első
listáról, csak meg ne tudják – a lista így is hosszúra
sikerült.
Szeretek készülni karácsonyra. Fenyőágakkal feldíszíteni a Templom előtti kertet, látni a fényeket, amik
barátságossá teszik a korán sötétedő időt. Szeretem
elgondolni már előre, hogy mit szeretnék elmondani
Jézus Krisztus megszületéséről azoknak, akik vasárnapról vasárnapra eljönnek az istentiszteletre. Így ala-

kult ki mostanra is a négy Adventi gondolat. Meghallani – Elfogadni – Befogadni – Elindulni. Izgatottan
készülök a településnek most a második Adventi gyertyagyújtására azokkal, akik kézimunkájukkal mindent
szebbé tesznek. A református gyülekezetre Ádvent
negyedik vasárnapján kerül sor, hogy meggyújtsuk itt
a templomban az adventi gyertyát, hogy mind a négy
gyertya fénye világosságot adjon.
Rám is sötétedet, és a templom is lehűlt. Jólesik a
meleg szobában meginni egy teát, meggyújtani egy
gyertyát, ami ma már igazán csak a hangulatot emeli.
Bár az Adventi vasárnap délutánokon szeretek kicsit
a gyertya fényében ülni és átgondolni, vajon sikerül
ezen az Ádventen meghallani, elfogadni, befogadni
az angyali hírt, és elindulni az ünnep felé, karácsony
felé.
Istentől áldott karácsonyünneplést kívánok mindenkinek! Erőben egészségben érjék meg az új esztendőt és ami jót másoknak kívánnak, az gazdagítsa,
gyarapítsa nap mint nap életüket!
Dr. Csoma Judit Margit
református lelkész
Minden kedves Testvérünknek köszönjük a 2019.
évre befizetett Egyházfenntartói Járulékot. Köszönjük a HARANGFELÚJÍTÁSRA adott adományaikat. Mindazt a jót, amit Berekfürdői Református
Gyülekezetünkért tett. Kérjük gazdag áldásokban
legyen része a ránk következő esztendőben is.
Kívánom magam, a gyülekezet presbitériuma, tagjai
és családom nevében.

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük :
Ács Hunor,
Bekecs Bendegúz,
Simon Ágnes: Babaköszöntő
Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!

Kiss Anna,
Molnár Alexa
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Gali Lajos: Két Világ Peremén (részlet)
A szerelvényről leszállva gyalog
indult tovább, miközben néha elgondolkozott Sora viharos távozásán. Mivel nem igazán tudott
mit csinálni ezügyben, így nem is
foglalkozott vele különösebben,
elvégre úgysem tartozott rá.
-Legalább ma már nem nyaggat
többet. –jegyezte meg a házához
érve.
Mark egy egészen átlagos családi házban élt egyedül, miután
három évvel ezelőtt a szülei
autóbalesetben szörnyethaltak.
Mivel nem maradt élő rokona,
így szorult helyzetbe került, de
a család egy régi barátjának közbeavatkozása révén a fiú maradhatott a házban. Mark többször
is találkozott személyesen a jótevőjével, főleg annak a korban
hozzá közel álló fogadott lányával, Sorával. A lány igazán vagány és bátor természete szöges
ellentéte volt az érzelmileg kissé halott és visszahúzódó fiúnak,
így Mark akarata ellenére is szert
tett egy olyan „nővérre”, aki a világ végére is elmenne érte.
A fiú sóhajtott egy nagyot, ahogy
belépett a többé-kevésbé rendezett otthonába és egyenesen a
hálószobájába indult, hogy ledőljön egy kicsit. A szobájában
azonban egy nem mindennapi
meglepetés várta. Egy világosbarna hajú fiatal lány üvegdarabokat szedegetett ki a hajából
Mark ágyán heverve.
-Mi a…
A fiú hangjától a lány annyira
megriadt, hogy elvágta a mutatóujját.
-Au, ez fájt! –kapta be az ujját
a lány.
-Ki vagy te és mit keresel a szobámban?
-A nevem Eloise és egy bukott

angyal elől menekülve zuhantam
be az ablakon.
-Bukott angyal?
-Ők nem szeretik az angyalokat
és én az vagyok. Hoppá, ez titok
volt!
A fiúnak csak ekkor tűnt fel a
lány enyhén megtépázott hófehér selyemruhája és a hátán kicsit összébb húzódott és sérült
angyalszárnyak.
-Azok igaziak?
Eloise erre sértődötten fonta össze a karjait maga előtt.
-Ez gonosz volt!
-A szárnyakra értettem.
-Jaaa. Igen, azok. Szeretnéd
megfogni őket? Igazán selymes
az érintésük. Várjunk! Nem is
zavar, hogy angyal vagyok?
-Angyalok nem léteznek.
-Nem vagyok igazi? –csipkedte meg az arcát a lány zavartan.
–De, az vagyok, hála Istennek.
-Ezt direkt mondtad így?
-Tessék?
-Hagyjuk. Inkább azt mondd
meg, hogy mit csinálsz még a
szobámban.
-Szedegetem az üvegdarabokat.
Miért kérded?
-Nem erre gondoltam.
-Hanem?
-Nem szándékoznál hazamenni?
-Sajnos nem lehet. Az a bukott
angyal még a környéken van valahol.
-És szerinted ez engem érdekel?
-Érdekel?
-Nem.
-Légyszi, hadd maradjak itt egy
ideig! Nem leszek útban. –könyörgött a lány.
-Nem is tudom…
-Kérlek hallgass a szívedre,
Mark!

-Honnan tudod a nevem?
-Izé… gondolatolvasó vagyok.
-Igen? Akkor most mire gondolok?
Eloise nagyokat hümmögve járta
körbe a fiút, majd felkiáltott.
-Kiskutyákra!
-Miért gondolnék pont rájuk?
-Most rájuk gondolsz.
-De csak miattad.
-Ó, ilyen hatással vagyok rád?
Most zavarba jöttem egy kicsit.
-Fogadjunk, hogy téged a fejedre
ejtettek kiskorodban.
-Csak egyszer! Viszont tényleg
hadd maradjak itt egy kicsit!
Csak míg elül a veszély.
-És nekem mi hasznom származna belőle?
-Egy angyali lakótárs nem
elég?
-Eltaláltad.
-Mit? Nem is lőttem semmire.
-Inkább hallgass és hagyj pihenni.
Mark sóhajtott egy nagyot és lefeküdt az ágyára.
-Ha megígéred, hogy ma már nem
zaklatsz, akkor maradhatsz.
-Köszönöm!
Eloise ekkor gondolt egyet és lefeküdt a fiú mellé.
-Izé… te most mit is csinálsz?
-Én is elfáradtam a folyamatos
meneküléstől. Húzódj arrébb
egy kicsit.
A lány a szárnyai miatt a fiú felé
fordult és az arcuk veszélyesen
közel került egymáshoz.
-Nem is jössz zavarba ettől?
–kérdezte Eloise.
-Évekkel ezelőtt még talán így
tettem volna, de mára már sikerült elfojtanom az érzelmeim
nagy részét. És most hagyj aludni egy kicsit.
-Rendben!
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A berekfürdői tepertő fesztivál története
Első rész
A múltban való turkálásban
első sorban a bereki lakosok
hozzáállását kell megemlítenem, akik önzetlenül, anyagi
áldozatot, időt, fáradságot nem
sajnálva segítették a mezőgazdasági, kulturális és gasztronómiai
fesztivál létrejöttét.
Nem tudok neveket felsorolni,
mert biztosan lenne emlékezéseimben, akit kifelejtek, akiket
pedig megemlítek, valamilyen
sztori biztos tartozik a nevéhez. Nincsenek elfelejtve az
önként jelentkező főzők, akik
a gyakorlati megvalósításának
megbeszélésére már előzetesen
eljöttek. Nekem utólag is ugyan
olyan élmény átélni a történéseket, mint akkor. Aki bevállalta
az a tudása legjavát nyújtotta
- Reszelt tészta készítés
- Pörc és tepertő sütés
- Főtt fej
- Abáltszalonna
- Toroskáposzta
- Malacpecsenye
- Húsleves
- Hagymásvér
- Ferdinánd
készítésében.
A berekfürdői strand gyógymedencéiben esténként a csillagos égbolt alatt fürdeni/lubickolni fáradt testünket áztatni
„balneózni” felüdülést jelentő
élmény. A vízben tartózkodó
emberek között barátságok születnek, kellemes beszélgetések
múlatják az időt. A medence
„híradó”-ban született meg e
rendezvény megszületésének
szükségessége. Néhány helyi
lakos elhatározta, hogy tepertő
fesztivált kell csinálni. Kanta
Gyula és Bene Lajos kivitték a

térre a házi üstöt, üstházat, tepertőnek valót, hogy megmutassák
a paraszti étel elkészítésének
menetét. Karácsony után, a két
ünnep között berendezkedtek a
parkolóban, ahol a tevékenységnek sok nézője és vásárlója akadt.
A sült tepertő illata a szállodákig
terjengett, ahol az utolsó dekáig
elfogyott minden. Sikerüknek a
története a vízben folytatódott,
volt miről beszélni.
Tapasztalat cserére átmentünk
Túrkevére, ahol Perge József akkori igazgató minden segítséget
megadott az induláshoz.
Akkor azt mondtam: „Hogyha gondoljátok ezt a tevékenységet hivatalossá teszem az engedélyek megszerzésével.”
Hatóságokat felkeresve (katasztrófavédelem, ÁNTSZ, rendőrség, önkormányzat) kijárom,
hogy hirdetésekkel, felpezsdítsük a strandon kívüli életet is.
A PIGOMIX (Németh Sándor)
mezőgazdasági vállalkozás, egy
70 kg-os malacot adott a rendezvényhez, amit azért kellett
visszaküldeni, mert nem bírta
el a malacforgató a súlyát. Így
kisebbre cseréltük. Igazi disznótorossá vált akkor már minden
egyes megmozdulásunk. Elő a
perzselőt, Nagy Márton fiaival
előkészítette a sütésre váró malacot. Jugoszláv malacforgatót
kaptunk egy bereki lakostól, aki
bevállalta a forgatását is. Jött a
pácolás, a félelem, hogy meg ne
romoljon. Hát- a disznóvágás
házi történeteiben nagyon ritka ételmérgezésről hallani. Az
akkori önállátásból élő családfőnek/asszonyainak egész évre
(hűtő nélkül) kellett tartósítania

az egész évre való élelmet a családnak. A hozzáértés szakmai
szinten történt majdnem minden
háztartásban.
Dr. Hajdu Lajos akkori polgármester gyűlésre hívta össze a
vállalkozókat, ahol Hubai Imre
egyik előadó az MNVH-nál dolgozott abban az időben és előadásában csak úgy (megemlítette) a fesztiválok rendezésének
pályázat útján történő anyagi
forrás megteremtését. Akkor az
Ökofarm már tartott bent a strandon egy mezőgazdasági bemutatkozást, malacfogó versennyel
sokak örömére.
Nagyon szépen hangzott, de
hiába villanyozódtunk fel, mert
a pályázatról kiderült, hogy utófinanszírozott, ami azt jelentette, nincs egy vasunk sem, csak
megvalósítatlan álmunk és itt
mindenért fizetni kell. Hogyan
tovább??
Embereket kellett magam mellé
venni, meggyőzni a rendezvény
megrendezésének szükségességéről. Hliva János személyében
igazi szervezőtársra, segítőkész
közösségi emberre találtam a cél
érdekében. Elkezdtünk koldulni.
A kéréshez is érteni kellett. Hihetetlen pozitív hozzáállást kaptam
a felkeresett személyeknél, vállalatok, vállalkozók, magánszemélyek, intézmények részéről.
Nem hagytak kéregetni, sokat
beszélgetni, mit tudunk adni?
volt a válasz, mire van szükségetek?
A két szálloda rendszert csinált
az adakozásból, évente adta a kóstolóhoz való hagymát, kenyeret
és a díszkivilágítást. A Facebook
már akkor fejlődőben volt, nyi-
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tottam egy oldalt: „Berekfürdői
lányok/asszonyok akik a főzést
bevállalják” címen. Dr Kenyeres
Imre barátunk, képviselőnk szorosan fogta a rendezvény kezét
aminek akkor I. Nagykunsági
töpörtyű és pörcropogó volt a
címe. (KULTURÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI GASZTRONÓMIAI SEREGSZEMLE)
A mezőgazdasági előadásokat
megszervezte, előadókat felkereste és színpadra invitálta. Receptekkel látta el a tisztelt közönséget. A rendezvényre került
forralt bor főzését folyamatosan
bevállalta, megszerzését a képviselőktől kötelezően begyűjtötte.
Az együttműködési szerződések birtokában már nagy izgalommal vártuk a megnyitást.
A beszerzett alapanyagokból a
Kovács szomszédok konyhájá-
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ban a kóstoló asztalokra valót,
jó társaságban, jó közösségben
előtte elkészítettük. A sült hagymásvér igazi csemegének számított.
A húslevesbe valót a kertészet,
a csontos húst Kovács István
hentes-nyaralótulajdonos éveken át küldte a rendezvényre. A
tört tepertőre beharangoztuk az
étlapon a túrós tésztát. A tejet 25
literes kannában a Dániel Farm
biztosította. Egyik szakácsunk,
Mándoki Jutka bevállalta a tej
altatását, agasztalását amiből
házi túrót kapunk. Mire felhasználásra került volna, a letakart
vajling alól kifogyott nyersen a
finom túró. Maradt a tejfölös tepertős, túró nélküli laska.
A pályázat kiíró szigorú szabályok betartását követelte, ami ha
tetszett, ha nem, be kellett tartani
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és tartatni. Előírta többet között
a protokoll vendégek vendéglátását/kóstoltatását. Volt olyan,
aki a forró zsírból kézzel kikapta a tepertőt. Mi úgy oldottuk
meg, hogy az újságíró előadók,
a faluvezetés részére, elkészítettük a kóstoló csomagokat. A fateknőbe kiborított tepertős sátor
mögött levő malachúzó kocsiba
raktuk, sárga reklámszatyrokba. Mire osztani akartuk, eltűnt
mind a 8 zacskó a hátunk mögül,
amit a meghívottaknak szántunk.
Szerencsére akkor már tudtuk
pótolni a téren sülő-fővő ételekből. Az Infókarcag rengeteg
fotót készített az újdonságnak
számító rendezvényről. Este a
polgármester úr gratulációját
fogadtuk.
folyt. a következő oldalon
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A rendezvény célja a turizmus
növelése volt, melynek mindenki
kosárba tehet és vehet is ki belőle, ami csak hozzáállás kérdése.
Kemény, kitartó munkát igényel,
sok buktatón át kellett jutni. Meg
kellett küzdeni a nézetkülönbségekkel, félre kellett tenni, a személyes sértődöttségeket. 2012
november 24.-én megrendezésre
került a rendezvény. Célom volt
a község idegenforgalmát növelni, hosszútávon pedig a község
jó hírét kelteni, csodálatos vízére invitálni az embereket, ahol
gyógyvize miatt felüdülhet, gyógyulhat, kikapcsolódhat a család
összes tagjával. Tapasztalatom
során többször hallottam idelátogató vendégektől, hogy eddig
nem is tudták hol van Berekfürdő.
A megismertetéshez, a felemelkedéshez ez a rendezvény is
megmutatta az utat a közösségi
munkához, a fejlődéshez, a tudásbővítéshez, a vidék felemelkedéséhez. Sikeressége azóta
csak a minőségben és létszám-
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ban változott, ahol a hagyományos kunsági ételek bemutatója
mellett, színvonalas kulturális
műsor is társult. A rendezvény
az MNVH elnökségének értékelése alapján a nemzeti vidékfejlesztési program irányító hatósága jóváhagyásával valósulhatott
meg. A lakosság cselekvő részvállalása során tehettük meg a
következő heti rendezvényünk:
az advent téren való megrende-
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zését, ahol 300 gyermek kapott
mikulás csomagot, amit a napsugár nyugdíjas klub tagjai készítettek el. A felnőttek az ünnep
hangulatához illő kísérő műsort
Farkas Rozika személyében.
A rendezvény azóta is növekszik, a nyolcadiknál tartunk és
folytatása következik...
Galacziné Pádár Éva
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„Egy jó ügy érdekében”
A Tepertő fesztiválon egy maroknyi kis csapat Nagy
János, Nagy Márton és felesége Kati, Andusek József,
Jobbágy Sándor, Szendrei Balázs, Kormos Barnabás
egy nemes ügy érdekében állt össze. A fesztiválra
készülve két birkát főztek, aminek a bevételéből egy
mobil planetáriumot szeretnének idehozatni Berekfürdőre az óvodások, iskolások és minden érdeklődő
lakos számára. A készülődés, már hetekkel előtte elkezdődött s jó néhány támogató /Nádas söröző, Taknyos Varnyú, Bana Tibor, Touring Hotel, Szász Tibor,
Berek-Víz Kft, Hotel Pávai –Vajna, Demeter Miklós,
Bod László Művelődési Ház, iskola, óvoda, kertészet
és savanyító üzem is csatlakozott a megvalósításhoz.

A nagy napon a pocakok megtöltése mellett az elme
csiszolására is gondoltak, s egy Öko totó megfejtésével értékes nyereményeket is lehetett nyerni. Az eredmény nem maradt el a finom pörkölt nagyon gyorsan
elfogyott, s 66.000 Ft gyűlt össze melyet még egy kicsit kipótolva a következő év elején fog megvalósulni a planetárium megtekintése. Ezúton is köszönjük
munkájukat, önzetlenségüket további életükhöz jó
egészséget kívánunk.
Ismét bebizonyosodott, ha egy közösség összefog,
nem ismer lehetetlent.
Szendreiné Kürti Judit

Aranyosi Ervin: GYÁSZ
Meghaltál, s én veled haltam.
Elmentél, s én itt maradtam.
Fáj ez, minden pillanatban.

Életemben rabbá váltam?
Veled én az égen szálltam!
Most a pokol nyúl utánam.

Lassan engedd el a kezem!
Rád örökké emlékezem!
Aztán én is bevégezem…

Elvesztettem minden kincsem,
nélküled már semmim sincsen,
veled elhagyott az Isten!

Belül a hiányod éget,
a fájdalom nem ér véget,
csak amikor látlak téged…

Veled éltem, veled haltam,
ürességet nem akartam!
Élessz újra, segíts rajtam!

Elvitted az összes álmom,
itt a Földön nem találom,
halálod volt a halálom.

Csak ha visszahoz az álom,
csak, ha lelked megtalálom,
s ezt akarom, mindenáron!

Én még őrizlek szívemben,
álmomban és képzeletben,
velem játszó emlékekben.

Nem enyhül a kín se bennem,
só az átok friss sebemben!
Higgyek-e még Istenemben?

Nyugtasd meg megfáradt lelkem,
s ha már megnyugvásra leltem,
talán végre lesznek napok,
amikor majd feltámadok…

Néha vágyom, néha érzem,
itt jársz velem kéz a kézben,
esőben és napsütésben.

Éltem, és utánad haltam,
te voltál a társ a bajban,
mért nem súgsz most nekem halkan?

Néha hallom kedves hangod,
néha látom vidám arcod,
csak érzékem vall kudarcot.

Adj erőt, hogy újra éljek,
adj hitet, hogy még reméljek,
az életbe visszatérjek!

Dr. Hajdu lajosné,

Véget ért a földi pálya,
lelkem célját nem találja,
elsodor az élet árja.

Hogy ne keresselek másban,
ne higgyek az elmúlásban,
csak az élni akarásban!

Gerendai Sándorné,

Veled éltem, veled haltam,
bár tudnám, miért maradtam?
Hiszen lelkem hozzád varrtam!

Kérlek, biztass odaátról,
álmokon át szavad átszól,
bírjam ki, míg lelkem gyászol!

Te ott élsz és én itt élek,
mért kínlódik így a lélek,
ez lenne a végítélet?

Gyógyítsd szépen fájó sebem,
ameddig fáj, maradj velem,
töltsd ki halódó életem!

Búcsúzunk
Bartha Tiborné,
Czinege Lászlóné,
Farkas Balázs,
Herczeg Jenő,
Kiss Jánosné,
Kónya Sándorné,
Rimaszombati
János Sándorné
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Berekfürdői Ősz Nemzetközi Sakkverseny 2019.
Idén szeptember 18-21 között került megrendezésre a
szokásos őszi nemzetközi sakkverseny. Két csoportban
összesen 81 fő indult el a megmérettetésen. Az erősebb
játékosok az A csoportban mérték össze erejüket, ahol 3
nemzetközi mester 4 Fide mester és egy női Fide mester
is elindult. A versenyt a papírforma szerinti legerősebb
játékos To Nhat Minh nyerte meg, már nem először, de
mögötte a fiatalok vitézkedtek akik közül második helyen
Marosi Levente, harmadikon Pedig Gehér Koppány az
MTK játékosai végeztek. A B csoportban az örökifjú 84
éves Müller Wilhelm nyert nagy meglepetésre. Mögötte
a második helyen mindössze 70 évvel fiatalabb Gyurika
Tamás végzett, míg a harmadik a romániai Verciuc Nikolae lett. Itt már a berekfürdői játékosok is megmutatták
az erejüket, így Kocsis István 3 pontot, míg Kurucz János
2,5 pontot gyűjtött a 7 forduló alatt. A játékosok szívesen jönnek vissza a versenyre évről évre, amit mutat az
indulók számának folyamatos növekedése is. Ehhez természetesen nagyban hozzájárul a fürdő, a Művelődési Ház, illetve a település családias hangulata, kulturált környezete. Természetesen már most
többen bejelentkeztek a márciusi versenyre, ahol remélhetőleg rekordlétszámú résztvevő lesz ismét.
Egyed Zsolt

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a
képviselő-testület és minden dolgozója nevében
Berekfürdő
Önkormányzata!

Illa BEREK • Berekfürdő önkormányzatának negyedéves lapja
• Felelős kiadó: Berekfürdő Község Önkormányzata, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
• Szerkesztő: Hosszu andrás
• A szerkesztőség címe: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15.; Telefon: 06-30-627-7927; E-mail: hosszu.andris@gmail.com
• E számunk szerzői: A Bod László Művelődési Ház dolgozói, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, Molnár János, Hosszu András, Kun László, Nagy Istvánné,
Mile-Mészáros Zsuzsanna, Dr. Csoma Judit, Gali Lajos, Galacziné Pádár Éva, Szendreiné Kürti Judit, Egyed Zsolt
• 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

