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A helyi nyugdíjas szervezet életéből
Szervezetünk az idei éven is elkezdte munkáját már a januári hónapban, amikor a tagsági illetéket
szedtük be a tagoktól.A szervezetünk kilenc új taggal bővült.A téli hónapokban a szokásunkhoz híven
több egészségügyi előadást szerveztünk a tagjaink számára. Ezeknek az előadásoknak a témája a rák
betegség volt, melyeken negyven tagunk vett részt. Márciusban tartottuk az évzáró gyűlést
a kultúrházba, melyen az utóbbi években egyre kevesebb tagunk jelenik meg, pedig mindig igyekszik
a vezetőség gazdag kultúrműsorról és természetesen megvendégelésről is gondoskodni
a jelenlévőknek.A helyi alapiskola, valamint a rozsnyói református alapiskola és tánciskola műsora után
a szervezet elnökének részletes beszámolója következett. Az évzáró gyűlésünkön jelen volt a járási
nyugdíjas szövetség elnöke Mgr. Ladislav Fabian, aki nagyra értékelte a helyi szervezet munkáját.
A község képviselőtestülete nevében Mgr. Mudi Róbert köszöntötte a jelenlévőket, majd a nők napja
alkalmából minden jelenlévő nőt egy szál szekfűvel is megajándékoztak. Az idei első félévben sem
feletkeztünk meg a kerek évfordulójukat ünneplő tagjainkról akiket a szokásos módon hívtunk meg
a nyugdíjas klubba, ahol felköszöntöttük őket. A betegeket és az egyedül élő tagjainkat otthonaikban
látogattuk meg. Június 25.-én részt vettünk a helyi önkormányzat által szervezett I. Gulyásfőző
versenyen a berzétei futballpályán, ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Szervezetünk tagjai Szabó Ida, Zvolensky Éva, Berecz László, Rencsok István és Zsebik Gyula ebben
az évben is bekapcsolódtak és képviselték falunkat Berzétét a járási sportversenyen, melyet
Krasznahorkán az ottani sportpályán rendezett a Járási nyugdíjas szövetség. Köszönjük szépen a tagok
aktivitását.
Gergely Rózsa - elnök

Kerek évfordulójukat ünneplő tagjaink : Kováč Irén, Dežman Sarolta, Kovács Erzsébet, Szántó
Katalin, Kiss Julianna, Kováč Károly, Papko István, Gášpár László és Albert Béla

A CSEMADOK szervezet életéből

A Csemadok alapszervezet 2016 január 29.-én tartotta évzáró gyűlését a kultúrházban, melyen
a tagság szép számban jelent meg. Évzáró gyűlésünkön jelen volt a járási Területi Választmány küldötte
Hurák János mérnök, valamint a Budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem tanára Dr. Deáky Zita és
diákjai, akik néprajzkutatás kapcsán ebben az időpontban éppen ismét Berzétén tartózkodtak.
Az elnöki beszámoló bőségesen tartalmazta a tavalyi év gazdag kultúrális és közösségi eseményeit,
amelyeket közösen sikerült megvalósítanunk és jó volt felidézni ezeket. Ilyen volt pl. májusban
a tábortűz, majd pár napra rá a honismereti kirándulásunk Erdély csodálatos tájaira, ahol még közös
kopjafát is állítottunk a székelyek szent hegyén a Hargita tetején. Szép élmény marad a Szeretethíd
önkéntes közmunkában de a Sajó vize összeköt nemzetközi fesztiválon Alsózsolcán és a Tempfeszten
való közös együttlétünk is. Decemberben jó volt a berzétei kultúrház színpadán látni és hallani Kudlik
Júliát és Szvorák Katalint. A Csemadok mint társrendező tíz év kihagyás után a helyi Önkormányzattal
közösen, több helyi lakos kérésére ismét megrendezték Berzétén a Szilveszteri bált. Meg kellett azt is
említeni, hogy a bál nagyon jól sikerült és ami külön öröm volt számunkra , hogy a berzétei fiatalok ,
akik egyben a Csemadok szervezetünk tagjai is nagyon sokat segítettek a bál előkészületeiben. Külön
köszönjük többek között Pajtai Péter, Plichta Adrika, Szanko Tomi, Dókus Géza, Dobos Viktória, Gonos
Veronika, Tóth Misi segítségét abban, hogy igyekeztek minél több fiatalt megszólítani.Szeretnénk ha
folytatása lenne és természetesen a szilveszteri bált ebben az évben is megrendezzük.
Az idei évre szóló munkatervet és az új tag, Dókuš Róbert felvételét a jelenlévő Csemadok tagok
egyhangúlag elfogadták a gazdasági beszámolót pedig tudomásul vették. A beszámolók és
a hozzászólások után a helyi református lelkésznek Mgr. Mudi Róbertnek az elnök átadta az
összegyűjtött pénzösszeget, melyet ismét az épülő árvaház részére ajánlottunk fel.
Március 15.-én ünnepi istentiszteleten vettünk részt a helyi református templomban, majd ezt követően
közösen koszorúztunk nem csak a falunk többi szervezeteivel, hanem a Bánhorvátiból jött vendégekkel
együtt. A Máriássy téren lévő emlékoszlopnál az ünnepi beszédet Földvári István Bánhorváti község
polgármestere tartotta. A műsorban a helyi gyermekek szavalatai mellett a bánhorváti Máté Margit
költőnő saját verseit tolmácsolta. A koszorúzás után egy kis baráti beszélgetésen vettünk részt
a kultúrházban.
Április 29.-én ismét szervezői voltunk a Tábortűznek, mely most is a futballpálya melletti réten volt. A jó
hangulatról DJ Zsilla László. gondoskodott. Nagyon jó volt látni, hogy sok helyi lakos is részt vett ezen
és jól érezték magukat.
Május 7.-én a Fehér Ló udvarán tartott Juhásznapon a Csemadok szervezetünk csapata ismét első díjat
nyert a haluska főző versenyben, amihez ezúton is szeretettel gratulálunk nekik.
Május 21.-én a Szeretethíd- önkéntes faluszépítő közmunkában vettek részt tagjaink, ahol többek között
festettek, kapáltak, kőfalat javítottak.
Június 25.-én az 1. gulyásfőző versenyben is szívesen vettek részt tagjaink a berzétei futballpályán.
Lakomi Éva – Csemadok a.sz. elnök

Parlamenti választások 2016
A parlamenti választásokra Szlovákiában 2016 március 5.-én került sor. Berzétén a 995
választásra jogosult lakos közül 366 jelent meg, így a részvételi arány 36,78 % volt. A legtöbb
szavazatot községünkben a SMK- MKP 95, MOST-Híd 82, SMER-SD 47, ĽS-Naše Slovensko 35
és a OĽANO-Nova 32 szavazatot kapott.

Gulyásfőző verseny
Június 25.-én községünk Önkormányzata első alkalommal szervezte meg a Gulyásfőző versenyt
Berzétén a futballpályán. A versenyben kilenc csapat vett részt. A szervezők feltétele az volt, hogy egy
csapat maximum őt tagból állhat. a helyi Csemadok szervezet is alkotott egy 5 főből álló főzőcsapatot,
melynek tagjai Lakomi Éva, Szanko Erika, Plichta Angéla, Szanko Attiláné és Szanko Lajos voltak.A
kiértékeléslél az 1. helyet a berzétei református egyház csapata Szanko Attila, Pozmán János, Szanko
Tamás, Vajner Péter és Szanko Lóránt nyerte. Második helyezett lett a Berkő polgári társulás Szendi
Erzsébet, Nagy Irén, Nagy Rózsa, Szendi Bea és Lőrincz Albert alkotta csapat. A harmadik helyezett
a berzétei Magyar Közösség Pártja lett Dókus Valéria, Vanyo Ilona,Berecz Rózsa, Pajtai Vierka és
Berecz László voltak a tagjai. A zsűri az asztalok megterítését is díjazta, így a legszebben megterített
asztalnak járó különdíjat a Csemadok szervezet vehette át. A versenyben az említett csapatok közül
részt vettek még az FK csapata – Dókus Róbert, Gáspár Zoltán, Kerekes Róbert és Dókus Aneta a helyi
önkéntes tűzoltók csapata – Lakomi Gábor, Pajtai Ľubo, Dókuš Róbert és Farkas Jenő a Berzehorka
vadásztársaságot – Vanyo Barnabás, Gergely László és Szabó Lajos képviselték. A helyi Nyugdíjas
szövetség csapata – Szabó Mária, Gergely Rózsa, Zvolensky Éva, Szabó Ida és Mezei Éva , valamint
a Berzéte-i községi hivatal csapata – Tóth Árpád, Gonos Tánya,Dežman Erika, Szanko Mónika és Vajda
Viktor mérnök alkották. A zsűri tagjai Bc. Szanko Henrietta középiskolai szakoktató, Szántó Edmond
szakács,valamint Racsko Csaba szakács voltak. A verseny közben sokféle ügyességi játékokat is
beiktattak a szervezők Mgr.Dobos Viktória képviselő, Pajtai Péter és Bc. Szabó Szilárd MBA
polgármesterhelyettes amelyeken értékes díjakat lehetett nyerni a játékokban résztvevőknek. Volt
zsákban ugrálás, kötélhúzás, célbadobás és sörivó verseny is. Mindenki aki részt vett ezen
a rendezvényen jól szórakozhatott.Az említett versenyekben a legtöbb díjat az FK főzőcsapat vezetője
Dókus Róbert képviselő nyerte meg. A sörivő verseny győztese Tóth Árpád lett. Minden résztvevőnek,
aki versenyző,vagy segítőként de akár nézőként volt jelent ezen a szombati napon a futballpályán
nagyon szépen köszönjük.

Pajtai Vierka és Berecz Lívia az MKP csapatából, akik a versenyben a 3.helyezettek lettek

ÉRTESÍTÉSEK

Térfigyelő kamerák kiépítése
Községünk több területén elkészültek és jelenleg már működnek is a térfigyelő kamerák, melyeknek
feladata a közterületek megfigyelése az adott területen található értékek és a közbiztonság védelme
Tudjuk, hogy a térfigyelő kamerák a rendőri jelenlétet nem pótolják, de a bűncselekmények
megelőzésében és felderítésében ezentúl fontos
szerepet tölthetnek be. Bízunk abban, hogy
ezentúl egyre kevesebben lesznek akik a temetőn lévő utakat verseny pályának használják, esetleg
ezentúl meggondolják magukat az emberek és a szemetet nem a természetbe fogják kihordani
,valamint a közterületen kiültetett díszbokrokat, virágokat sem fogják büntetlenül eltulajdonítani, mert
a kamerák mindent rögzítenek.
Internet szerelés
Községünk területén az UPC Broadband Slovakia cég elkezdte az Internet hálózat kiépítését. Reméljük
azt, hogy a munkálatok befejezését követően a lakosok elégedettek lesznek a hálózat működésével.

Figyelmeztetés
A Keletszlovákiai áramszolgáltató vállalat felhívja a lakosok figyelmét, hogy ismét csalók
látogatják a háztartásokat és próbálják az embereket meggyőzni arról, hogy más
áramszolgáltatóval kössenek szerződést, ami olcsóbb és jobb lesz. Ne higyjenek ezeknek
a házalóknak és ha lehet ellenőrizzék kilétüket. Ha valakit mégis sikerült becsapniuk, nincs
semmi veszve, mert az aláírt szerződést az aláírási nap dátumától számított 14 napon belül
még meglehet szüntetni. Közelebbi információt és segítséget a következő ingyenes
telefonszámon kaphatnak a károsultak 0800 123 532.

VÁLTOZÁS

Értesítjük a község lakosait, hogy a helyi temető nagykapuja ezentúl minden páros hétvége
szombatján nyitva lesz reggel 8,oo órától este 18,oo óráig.

Kérés
A budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem (ELTE) történelem és néprajz szakos diákjai tanáruk
kíséretében július 12.-től 19.-ig egy héten keresztül ismét Berzétén fognak helytörténeti munkákat
végezni. Kérjük a lakosokat, hogy fogadják őket szeretettel és ha lehetséges minél több információt
nyújtsanak számukra Berzéte jelenéből, múltjából, hagyományaiból és régi szokásaiból. Az
egyetemisták által összegyűjtött és lejegyzett anyag fontos történelmi dokumentként marad majd meg
az utókor számára, melyet rövidesen könyv formájában fognak megjelentetni. Segítségüket és
együttműködésüket előre is köszöni Dr. Deáky Zita egyetemi tanár.

Iskolánk életéből
Az alapiskola és óvoda tanulói a következő eseményeken vettek rész :
Februárban már hagyomány, hogy jelmezbált szervezünk, így volt ez az idén is. A gyermekek körében
a karneválnak nagy sikere volt. A helyi nyugdíjas szövetség évzáró gyűlésének kultúrműsorában
szerepeltek tanulóink március 9.-én a kultúrházban. A Nyitott napok keretén belül szeretettel vártuk
és fogadtuk iskolánk könyvtárában az érdeklődőket. A leendő elsősök szüleik kíséretében látogattak el
hozzánk. A Fehér ló udvarán május 7.-én megrendezett juhásznapon tanulóink a kultúrműsorban
léptek fel, ahol moderné s cigánytáncokat adtak elő nagy sikerrel. A közönségnek megmutathatta
tehetségét a fiatal zenész Rusnyák Olivér is. Májusban szép kultúrműsorral kedveskedtek az Anyák napi
rendezvényen az édesanyáknak a helyi kultúrházban. Júniusban az iskola futbalcsapata 1. helyezést ért
el Rozsnyón egy focitornán. Június 10.én rendeztük meg már tizedik alkalommal a Roma tánc és dal
gyermek fesztiválját Berzétén, melynek nagy sikere volt ebben az évben is. Iskolánk tanulói Polyák
Márió, Polyák Kristián, Gaži Manuel és Horváth Tomáš a Járási természetrajzi versenyben képviselték
iskolánkat és az előkelő 5.helyezést érték el. Bekapcsolódtunk a ,,Kerékpárral a beteg gyermekekért
2016,, országos charitatív programba is, így június 15.-én ikolánk 8.és 9. osztályos tanulói
üdvözölhették és frissítővel kínálhatták meg a falunkon áthaladó kerékpárosok csoportját.
Mgr. Gabriela Tóthová - igazgató

Szeretethíd- 2016

A Református egyházközség vezetői, Berzéte község Önkormányzata és a helyi Csemadok
alapszervezet vezetősége szeretettel hívták falunk lakosait 2016 május 21.-én szombaton a
Szeretethíd – Kárpát medence reformátusai által meghirdetett önkéntes napra, melynek
keretén belül községünk egyes területeit tisztítottuk a szeméttől, valamint a buszmegállók
a templom a kultúrház és az épülő árvaház környékét rendeztük, festettük takarítottuk.
Mindenkinek akik részt vettek ezen a napon még egyszer nagyon szépen köszönjük
a segítségét !! Jó volt együtt lenni :)

Hulladékok osztályozása

Községünkben is elkezdődött az osztályozott hulladékok szállítása, ami a papírt, üveget, műanyag
üveget, elektronikai cikkeket, veszélyes hulladékot és az elhasznált háztartási olajat érinti.

Papír : Ide tartoznak az ujságok,folyóiratok , melyeket a szállítás napján összekötve kitesznek a lakosok
a házuk elé.

Üveg :
Ezalatt értjük az üres üvegeket és az összetört ablak üvegeket. Ezeket lehetőség szerint egy erre
megfelelő ládában, esetleg vastagabb zsákba készítsék ki a házuk elé , melyből ha kiszórják a Fúra cég
munkásai visszaadják.

Vegyes műanyag :
Ide soroljuk a különböző csomagoló fóliákat, tisztítószeres flakonokat, joghurtos dobozkákat,
törött múanyag kerti székeket, asztalokat stb.
Műanyag üvegek :
Ebbe a tartoznak a műanyag üdítős üvegek, melyeket az erre megfelelő műanyag zsákokba készítsék
ki a kapuk elé elszállításra.. A vegyes műanyagot egyszerre szállítják el a műanyag üvegekkel.

Elektromos készülékek
Az elhasznált elektromos készülékek közé tartoznak TV készülékek, számítógépek,
hűtőszekrények, mosógépek stb. Nem szétszedve, hanem egy darabban kell ezeket a kapuk
elé kitenni
Veszélyes hulladék :
Ebbe a kategóriába tartoznak az elhasznált elemek,akumulátorok, festékek, ragasztók,
villanykörték. Ezeket a hulladékokat
2016 augusztus10.-én és 2016 december 2.án.a személyazonossági igazolvány felmutatásával minden helyi lakos leadhatja a kultúrház
udvarán, melyet évente 2 alkalommal szállítanak el.
Használt háztartási étolaj :
A gyűjtése a használt olajnak, zsiradéknak minden második hónapban lesz a kultúrház
udvarán, melyről pontosan a község hangosbemondóján lesznek értesítve a lakosok.
.
A hulladékok helyes osztályozásával óvjuk a környezetünket. Van vele egy kis munka, de
higgyjék el megéri.

Erika Dežmanová

