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Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap

A feje tetejére állt a világ, vagy csak kibillentünk a rendes kerékvágásból?
Néha úgy érzem, hogy a feje tetejére állt a világ és
már semmi nincs rendjén, máskor azt látom, hogy
mindenki végzi a dolgát úgy, ahogy tudja és úgy,
ahogy lehet. Nyitva a posta, fel tudjuk adni a csekkeket, olvashatjuk az újságot, ha nem lenne elég a
hallott és látott hírekből. Nyitva vannak a boltok, be
tudunk vásárolni, sőt még a házunkhoz is elhozzák a
szükséges élelmiszereket, zöldségeket. Hozzájutunk a
gyógyszereinkhez, van orvosi ellátás. És még biztosan tudnánk sorolni, mennyi minden van! Köszönet
érte! Köszönjük, hogy sokan azon igyekeznek, azért
dolgoznak, hogy ne álljon feje tetejére a világ.
Mégsincs minden rendbe! Nagyon is nincs rendben!
Már alig vártuk a tél végét, és mint rendesen ki is
sütött a nap, felmelegedett a levegő. Már a kertben
kezdtünk tevékenykedni.De jó is, hogy van, kinek kisebb, kinek nagyobb kertje, de jó hogy rügyeznek a
fák, a szilva és a barack már virágzik. Nyílnak a nárciszok és a tulipánok, csivitelnek a madarak…, a tavasz
rendben megjött, – ja hogy a múltkor esett a hó és
most is mikor írom ezeket a sorokat, 5 fokot se mutat
a hőmérő – mégis mint rendesen itt a tavasz. És nekem itthon kell maradni. Ez nagyon is nincs rendben!
De követem az utasítást, csak telefonon érdeklődöm,
mertszeretném, ha nem állna feje tetejére a világ!
Mégis úgy érzem, hogy kibillentem a rendes kerékvágásból. Próbálom magam elfoglalni, és a rendes
kerékvágást rendrakással elérni. Igyekszem hasznos
dolgokat végezni. A nemszeretem feladataimat, amiket mindig a „majd egyszer ezt is megcsinálom” jelszóval kicsit kitoltam a látókörömből, kezdem rendre
megcsinálni, - hallom másoktól is, takarítunk, pakolunk, szekrényt rendezünk,konyha, szoba csillog, ragyog. Rend van már a garázsban, a szerszámosban,
mindenütt, de a lelkünk mindezek ellenére mégsem
ragyog úgy, mint régen. Megüli a szorongás, a félelem, az aggodalom, a vírus okozta bizonytalanságok
miatt. Ha telefonon beszélünk egymással, a járvány
miatti félelmünk, aggodalmunk mindig hangot kap.
Mert ez határozza meg a hétköz- és vasárnapjainkat.
És félő, hogy a böjti időt záró Nagyhetet, Nagypénteket követő ünnepünket, az új élet, a Húsvét ünnepét is
ez fogja meghatározni.

Kiestünk a rendes kerékvágásból, és nem találjuk
az egyensúlyunkat. Tudjuk, ha nincs rend körülöttünk, akkor nem találjuk a dolgainkat. Ezért rakjuk
a kertben, a garázsban és a lakásban, kint és bent
a rendet. Kint és bent. És legbelül? A lelkünkben
hogyan tudunk rendet tenni. Hiába minden- mondjuk, hiába az ima, újra és újra kibillenek, újra és újra
lehúz és megkötöz a félelem. Hallom és érzem magam is. De hát ez mégis nagyszerű, mert a lehúzó
félelmet megszakítja valami újra és újra. És akkor
nem hiába van az ima, nem hiába az egymással való
telefonbeszélgetés, e-mailezés, facebook-ozás, az
egymásra gondolás, az imádkozás.
Újra és újra megélni a rendet, a belső lelki rendezettséget. Újra és újra egy kis csendet teremteni. A
rendet-teremtés közben teremtsünk csendet is először magunk körül, majd magunkban is, a lelkünkben. Ha csak kis időre is, éljük meg az „áldott csendet, hogy magadban békességre találj!”
Ezt mondja most minden harangszó. Megállhatunk egy kis időre délben, hogy csendbe valakire
szeretettel gondoljunk. Vasárnap estétől (03. 29.)
nem csak köszönetünket fejezzük ki a református
templom harangjának szavával, hanem jelezzük
is az időt, ha csak egy rövid ideig is, teremtsünk
csendet magunk körül, hogy szeretetteljes köszönettel lehessünk valaki felé. Amikor csöndben
imádkozunk, megtelik a lelkünk szeretettel, gyógyulunk, és ha csak egy időre is, újra és újra vis�szakerülünk a rendes kerékvágásba, életünk középpontjába, visszanyerjük egyensúlyunkat. És
ez már éppen elég. Elég a következő harangszóig,
ami újra szól és csendre hív. Délben, este 8-kor és
vasárnaponként is!
A Református Templom kertjében egy „Húsvéti tojásfát” állítottunk fel. Arra gondoltunk, hogy
öltöztessük együtt ünneplőbe. Akaszthatunk rá
egy hímes tojást, vagy akár egy piros szívet is,
amire most ráírhatunk egy imádságot. Áldott
Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
		

Szeretettel Dr. Csoma Judit Margit
református lelkész
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Kedves Olvasók! A március 15-i elmaradt megemlékezés okán, fogadják
Szász Tibor önkormányzati képviselő beszédét
Tisztelt Berekiek! Kedves Ünneplők! Kedves Gyerekek!
Köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy
együtt köszönthetjük 1848. március 15 napját, a
forradalom és szabadságharc 172-ik évfordulóját! Sokat jelent nekünk ez a nap! a magyarság
számára 1848 öröksége élő és eleven. 1848-ban
a nemzeti függetlenség, a szabadság kivívása és
a polgári haladás volt a tét.
Nemzetünk életében az olyan történelmi sorsfordulók egyike ez a nap, amely által többnek és
igazabbnak tudjuk magunkat, érezzük egy közösség törvényszerű összetartozását, s magunk
mögött tudjuk azt a a szellemi erőt, amit Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics
és Jókai életműve jelent a magyarságnak. Mi
mindannyian ’48 gyermekei vagyunk. Legalább
egyszer az életben mindenkinek, minden itt élő
embernek, fel kell tennie a kérdést önmagának,
hogy vállalja-e az örökséget.
Mit jelent számunkra a magyar nemzet egysége, szabadsága és függetlensége? Lehetséges, hogy ez politika? Van, aki szerint az, de
számunkra nem. Számunkra nemzeti ügy, nem
egy olyan kérdés, amiről vitatkozni lehet. Csak
eldönteni, hogy vállaljuk vagy sem. Tisztán és
egyszerűen eldönteni: igen vagy nem.
Mert 1848 hősei, a Márciusi Ifjak a név szerint
ismert és névtelen katonák, a honvédek és nemzetőrök, az önkéntesek a honvédsereget és az
országot élelmező gazdák, a felszerelés szállító
iparosok, a néptanítók és lelkészek, az ápolók
öröksége mai is eleven.
Százezernyi férfi és asszony bízott egymásban.
És őszintén hitte, hogy amit tesz, az a közösséget emeli fel. Sokan azt mondják Magyarország volt, én azt szeretném hinni: lesz – mondta
Széchenyi István. Aki ismeri a legnagyobb magyar történetét, az jól tudja, hogy milyen fontos
ez a mondat tőle. Széchenyi István egyike volt
azoknak, akik szenvedélyesen viszonyultak a
magyarság ügyéhez. Nehezen dolgozta fel azt
is, hogy erőfeszítéseit durvaság és gyanakvás
kísérte. Szó szerint fájdalommal viselte ezt a
megpróbáltatást. Tudjuk róla, hogy éjszakákon

keresztül járkált álmatlanul és végül felőrölte a
gyanakvás, a rosszindulat és az ármány. Ezért
olyan megható és felemelő, hogy megannyi méltatlan támadás ellenére éppen ő fogalmazta meg
mély meggyőződéssel, hogy bízik Magyarország jövőjében. Jól tudta ugyanis, hogy a hit, a
bizalom és a remény erősebb, mint a félelem és
tudta azt is, hogy a közösség is erősebb, sokkal
erősebb, mint azok, akik megosztják, egymás ellen fordítják az itt élő embereket.
S talán azt is sejtette, amit mi már bizonyosan
tudunk, hogy évezredek múltán a szavak már
nem olyan fontosak. Ami igazán fontos a tett, a
cselekvés és a felelősséggel meghozott döntés.
Az a képesség, hogy egy másik utat válasszunk
magunknak és az országnak. Olyan utat, ami
előre visz bennünket, mert lépésről lépésre építi
fel a közös jövőnket.
Tisztelt Jelenlévők! A mai ünnepen a kokárdák, a piros-fehér-zöld zászlók jelképezik azt a
reményt és bizakodást, amelyet az akkori emberek érezhettek, akik szebb és boldogabb jövőben hittek. Feltehetjük magunknak a kérdést,
az eltelt több mint másfélszáz esztendő után, érvényesek-e a márciusi ifjak szavai. A tizenkét
pont előtt ott áll egy mondat: Legyen béke, szabadság, egyetértés. Kívánhatunk-e mást, ennél
többet a nemzet ünnepén? Hiszen a ma embere
is büszkén hittel és magyarként akar itt dolgozni
a Kárpát-medencében, mert a munkánk gyümölcseként gyermekeink számára egy jobb jövőt teremthetünk. Mert a ’48-as forradalomnak ez az
igazi üzenete. Tegye mindenki azt, ami a tudása
szerint a legjobb és leghasznosabb, és ne csak
saját magunkra gondoljunk, hanem a közösségünkre is.
Tisztelt Jelenlévők!
Beszédem végén Jókai Mórt szeretném idézni:
„Míg magyar, míg szabad ember él e honban,
kegyelettel fognak visszaemlékezni az évre, annak történelmére és történelemalkotó alakjaira.” A mai ünnepségünk is azt bizonyítja, hogy
mennyire igaza volt Jókainak.
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Bemutatjuk… Dániel Csaba képviselőt
Dániel Csaba vagyok,
42 éves, nős, a Karcagi
Cserhát Kft. ügyvezető
igazgatója és egyéni vállalkozó. Karcagon születtem és középiskolai
tanulmányaim lezárásáig
itt is tanultam. Felsőfokú
szakképesítéseimet
Szarvason
szereztem,
növénytermesztési mérnök és növényvédelmi
szakmérnök
diplomát
kaptam. Iskoláim befejezéséig aktívan kosárlabdáztam és futottam. 2000. januárja óta a Karcagi Cserhát
Kft.-nél dolgozom, előbb agronómusként, majd 2010-től
a cég első számú vezetőjeként. Közel 10 éves igazgatói
és vállalkozói pályafutásom során több olyan gazdasági,
pénzügyi eseménnyel találkoztam és oldottam meg, amely
azt gondolom, hogy egy Önkormányzat gazdálkodásában
is helytálló és előremutató lehet. Ezért örömmel vettem
megválasztásomat a Berekfürdői Községi Önkormányzat

A BÚCSÚZÁS SZONETTJE
Búcsút veszek ma fájón tőletek,
Nyugodt, ó formák, zárt gyűrűk, szonettek,
Mik rejtve rejtik a szép mérgeket,
Keserveit megölt, megtört szivemnek.
Búcsút veszek ma fájón tőletek,
Szonettek, ötvözöttek és kizengők,
Nékem ez ékes forma elveszett,
Én eltévedve járok már nagy erdőt,
Hol immár végtelen dallam lebeg,
Mely csillagok felé tör, s mélybe zendül,
S mig egy talányos és új félelemtül
Szivem remeg, a végtelen egek
Szelíden és örökre rámhajolnak,
S én társa lettem a holt csillagoknak.
Juhász Gyula

Búcsúzunk:
Huttinger Ferenc,
Varga Lajos

képviselőtestületébe, melyben szakmai tapasztalataimat
tudom kamatoztatni. Saját vállalkozásomat 2002-ben
indítottam, mely 2012-ben vált a berekfürdőiek és a Berekfürdőre látogató vendégek számára elérhetővé, mint
turisztikai attrakció, Dániel-farm Őshonos Állatpark és
Állatsimogató néven. Családunk célja az volt, hogy népszerűsítsük és elfogadtassuk a legfiatalabb korosztálytól a
legidősebbekig a gazdától az asztalig program keretén belül a helyben megtermelt minőségi élelmiszerelőállítást. A
Dániel-farmot 2018-ban Magyarország legszebb birtokai
közé sorolták. Berekfürdői kötődésem több mint 20 évre
tekint vissza. Aktív látogatója vagyok családommal együtt
a Berekfürdői Gyógy- és strandfürdőnek, mely lehetőséget
ad számomra a kötetlen beszélgetéseknek, kikapcsolódásnak, és barátságok kialakulásának. 2015-ben vásároltunk
egy ingatlant a településen, ahol azóta az év 2/3-ad részében életvitelszerűen élünk. Hobbim a munkám, a vállalkozásom, szeretek nagyokat sétálni, természetet járni,
állatokkal foglalkozni. Sajnos már kevés időm jut rá, de
nagyon szeretek modellrepülőzni.
Elérhetőségeim: 5309 Berekfürdő, Fodor József utca 26.,
Tel.: 06 (30) 279-6282,
E-mail: daniel.csaba@citromail.hu

Tisztelt Lakosság!
2020. március 26-án, életének 77-ik évében
Dr. Hajdu Lajos
örökre eltávozott közülünk.
Búcsúztatására szűk családi körben 2020. április
4-én került sor a berekfürdői temetőben,
miután a település lakossága a járványügyi helyzetre
való tekintettel egyedülálló, szeretetteljes módon
búcsúzott mindenki által tisztelt orvosától,
polgármesterétől.
A Berekfürdő Községi Önkormányzat Dr. Hajdu
Lajost a saját halottjának tekinti, és a jelenlegi
járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után, a
családdal egyeztetett időpontban
méltó megemlékezést fog tartani.
Nyugodjék békében!
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Tepertő és Pörc Fesztivál
2019. november 16.-án került megrendezésre az
előző évekhez hasonlóan a VIII. Tepertő és Pörc
Fesztivál, mely a Rendezvénytéren került megrendezésre. A fesztiválon egész napos gasztronómiai
bemutató, szalonnasütés és kóstolás, forralt bor,
tea, valamint kézműves vásár és színpadi produkciók várták az érdeklődőket. A rendezvény 11:00
-kor a megnyitóval kezdődött. A rendezvényt Molnár János Polgármester úr, F. Kovács Sándor Országgyűlési Képviselő úr valamint Hubai Imre úr
a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. 11:30 és 13:00- között a Hagyományőrző néptáncosok fellépését láthatták a vendégek. Fellépett a Berekfürdői Hagyományőrző
Néptánccsoport, a Kokas banda Tiszapéterfalváról
és a Vadrózsa Néptánccsoport pedig Csíkszentkirályról. 13:30- tól a Kávészünet zenekar koncertjét
láthatták. 16:00-tól Kormorán élő nagykoncertet
láthatták az idelátogató vendégek. A rendezvényre látogatók száma az évek alatt folyamatosan növekszik. A Tisza-tavi régió téli szezonnyitó gasztro
rendezvényeként viszi a település jó hírét. Köszönet
a résztvevőknek a színvonalas megjelenésért, a segítőknek a segítségért és a jó hangulatért.
Nagy Istvánné
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Advent a civil szervezetekkel
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított
időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával
kezdődik, és vízkeresztig tart. Településünkön megrendezésre került az adventi készülődés, melyben a Civil
szervezetek ötletei alapján készültek a programok és
melyeknek szervezésében, lebonyolításában ők voltak a
főszereplők.
A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő nyári bejárata
előtt kialakításra került 12 db fenyőfával egy Angyalliget melyet a helyi szervezetek díszítettek fel. 12 szervezet köztük nemcsak civilek, hanem intézmények is.
A készülődést a Berekfürdői Hagyományőrző Néptánc
csoport kezdte december 1.-én a gyertyagyújtással. A
helyszínen lehetőség volt forralt bor, tea illetve pogácsa,
apró sütemények illetve sült kolbász fogyasztására is.
Színvonalas táncműsorral szórakoztatták az érdeklődőket. A közös gyertyagyújtás nemcsak a településen élők,
hanem az éppen akkor itt tartózkodó vendégek is részt
vehettek.
Az ezt követő szerdán nyílt délutánnal várta a Berekfürdői Hagyományőrző Néptánccsoport az érdeklődőket
a Bod László Művelődési Házban, ahol a Magyarországon fellelhető táncok bemutatása, ismertetése illetve
elsajátítására volt lehetőség. Néptáncosaink különböző
népcsoportok viseleteiben mutatkoztak be, Nagy Csaba
néptánc pedagógus pedig kivetítéssel egybekötött előadást tartott a különböző tánc kultúrákról.
A rendezvényt a Bereki Ügyes Kezek folytatta december 7.-én a gyertyagyújtással, ahol beszédet mondott

Dr. Csoma Judit lelkipásztor, hallhattunk verseket, illetve karácsonyi énekeket. A kézimunka szakkör saját készítésű díszekkel díszítette fel saját karácsonyfáját, mely
így nagyon autentikus lett. Az érdeklődőknek apró süteménnyel, illetve forralt borral és teával kedveskedtek.
December 11.-én a Bod László Művelődési Házban
várták a Bereki Ügyes Kezek tagjai nyílt délutánnal az
érdeklődőket, ahol készülődtek a karácsonyra. Lehetőségük volt elsajátítani a különböző kézműves technikákat, így csodálatos asztaldíszek, fenyőfadíszek készítettek az idelátogatók. Különleges technikákkal készültek,
melyeknek a technikáját már egymástól tanulták.
A harmadik gyertyát december 14.-én az Irodalmi Társaság gyújtotta meg ahol egy színvonalas műsorral is
várták az ide látogatókat. A technikailag némi fejtörést
okozó fényjáték óriási sikert aratott. A zajos, sikeres
visszhang miatt meg kellett ismételni az előadást nemcsak a színtéren, hanem a művelődési házban és az iskolában is.
December 18.-án délután a Berekfürdői Református
Templomban gyertyamártásra volt lehetőség. Dr. Csoma Judit lelkipásztor segítségével, hogy hogyan kell
gyertyát mártani, így mindenki elkészíthette a saját gyertyáját az ünnepi asztalra. Az asszonyok maguk által készített süteményekkel kedveskedtek az érdeklődőknek.
December 22.-én az utolsó gyertyát a Berekfürdői Református Templomban gyújtották meg ahol Istentiszteleten is részt vettek az érdeklődők.
Nagy Istvánné
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A magyar kultúra napja
vészetünk, épített örökségünk, közösségi emlékezetünk az, ami magyarrá tesz bennünket. Hatalmas
kincs ez, ami a hétköznapokban
talán nem magától értetődő. Generációk hosszú sora adta tovább
szájról szájra, kézből kézbe, apáról fiúra ezt a nehezen megfogható
nagyszerű kincset.
Ez évben A Magyar Kultúra
napját a Művelődési Házban ünnepeltük elsősorban településünk

Január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük. A kézirat
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását, amely Erkel Ferenc
zenéjével Magyarország nemzeti
himnusza lett. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta ünnepeljük a
magyar kultúra napját.
A kultúra megkülönböztet és
hasonlóvá is tesz bennünket nem
csak itt, hanem az egész világban. A kultúra az, ami összeköt a
múlttal, a jelennel és a jövővel. A
magyar kultúra átöleli és összeköti
számunkra az időt.
Kölcsey Ferenc 196 évvel ezelőtt
jegyezte le a magyar Himnusz sorait. A Himnusz azóta minden magyar számára nem csak egy vers,
egy ünnepi dal, hanem olyan nemzeti ima, ami időtől és helytől függetlenül magyar létünk kifejezője. A magyar kultúra, benne több
mint ezeréves Kárpát-medencei
múltunk, nyelvünk, irodalmunk,
népdalkincsünk, zenénk, meséink,
hagyományaink, hitünk, képzőmű-

„aprajával”. Koszna Anita a Bereki Irodalmi Társaság nevében köszöntötte a megjelenteket. A Csicsergő Óvoda nebulói néptánccal,
mazsorett bemutatóval és Kurucz
Zoltán meséje szórakoztatta az érdeklődőket. Bemutatkoztak a Veress Zoltán általános iskola néptáncosai Schmotzerné Varga Erika
vezetésével. Földvári Petra harangjátékával zárult a rendezvény.
Nagy Istvánné

Gólyahír
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!

Szeretettel köszöntjük :
Hosszu Liza
Láposi Janka Héla
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Koronavírus – közös feladataink, felelősségünk!
Nehéz napjaink vannak! Felelősségteljes, komoly döntéseket kell hozni Kormánynak, polgármesternek, testületnek, az egyes embereknek egyaránt. Mindezt úgy, hogy nem tudjuk, meddig
tart. Mert mást kell dönteni, ha „csak” egy-két hónapról van szó és egészen másként, ha 4-6
hónapról, vagy akár még hosszabb időről.
Berekfürdő és az itt lakók többsége a turizmusból él, és abból megél. „Békeidőben”! De most
nem békeidőket élünk! Amikor meghozták a koronavírussal kapcsolatos első intézkedéseket,
akkor még azok a reményeink voltak, hogy ez az állapot 1,5-2 hónapig tarthat, amit át lehet
vészelni. Aztán jöhet a nyári szezon, amikor ismét megerősödünk egészségünket is megtartva,
anyagilag is rendbe jövünk.
Most már látjuk, hogy ez nem így van! Jó esetben a szezon vége felé fogadhatunk ismét vendégeket, de arra is készülnünk kell, hogy az idei szezon kimarad, jóval kevesebb bevétele lesz
mindenkinek, falunak, vállalkozónak, egyénnek.
Az első gondolatom és az első döntések a falu többi vezetőjével egyetértésben az volt, hogy
mindannyiunk egészségének megóvása mellett a munkahelyeket meg kell tartani, ameddig
csak lehet. Ez az álláspontunk nem változott! Viszont az anyagi erőforrások, a tartalékok végesek, ha kevés vendég lesz, kevés lesz a bevétel is. Amennyi most van, azt kell beosztani, ha
kell olyan döntések árán is, amelyek mindannyiunknak fájdalmasak lesznek. (Amikor ezeket a
sorokat írom, április elején, akkor még nem tudom, hogy a Kormány milyen döntéseket hoz a
gazdaság életben tartása, megerősítése érdekében, azok minket hogyan érintenek.)
Most kell felkészülnünk arra az időre, amikor ismét lesznek vendégek. Mert lesznek!
Mindenkit arra kérek, hogy továbbra is kerüljük a pánikot, ne higgyünk a rémhíreknek, ros�szindulatú pletykáknak. Tartsuk be azokat a szabályokat, amiket a központi intézkedések kérnek, javasolnak. Csak így van esélyünk arra, hogy megóvjuk a magunk- és mások egészségét.
Ahhoz nem elég mások döntése, azt be is kell tartani. Az EGYÉN, az egyes ember FELELŐSSÉGE óriási!
Látom, hogy a lakosság igen nagy többsége ezt komolyan veszi, az új szabályokat, javaslatokat betartja. Külön köszönöm, hogy a megértésen túl ki miben tud, abban segít szomszédnak,
rászorulónak, a közösségnek, legyen az étel kihordás, bevásárlás, szájmaszk készítés, néhány
bátorító jó szó.
Most igazán fontos az egymásra figyelés, a megértés, a közös gondolkodás és a közös teherviselés.
Molnár János
polgármester
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Nagykunsági Tepertő és Pörc Ropogó története - 2. rész
A második és a többi fesztivál megrendezésére
már úgyszólván kitaposott út volt, csak a feltételek szigorodtak. A hozzáállás a rendezvényhez
azonban annál segítőkészebb volt szakmai és a
lakosság részéről is. A pályázati pénz beosztása okozta a legnagyobb gondot. Nehezebb volt,
mint a háztartási kiadások. Olyan szükségleteket
kellett megfinanszírozni, amit a pályázat kötelezően írt elő. Ilyen volt a hírverés, a reklám, a fotós
szakember bevonása, műsorközlési díj bejelentése és fizetése. A rendezvényen szereplő fellépők ezek tudatában voltak és sokszor társadalmi
munkában adták elő produkcióikat. A Berekfürdőre látogató turisták, a résztvevők fergeteges
hangulattal válaszoltak Gyéresi György zenekari
produkciójának. Tulajdonképpen a berekfürdői
kemping lakójaként ajánlotta fel szolgálatát a
rendezvény célja érdekében. Ezek a rendezvény
által létrejött feladatok kiemelik a közjavak előállítását, a múlt értékeinek megőrzését, a jövőbe
vetett hitünk formálását. A nagykunság ízeinek
bemutatása hagyományőrzőkkel és amatőrökkel
nagyon nagy érdeklődést váltott ki az egész napos szórakozást nyújtó rendezvényre látogatóknak. Bodnár Zoltán karcagi könyvelő ellenőrizte
a pályázat szakmai megfelelőségét. A Napsugár
Nyugdíjas Klub tagjaként klubtársaival a rendezvényen tevékenyen részt vettek. Ekkor már
látszott, akármilyen jó is a szervezés, ezt egy
ember képtelen lebonyolítani. Annyi megfelelés,
személyes szükséglet állt elő, a különböző helyszíneken való részvétel követelmény lett. A felelősség egyedül rám szakadt, nem lehetett egyetlen felmerülő hibát sem másokra átruházni. Ott,
azonnal kellett megoldani. Büszkeséggel töltött
el, hogy a rendezvény a mai napig is ingyenes maradt. A kóstoltató asztalok elkészítése, díszítése
a bereki lakosokkal együtt a Napsugár Nyugdíjas
Klub munkáját dicséri. A Nagykunságot bemutató barátságos gasztronómiai seregszemle, ahol
a főzési tudományok ízlelésére került sor, elérte célját. Közönségeket mozgatott meg, turisták
csoportjait csalogatta a térre. A marketing munkának köszönhetően az ország különböző tájairól
jöttek ide érdeklődők. A tepertőfesztivál elismeréseként Dr. Hajdu Lajos írásban köszönte meg
a rendezvény megszervezését és lebonyolítását.
Berekfürdő látogatottsága egyik évről a másik év

szakára növekedést mutatott, a vendégéjszakák
számának szaporodása a szállásadók jövedelmét
növelte. A falu lakosságát összevonva, ha már
másodjára - akkor hagyománnyá válva - párhuzamosan került sor az adventi gyertyagyújtási
ünnepségre is. Időjárást figyelmen kívül hagyva sapkában, nagykabátban meghatottsággal
hallgattuk a szabadban Dr. Csoma Judit lelkész
asszony az elcsendesedésről szóló szavait, máskor Gulyás Zsolt katolikus lelkész híveihez szóló prédikációját. A rendezvény jó hírét kelti a
községnek a kedvezményes fürdőbelépő biztosítása a rendezvény idejére, a gyógyulni vágyók
örömére. A ’70-es évek állattartási épületekben
tartott állatok helyét a turizmusra épülő - nagy
átalakítással - a vendégágyak foglalták el. A falu
lakosai részéről egy befektetett átállás volt ahhoz, hogy jövedelemhez jussanak. A rendezvény
látogatottságával nem csak egy kellemes nappal,
hanem sok-sok háttér gondolattal távozhatott az
ide látogató vendég. A rendezvény kiemelkedő
elismerése volt a gyermekek aktív részvétele a
zenés műsorban és játékokban. A zenét Bényei
Gábor szolgáltatta, a gyermekek jó hangulatáról
Karcagi-Nagy Andi gondoskodott. A pályázat
elbírálásában bátorító volt az előző évi program
mintájára egy újabb rendezvény, ahol kulturális
műsorok, ételkóstoltatás, zsákban futás, palacsinta evés és téli fürdőzés a szabadban szerepel.
Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a 2013.
évi rendezvény anyagi hátterét. El nem számolható költségek: 200 000 Ft + ÁFA összköltség
579 700 Ft + ÁFA finanszírozható összeg. A
rendezvény statisztikai fejlődése mára körülbelül egy 0-val megemelkedett. A pályázatnak
megfelelően a részt vevők aláírásukkal igazolták
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jelenlétüket, amiket Ékes Erzsébet és az alapítvány tagjai gyűjtöttek, akkor 630 fő jelenléte volt
igazolt.
Társadalmi munkás műsorvezetőink: Bődi
Szilvia, Pásztorné Puskás Mariann, Bod László
Művelődési Ház dolgozói, akik a hangosításban
voltak nagy segítségünkre. A rendezvény sikeressége a kívülről jövő nyomás, a tevékenység, a
pályázat élete elindulásával fel sem merült annak
megszűnése. Folytatni kellett, úgyhogy nyilvánvalóvá vált több részt vevő dolgozók szükségessége, felelős aktivisták bevonása a rendezvényhez. 2014-ben 64 fő társadalmi munkában
dolgozót tudtunk regisztrálni, akik a rendezvény
lebonyolításában segítettek. 2014. az önkormányzati választás éve volt, nem tudtuk hogyan
tovább. Az adventet a Hubai Kft. szervezésében
élő jászol bemutatásával színesebbé tette, rengeteg látogatójával vendégkönyv vezetésével, egy
különleges színfoltja volt a térnek. Éjjeli őrzését
a lakosság felajánlásával oldottuk meg. A tepertő fesztivál a levegőbe lógott, mikor bementen
Molnár János polgármester Úrhoz, és segítségét
kértem. Nem kellett magyarázkodni, meggyőzött
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a rendezvény szükségességéről és segítő kezét
nyújtotta a megrendezéshez. Így 2014. december
30-án megrendezésre került az 50 kg-os kismalac forgatásával, amit Czinege Béla ajánlott fel.
Annak elkészítését előző éjjel 12 órakor kezdtük
el. Itt szeretném megjegyezni, hogy a további
rendezvényeket senki nem vette el tőlem, senki nem akarta magáénak sikerét, de a fesztivál
úgy kinőtte magát, hogy a IV. megrendezésére
szervezet kellett mögé, akik alázattal, lelkesen
fogadnak szót a kiírás feltételeinek és szívesen
szolgálják a kitűzött célt.
A rendezvény azóta is évente megrendezésre
kerül, egyre bővülőbb színvonalas előadóművészekkel, járulékos programokkal, kedvezményes
fürdőbelépővel. Így az I. Nagykunsági Tepertő
és Porc Ropogó a mai napig is tovább él a környék egyik neves programjává vált. Megjegyezni kívánom, hogy e programsorozat egy tavaszi
fesztivált is generált maga köré: így az egyik
ősszel, a másik tavasszal kerül Édes Fesztivál
(2020. március 21.) megrendezésre.
Szervező: Galaczi Antalné
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Lelki sorok
„Aki szelet vet, vihart arat.” (Hóseás 8,7)
Amikor átfordul a naptár és azt olvassuk Március, legyen akár milyen hideg, esős, szeles az
idő, lehet akár hóesés is, mi már érezzük, itt a tavasz. Itt a tavasz! - mondjuk boldogan, mert
kibújtak a krókuszok, nyílnak a primulák, megmozdult a föld mélyén az élet. Szeretnénk a
téli ruhát a szekrény mélyére száműzni, a fűtést elzárni, szélesre tárjuk az ablakot, hogy a
tavaszi szél kifújjon mindent, ami télen begyűlt, lerakódott, megporosodott, reméljük, hogy
átjárja a lakásunkat a napfény, és életre kelt bennünket. Pedig, ha jól emlékeszem, nagyanyám ilyenkor kiáltott és szaladt utánam, hogy vegyek sapkát, mert még fújnak a böjti szelek,
és meg fogok fázni. Ez engem akkor igazán nem érdekelt. Azt se tudtam még gyerekkoromban, mik azok a böjti szelek, és hát, ha fújnak a böjti szélek, hát hadd fújjanak – gondoltam,
szaladtam a többiekkel, a sapkát meg hamar a táskánkba tettük, meg is felejtkezve nagymama
gondoskodó szavairól. Volt, hogy megfáztunk, volt, hogy nem. Március érdekes hónapja az
évnek, a már nem és a még nem időszaka. Nem véletlenül a böjt ideje, még mindig a befelé
fordulás, a készülődés ideje. A változás, az átváltozás, az átalakulás, időszaka, az az időszak,
amikor figyelmet szentelünk arra, hogy meglássuk, észrevegyük Isten felénk nyújtott kezét,
amit megfogva, végigmehetünk az előttünk álló nehezebbnek tűnő, ismeretlen úton.
Erről egy szép történetet olvastam. Az élete nehéz és sötét idejét élő, a folytonos kihívásoknak kitett, megfáradt ember végső elkeseredésében arra kéri őrző angyalát, hogy adjon neki
egy lámpást, aminek a segítségével bizton haladhat a számára bizonytalannak látszó jövője
felé. Az égi követ a következőket válaszolta: Indulj csak el nyugodtan a most sötétnek, idegenek, akár félelmetesnek látszó jövendő felé, de fogd meg Isten kezét. Biztonságosabb lesz
így, mint lámpással járni az úton.
A középkori misztikusok szerint létezik a „lélek sötét éjszakája”, amikor nem ismerjük ki
magunkat a saját életünkben, amikor saját magunk számára is terhesek vagyunk, és nehezen viseljük el a másik embert is, és nehezen viselnek el bennünket mások. Van olyan időszak, amikor különösen nehezünkre esik az imádkozás, amikor közel állunk a kétségbeeséshez. Ilyenkor könnyen saját változó hangulatunknak áldozataivá válhatunk. Jó, ha ilyenkor
eszünkbe jut a mondás: „Isten ajtaja mindig nyitva áll előtted.” Isten soha nem csapja be
orrunk előtt az ajtót, soha nem tagadja meg tőlünk a jó szót, sőt szeretettel áll mellénk.
Különösen ez a mostani böjti idő nehéz idő, amikor magunk se tudjuk mitől is féljünk
jobban, a böjti szelektől, a lelkünkben dúló indulatoktól, vagy a vírusoktól. Most kellene
bőséggel táplálékhoz juttatni a lelkünket. Ne éheztessük hát!
Állj meg üres kézzel Isten előtt,
és emlékezz arra, mikor nagyon elesett voltál.
Amikor egyedül érezted magad, amikor nem volt kitől tanácsot kérjél.
Amikor csak egy ember is visszautasított, amikor félelem és aggódás gyötört.
Emlékezz, hogy ilyenkor is, „csöndesen és váratlanul átölelt az Isten” (Ady)
és adj hálát, hogy áldó hatalmak oltalmában élsz.
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Állj meg üres kézzel Isten előtt,
és emlékezz arra, mikor gyönyörűnek láttad a világot.
Gondolj a napfelkeltére, amikor a még alvó településed lassan fényárba úszik.
Gondolj a szobádba bezúduló napfényre, a cserépben növő virágra.
Emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad,
és adj hálát, hogy áldó hatalmak oltalmában élsz.
Állj meg üres kézzel Isten előtt,
és emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben.
Gondolj arra, amikor sétáltál és friss szél borzolta a hajad, vagy amikor a kertben dolgoztál,
fát ültettél, amikor nézted, ahogy kibújnak a tulipánhagymák, és a nap sütötte az arcodat.
Emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben,
és adj hálát, hogy áldó hatalmak oltalmában élsz.
Állj meg üres kézzel Isten előtt,
és emlékezz arra, amikor valami mélyen megérintette a lelkedet:
lehet egy ének, ami könnyekig meghatott, vagy egy zene, amelytől lúdbőrözik a hátad,
egy imádság, amit érted mondott el valaki.
Gondolj a családodra, a barátaidra, egy idegenre, hogy mindig volt valaki,
aki melléd álljon, ha szükséged volt rá.
Emlékezz arra, amikor valami mélyen megérintette a lelkedet,
és adj hálát, hogy áldó hatalmak oltalmában élsz.
Mielőtt ténylegesen elkezdődne a tavasz és olyan melegen sütne a nap, hogy már nem kellene
nagyanyánk hangját meghallanunk és aggódó hangon a gyermekeink után kiáltanunk: – Vegyél sapkát! – használjuk a kapott időt arra is, hogy lélekben érjünk, fejlődjünk, gazdagodjunk.
Hogy világosabban lássuk az előttünk lévő feladatainkat, hogy észrevegyük a megoldásokat,
hogy orientálódjunk a lehetőségeink között, hogy a legjobbat választhassuk. A lelkünk elcsendesítésével kiegyensúlyozottabbakká válhatunk, mert az évnek ez az időszaka még összetartja
az eget a földel, a gondolatokat a vágyakkal, az elképzeléseket a kívánságokkal. Még van
időnk végig gondolni az előttünk álló teendőket, átgondolni a feladatainkat. Megnyugodva,
lecsillapodva elindulni az új irányába. Hogy megtaláljuk életünk belső egyensúlyát a sokszor
egyensúlyát vesztett külsőségek ellenére is.
Hogy se a tavaszi szél, se a sapka nélküliség, se semmiféle vírus ne ártson nekünk, hogy ne
szelet vessünk, hanem a napfény áradjon az életünkbe, hogy hálát adjunk, mert áldó hatalmak
oltalmában élünk.
Dr. Csoma Judit Margit
református lelkész

Nem tudjuk mikor találkozhatunk személyesen, mikor tarthatunk újra istentiszteletet,
addig is telefonon elérhető vagyok.
Kérem hívjanak bátran 06-30-68-11-960.
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Repülős kiállítás Berekfürdőn
A szovjet repülőtér titkai kiállítás 2011-ben jött
létre, s azóta folyamatosan fejlődik. Minden helyi
lakosnak ismerős a szomszédos volt katonai repülőtér. Sokan még emlékezhetnek a repülőgépek által
keltett állandó zajra, a bereki fürdőben is megjelenő
szovjet családokra. De mégis keveset tudhattak eddig arról, hogy valójában mi is volt itt a szomszédban.
Miről szól a gyűjtemény és mi adja egyediségét?
A kollekció a szovjet légierő 46 éves ausztriai és
magyarországi jelenlétével kapcsolatos tárgyakat,
dokumentumokat, filmeket mutat be kézzelfogható és objektív formában. Nincsen mögötte politikai
tartalom, hanem egy olyan témát igyekszik feldolgozni, amivel rajtunk kívül senki sem foglalkozik,
pedig történelmünk szerves része volt és a titkok,
elhallgatás miatt hatalmas érdeklődés övezi.

Jómagam hadtörténészként 1991 óta kutatom
a szovjet alakulatok történet. Előszőr természetesen a Kunmadarason lévő repülőezredek
érdekeltek, de ez az érdeklődés folyamatosan
bővült. A 2009-2010-ben megjelent kétkötetes
könyvem, a Légierő társbérletben Hadtörténeti
Múzeumban lezajlott bemutatója után született
meg a kiállítás végleges, méltó helyre kerülésének gondolata.
A tárlat felépítése és háromnyelvű feliratai
gyakorlatilag bárki számára elérhetővé teszik az
ott megjelenő információkat a fontosabb szovjet
repülőterekről. A kiállításon többek között szereplő légibázisok: Debrecen, Esztergom, Kadafalva, Kalocsa, Kiskunlacháza, Kunmadaras,
Pápa, Sármellék, Székesfehérvár, Tököl, Vesz
prém-Szentkirályszabadja, Szolnok.
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Repülőgép lezuhanások és atombombák

Helikopter és repülőgép

A kiállítás megtekintése során fellebbentjük a
fátylat a szovjet repülőterek titkairól. Megtudhatjuk, hogy valóban voltak-e szovjet atomfegyverek Magyarországon, ezen belül is Kunmadarason. Nem szeretném a csattanót lelőni teljesen,
de nagyon úgy tűnik, hogy bizony voltak, s az itt
lévő egyik ezred rendszeresen gyakorlatozott ártalmatlan atombomba makettekkel a szomszédos
nagyiváni (nádudvari) bombatéren. Ilyen gyakorló
makettünk is van a múzeumban és még sok egyéb,
ehhez kapcsolódó dokumentum és fénykép!
Beszélünk arról is, hogy hogyan élt egymás mellett a többségi társadalom és a szovjet légierő, hogyan zajlott egy-egy nagyszabású hadgyakorlat
például a nádudvari “bombatéren”, s milyen érdekes, mulatságos, vagy esetleg szomorú és szívszorító történetek estek meg a szovjet légierő közel 46
éves “ideiglenes” itt tartózkodása alatt.

A kiállítás különlegességét emeli két repülőeszközünk is. A szovjet felségjelzésű Mi-24D
harci helikopter, mely Magyarország egyetlen,
magánkézben lévő és teljesen restaurált Mi-24ese, mintegy bő kétévnyi munkával készült el.
Rengeteg utánajárás, kapcsolatfelvétel, és nagyon komoly költség volt, mire sikerült a gépet
teljesen felújítani.
2019 november végén érkezett kiállításunkra
az egykor Pápán és Taszáron szolgálatot teljesítő 41-es oldalszámú magyar felségjelzésű MiG21bisz vadászrepülőgép. Terveink szerint ezt a
gépet is felújítjuk, s pont azt az eredeti, gyári
szürke festést, és egykori magyar felségjeleit
kapja vissza, amivel 1979-ben megérkezett hazánkba. Ezzel ez a gép lesz hazánk egyetlen eredeti érkezési állapotban felújított MiG-21bisz
repülőgépe!
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Korabeli titkos fényképek és filmek
Közel 20 évnyi kutatómunkám során számos levéltárba jutottam el, sok ezer magyar és volt szovjet
pilótával, résztvevővel beszélgettem, s az általam
összegyűjtött legkülönlegesebb korabeli fotókat és
információkat háromnyelvű tablókon lehet megtekinteni. 30 évvel ezelőtt ezekhez az információkhoz
még hozzáférni sem lehetett volna.
A 21. századi modern igényekhez igazodva a múzeum idén digitális archívummal is bővül, s több
képernyőn korabeli filmfelvételeket láthatunk az
egyes repülőterekről. A legkorábbi egy 1974-ben a
kunmadarasi repülőtéren repülések közben készített
film. A legérdekesebbek egyike az 1979-ben a repülőtéren és a bereki fürdőben készült színes felvétel!
Talán valaki felismeri rajta saját magát is! A másik egyedi felvétel egy 1991-ben szintén itt készült
anyag, melyen a repülőtéren zajló élet, repülések
mellett egy MiG-23UB kiképzőgép kabinjából élhetünk át egy felszállást és leszállást, és a környék
településeit, köztük Berekfürdőt is madártávlatból
szemlélhetjük!
Saját okostelefonnal és tablettel is érdemes lesz
ellátogatni hozzánk, mert számos korabeli filmet,
dokumentumot ezeken keresztül tekinthetünk majd
meg, úgy nevezett QR-kódok segítségével.
Együttműködés: hazánk legegyedibb kiállítása
Minden évben nagy érdeklődést vált ki nyílt
napunk, ahol a szokásos látogatás mellett van lehetőség beülni a repülőgépünk és helikopterünk
kabinjába is. Idén a nyílt napunk időpontját a re-
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pülőgép felújításának elkészüléséhez igazítjuk, de
igyekszünk nyitva tartani a teljes turista szezonban,
s az összes nagyobb rendezvény során is. 2018-ban
több, mint ezer ember vett részt a napon, ahol az
egykor Kunmadarason szolgált pilóták, műszakiak,
mérnökök hozták el emlékeiket hozzánk. Volt lehetőség harcjárművek kipróbálására, volt ebéd gulyáságyúból és mindenki kérdezhetett az orosz, ukrán,
sőt, ma már kanadai állampolgárságú egykori szovjet tisztektől.
Kiállításunk facebook oldala az egyik legnépszerűbb hazai repülős szakoldal, sok ezren olvassák
nap, mint nap.
A gyűjtemény egy együttműködés keretén belül
működik, ahol az önkormányzat biztosítja a helyiséget és a nyitva tartást, a mi történész és volt katonai
csapatunk pedig a múzeum belső bemutató tárlatát,
a kiállítási tárgyakat és a tablókat, a repülőeszközöket adja, fejleszti.
Azzal, hogy a kiállítás itt van, számtalan ember
érkezik csak e miatt Berekfürdőre, s ha már itt van,
itt marad egy picit, itt étkezik, itt költi a pénzét, azaz
ezáltal a település sikeréhez is hozzájárul. Idén pályázati forrásból az önkormányzat is bővíti a kiállítás környezetét, a kerítés, a bemutató területek térkövesítésével, előtetők készítésével.
Mindez nem véletlen: ez hazánk második legnagyobb, repülős magángyűjteménye, s teljes Európában mindössze két ilyen tematikájú repülős múzeum létezik. E miatt számos német, holland, angol
repülőszakember, illetve sok volt szovjet tiszt és
családja teszi tiszteletét nálunk.
www.soviet-airforce.com
Vándor Károly
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Gali Lajos: Két Világ Peremén (részlet)
Néhány órával később Mark egyedül ébredt az ágyában.
- Ezek szerint csak álom volt.
A fiú nyújtózott egy kicsit, majd a fürdőszoba felé vette
az irányt. Meglepő módon az ajtót zárva találta.
- Megint beragadt ez a vacak. – morgott egy ideig a kilincset rángatva.
- Foglalt! – kiáltott egy lány belülről.
- E-Eloise? Akkor nem álmodtam?
- Rólam álmodtál? Ez olyan édes!
Mark pont mondani akart erre valamit, mikor megszólalt
az ajtócsengő.
- Megnézem ki az, de te ne mutasd magad.
- Okés!
Az ajtó túloldalán Sora állt, kezében egy pizzásdobozzal.
- Sora?
- Elnézést amiért elrohantam ma. Pizzát?
- Mit keresel itt?
- Gondoltam, hogy kiengesztellek egy pepperonis pizzával. Ugye még nem vacsoráztál?
- Nem igazán vagyok éhes.
- Az kár, ugyanis nincs választásod.
Sora lazán besétált a fiú mellett és letelepedett a nappaliban. Mark sóhajtott egy nagyot és nagyon remélte, hogy
az angyali betolakodó meghúzza magát, míg vendége
van.
Eloise vidáman dudorászott a fürdőkádban, nagyon élvezte a fürdővizet.
- Mennyei! – sóhajtott megkönnyebbülten.
Ebben a pillanatban az ékköves nyaklánca felragyogott,
majd kivetített elé egy képernyőt, amin egy ezüsthajú
férfi arca jelent meg. Eloise majdnem szívrohamot kapott.
- R-Rufus? Mit keresel a fürdőkádban? – nyúlkált a lány
a képernyőbe.
- Ez egy hologram, de ez nem fontos. Elfelejtettél jelenteni.
- Upsz, kiment a fejemből.
- Hol vagy most?
- Egy fürdőkádban?
- Azt én is látom, te lökött. Hol tartózkodsz?
- Kapcsolatba léptem Mark Hamiltonnal, ahogy kérted.
- Helyes. Milyen embernek látod?
- A szemei fájdalommal vannak teli, olyan mintha legszívesebben elsírná magát.
- Érdekes. Egyéb?
- Alvás közben motyogott valamit, de nem értettem.
Amúgy a bukott angyalos kifogást bevette a kis butus.
- Vagyis semmi különlegeset nem látsz benne, legalábbis
egyelőre.
- Biztos vagy benne, hogy veszélyben van az élete?
- Az Orákulum sosem téved. Mark Hamilton egy éven
belül életét veszti, hacsak nem akadályozzuk meg.
- Az orichalcum nem mondott valami konkrétat?
- Először is, az Orákulum, és nem. Valamiért a fiú több
frakció célpontja is lehet, ezért meg kell védenünk.
- Rám számíthatsz!

- Remélem is, de azért én is beszélnék a fiúval.
- Oké! – ugrott ki Eloise a kádból.
- Várj!
A férfi hiába figyelmeztette a lányt, Eloise maga köré csavarta a törölközőt és kirohant.
- Mark! A bátyámnak lenne egy-két szava veled!
Sora rögtön félrenyelte a falatot az idegen lány láttán, egy
jó ideig csak köhécselt. Eloise nyaklánca normálisra váltott és a hologram is eltűnt.
- Ki ez a lány?
- Ezt inkább nekem kellene kérdeznem. – csapott az asztalra Sora. – Magyarázatot kérek. Azonnal.
- Eloise vagyok és egy ideig itt fogok élni.
Sora szemei egyenesen villámokat szórtak Mark felé.
- Félreérted a dolgot… - próbálta menteni a menthetőt a
fiú.
- Akkor puszta véletlen, hogy ez a lány egy szál semmiben áll itt előttünk?
- Éppen fürödtem.
- Nem erre gondoltam.
- Hanem?
-Mit keresel itt?
- Egy buMark intett a lánynak, hogy ne beszéljen a bukott angyalról.
- Egy bugyit. Az ágyban még megvolt, de nem találom. –
vágta ki magát a lány.
- Én most megöllek. – kezdte el szorongatni a fiú nyakát
Sora idegesen.
- Veszély! Veszély! – kiáltott fel Eloise, majd rárontott
Sorára.
Sora azonban megragadta Eloise karját, majd egy előrelépést követően kigáncsolta a lányt, aki nagyot nyekkent
a padlón.
- Aucs.
Itt nem ért véget az ellentámadás, ugyanis Sora a földön
fekvő lány jobb karját a földre szorította, míg másik keze
meglehetős erővel szorongatta Eloise nyakát.
- Te meg mi a fenét művelsz? – akadt ki Mark.
A lányban csak most tudatosult, hogy elvetette a sulykot és rögtön elengedte áldozatát. Eloise vadul köhécselt,
Sora pedig egy pillanatig riadtan bámult körbe, mielőtt
végre elhatározta volna magát, és amilyen gyorsan csak
tudta, elhagyta a házat.
- Hé, jól vagy? – kérdezte Mark.
- Csak megijedtem. Azt hittem, hogy ő akar megölni téged.
- Te nagyobb veszélyben voltál. Várjunk, hogy értetted
az előbb?
- Micsodát?
- Úgy fogalmaztál mintha veszélyben lenne az életem.
- Upsz. Ne is foglalkozz velem…
- Eloise…
- Igen?
- Ha itt akarsz maradni, akkor most őszinte leszel velem.
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BESZÁMOLÓ

a képviselő-testület 2019. évi munkájáról
(részlet – a teljes beszámoló elolvasható településünk honlapján)
A képviselő-testület a kötelezően előírt 6 testületi ülés
helyett 12 alkalommal tartott rendes testületi ülést (9
ülésen zárt ülés tartására is sor került), 11 alkalommal
rendkívüli testületi ülést tartott. 1 közmeghallgatás és 1
lakossági fórum volt.
A képviselő-testület összesen 340 határozatot hozott
és 30 rendeletet alkotott.

sági tagok: Balajti József, Kabai Tünde és Dániel Csaba.
- Elfogadásra került a Berek-Víz Kft. 2019. évi üzleti
terve.
- Megállapításra kerültek a 2020. évi fürdőbérletek
árai, valamint a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő,
és a Kemping 2020. évi árai.

2019. évben folyamatban lévő pályázatok, beruházások:
1. „Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése” (TOP-1.2.1-15JN1-2016-0011) projekt
2. Az Orvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn (TOP-4.1.1-15JN1-2016-00025) projekt
3. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázat (nem sikeres)
4. A Berekfürdő Tó – Kócsag – Szivárvány utcák
szennyvízelvezetésének megépítése
5. A képviselő-testület a „Berek Világ – Vízi Világ”
Berekfürdő Komplex Turisztikai Fejlesztése című
projekt
6. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a TOP1.4.1-19 kódszámú. „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra.
7. A képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése – közösségi színtér felújításának kivitelezői feladatainak
ellátására három vállalkozást kért fel ajánlattételre.
8. Magyar Falu Program keretében a közterületek karbantartása szolgáló eszközfejlesztés.

Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft-t
érintő fontosabb döntések:
- A közművelődési alapszolgáltatások ellátásához
szükséges szakember biztosítása céljából a képviselő-testület támogatta, hogy Nagy Istvánné, a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Nemzet Művelődési Intézet szervezésében OKJ-s
közművelődési és közösségkapcsolati szakember
képzésen vegyen részt.
- Elfogadásra került a 2019. évi rendezvénynaptár.
- Elfogadásra került a TDM 2019. évi támogatási igénye.
- A képviselő-testület a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. részére a költségvetésbe be nem tervezett,
de megvalósított beszerzések, programelemek miatt
többlettámogatást állapított meg.

A Berek-Víz Kft.-t érintő fontosabb döntések:
- A képviselő-testület támogatta, hogy a Berek-Víz Kft.
a kereskedelmi és magánszállásadók saját vendégei
részére kedvezményes fürdőbelépőt vásárolhassanak,
minimum 100 db belépőjegy vásárlása esetén.
- A képviselő-testület megbízta Perge József ügyvezető igazgató urat, hogy készítse elő a gyógyhellyé
nyilvánítás lehetőségeit. Tárgyalásokat folytattak az
érintett szállodák képviselőivel. Megállapításra került
a gyógyhellyé minősítés területi határa. Elkezdődtek a
szükséges mérések végzése.
- A Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatójának bére emelésre került.
- A Berek-Víz Kft. Alapító okirata módosításra került,
mivel a Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma
2019. december 31-én lejárt. Az új Felügyelő bizott-

Csicsergő Óvodát érintő fontosabb döntések:
- A képviselő-testület döntött az óvodának 2019. augusztus 5-től 2019. augusztus 23-ig történő nyári zárva tartásáról.
- Jóváhagyásra került a „Bereki csalogató” Nevelési
Program módosítása.
- Meghatározásra került a 2019/2020. nevelési évre az
óvodai beiratkozás időpontja.
- Jóváhagyásra került az óvoda házirendje, valamint a
2019/2020. nevelési év munkaterve.
- Jóváhagyásra került az Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata.
Veress Zoltán Általános Iskolát érintő fontosabb
döntések:
- A képviselő-testület szakemberhiány miatt a
2019/2020. tanévre két nyugdíjas pedagógus alkalmazását támogatta, kémia, magyar és angol nyelvoktatás
biztosítása céljából.
- A Veress Zoltán Általános Iskolában a 2019/2020.
tanévben 1. osztályt kezdő gyerekek részére az önkormányzat 4000 Ft/fő értékű egységes tanszercsomagot
biztosított.
- A Csicsergő Óvodában és a Veress Zoltán Általános
Iskolában hetente egyszer, összesen 3 csoportban biztosításra került a logopédiai feladatok ellátása.
folyt. a következő oldalon
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A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem vezetője,
Sári Réka felmondott, ezért két alkalommal is meghirdetésre került a vezetői állás. A képviselő-testület 2020.
január 1-jétől Kolozsvári Patrikot bízta meg az üzem
vezetésével.
Támogatások:
- A képviselő-testület 2019. évben is támogatta a civil
szervezeteket működésük és programjaik megvalósítása céljából.
- Támogatásra került a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének Berekfürdői
Csoport, a Bereki Irodalmi Társaság, a Polgárőr
Egyesület, a Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány, a Bereki Kertbarátok Köre Egyesület, a Bereki Horgászegyesület,
a Berekfürdői Sportegyesület, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a Rákóczi Szövetség, a Dalma Dance Club Sportegyesület, az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány, és a Kézműves Örökség
Egyesület összesen 5.660.000 Ft összegben, melyből
5.176.993 Ft került felhasználásra.
- A rászoruló gyerekek részére a tavaszi, a nyári, az őszi
és a téli szünetben biztosításra került az étkeztetés.
- A képviselő-testület a 14 év alatti gyerekek fürdőbérletének megvásárlását 4.000 Ft / fő összeggel támogatta. A támogatást 47 gyermek után vették igénybe.
- Ebben az évben is beiskolázási támogatással segítette
a képviselő-testület a tanévkezdést.
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
A támogatást az alábbiak szerint vették igénybe:
• 19 fő óvodás, összesen: 57.000 Ft
• 115 fő általános iskolás: 575.000 Ft
• 4 fő gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanuló, 9. évfolyamos tanulók, kivéve az Arany
János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulókat, összesen 20.000 Ft
• 15 fő gimnáziumban, szakiskolában, szakközépiskolában tanuló, kivéve a 9. évfolyamosokat és
az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulókat, összesen: 165.000 Ft
A beiskolázási támogatást mindösszesen 153 fő, ös�szesen 817.000 Ft összegben vette igénybe.
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- A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz ebben az évben is csatlakozott az Önkormányzat. A Képviselő-testület összesen 5 fő „A” típusú
pályázatát, valamint 4 fő „B” típusú pályázatát támogatta.
- Év végén a 75 év feletti nyugdíjasok (154 fő), a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (12
fő), valamint a nevelésbe vett gyerekek (3 fő) részére
15-15.000 Ft/fő összegben nyújtott támogatást.
- Jutalmazásra került 2 pedagógus, valamint 2 fő 8.
osztályos tanuló. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Csicsergő Óvoda dolgozói közül egy főt kétévente kíván jutalmazni. A következő jutalmazásra a
2019/2020. nevelési év végén kerül sor.
A képviselő-testület „Berekfürdőért” kitüntetést
adományozott
- Kóródi Lászlónénak az Illa Berek önkormányzati, negyedévente megjelenő lap szerkesztéséért, az újságírói feladatok ellátásáért.
- Dúzs Imrénének a Bereki Alkotó Kezek Kézimunka
Szakkör beindításáért és vezetéséért.
A képviselő-testület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
kitüntető díj kapcsán az Év Polgármestere díjra terjesztette fel Molnár János polgármestert.
Első lakáshoz jutók támogatása 1 esetben került megállapításra.
A Képviselő-testület 1.000 Ft / m2 + ÁFA áron 1db telket értékesített.
8 telek teljes áron értékesítésre került.
Meghirdetésre került a Berekfürdő, Veres P. u. 30. 32.
és 36. sz. alatti önkormányzati bérlakás. A lakást mindhárom esetben az addigi bérlő kapta meg. A Tatárülés
u. 23. sz. alatti szociális bérlakás lakásbérleti szerzése
meghosszabbításra került, majd ezt követően a lakás
megüresedett. A képviselő-testület a Tatárülés u. 23. sz.
alatti lakás felújításáról döntött. Felújítást követően a
Tatárülés u. 27. sz. alatti lakás bérlői átköltöztek ebbe a
lakásba, és a megüresedett lakás felújításra majd meghirdetésre került.
Festmény adományozása:
- Molnár János polgármester részére, az 5 éves munkáját megköszönve.
Címerhasználat engedélyezése:
- Az Országos Nyugdíjas Klub találkozóra elkészített
emléklapokon.
Az alábbi közfoglalkoztatási programok kerültek beindításra:
- Közfoglalkoztatás keretében 2019. március 1-től
2020. február 29-ig továbbfolytatódott a Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram 14 fővel. Az igényelt
támogatás összege: 28.929.067 Ft.
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- Közfoglalkoztatás keretében 2019. március 1-től
2019. október 31-ig tartott a térkő gyártás 5 fővel. Az
igényelt támogatás összege: 5.176.834 Ft.
- A Képviselő-testület 2020. évre támogatta a Járási
Startmunka Mintaprogramban a közfoglalkoztatási
pályázat benyújtását a mezőgazdasági program, valamint a térkőgyártás céljából.
Az önkormányzat tulajdonát képező közösségi busz
bérlési díja 2019. évben nem emelkedett.
A 2019. évben a buszbérlések az alábbiak szerint alakultak:
- Sportegyesület összesen: 3.223 km keret: 4.000 km
(Ebből a kézilabdások: 1.267 km, a focicsapat: 1.045
km, gyermekfoci: 911 km, néptánc: 0 km)
- Veress Zoltán Általános Iskola összesen: 2.853 km
(Ebből tanulmányi kirándulás: 2.016 km, keret: nincs,
osztálykirándulás: 635 km, keret: 2.000 km, tábor:
202 km, keret: 1.000 km)
- Csicsergő Óvoda: 296 km keret: 500 km
- Polgármesteri Hivatal: 600 km
keret: 500 km
- TDM: 159 km
- Kertészet: 83 km
- Napsugár Nyugdíjas Klub: 28 km keret: 500 km
- Őszikék Nyugdíjas Klub: 40 km
keret: 500 km
- Civil szervezetek bérlése fellépésre, szakkiállításra:
369 km
keret: nincs
- Civil és egyéb szervezetek bérlése: 160 km 110 Ft/
km
- Busz bérlési díja belföldre: 492 km 250 Ft/km
- Tesco járat: 401 km 500 Ft/fő
- Külföldi utak: 3.459 km, ebből fizetős: 163.099 Ft
- Karbantartás:
1.148 km
- Mindösszesen: 14.311 km
Jóváhagyásra került a 2018. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés. 2018. évben a civil szervezetek
részére juttatott önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzésére került sor.
A Berekfürdő, Fürdő u. 9. sz. alatti, 48 hrsz-ú ingatlanon lévő óvoda mini bölcsődével való bővítése céljából a képviselő-testület módosította Településrendezési
Tervet.
A képviselő-testület a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítását elfogadta. Dr. Hajdu Lajos háziorvos 2019. december 31-i
hatállyal felmondta a háziorvosi feladatok helyettesítésére kötött szerződést. A képviselő-testület 5 alkalommal
pályázatot írt ki a berekfürdői vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására, eredménytelenül.
A háziorvosi asszisztensi álláshelyre beérkezett pályázatok közül Kunné Herczeg Anita pályázatát fogadta el.
Egy sebész szakorvos az Orvosi rendelőben sebészeti
magánrendelést kívánt indítani. Perge József ügyvezető
igazgató javaslatára a fürdőben került kialakításra a magánrendelő. Dr. Székely Ágnes csecsemő-gyermekgyó-
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gyász és fül-orr-gége szakorvos az Orvosi rendelő egy
helyiségének bérbevételére nyújtott be kérelmet.
Megerősítésre került a Kunmadarasi Nagyközség Önkormányzatával a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás.
A Képviselő-testület a Nagykun Hagyományőrző
Társulásba és a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásba Molnár János polgármestert, akadályoztatása esetén
Hosszu András alpolgármestert delegálta.
A képviselő-testület megbízta Lukács Imre településüzemeltetési csoportvezetőt, hogy vizsgálja meg a
Veress Zoltán Általános Iskola környékére lassításra
figyelmeztető jelzés kihelyezésének lehetőségét (villogó lámpa, „Lassíts, gyerekek!” tábla). A villogó figyelemfelhívó tábla költsége milliós nagyságrendű kiadást
jelent az Önkormányzatnak, így annak kihelyezésére
2019. évben nem került sor.
11 db stég eladása során mondott le elővásárlási jogáról a képviselő-testület.
A Sportegyesület Birkózó Szakosztálya az Üveggyár
egyik helyiségét bérbe vette az edzések biztosítása céljából.
A képviselő-testület nyilvános pályázatot hirdetett
a Berekfürdő 548/88, 548/89, és az 548/90 hrsz. alatti
beépítetlen területek bérbeadására, napelem park létrehozása céljából. A képviselő-testület a pályázatot eredménytelenné nyilvánította.
Három érintett cég a napelem park létesítésének elutasítása kapcsán követelést intézett az önkormányzat felé.
A képviselő-testület a követelést elutasította.
A Képviselő-testület nyílt közbeszerzési eljárást indított az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés biztosítására.
- A képviselő-testület a megválasztotta a Bíráló Bizott
ság tagjait.
- A képviselő-testület három gazdasági szereplőt kért
fel ajánlattételre. A Hubai és Társai Kft. ajánlatát fogadták el.
- A közbeszerzési eljárás lebonyolítására három vállalkozást kértek fel ajánlattételre. A képviselő-testület
Dr. Szűcs Ilona ajánlatát fogadta el.
Módosításra került a Berekfürdő Község Települési és
Idegenforgalom Fejlesztési Alapítvány Alapító okirata,
tekintettel arra, hogy a kuratórium tagjainak a mandátuma 2019. december 31-én lejárt. Az eddigi tagok lettek
újraválasztva.
A képviselő-testület 4 alkalommal pályázatot írt ki az
Orgona vendégház és étterem értékesítésére, eredménytelenül.
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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, Hosszu András, Dániel Csaba, Molnár János, Nagy Istvánné,
Gali Lajos, Galacziné Pádár Éva, Dr. Csoma Judit, Vándor Károly
• 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

