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AZ IGAZI VILÁGOSSÁG
A parókia nappali szobájában ülök, mellettem pattog a cserépkályha. A falu még
csendes, kora reggel van. Advent 3. vasárnapja volt tegnap, négy helyen prédikáltam,
próbáltam az Isten üzenetét átadni, s még mindig fáradt vagyok tőle. Ilyenkor hétfő
hajnalonként gondolatban előveszem az arcokat, akiket tegnap láttam a szószékről s
csöndesen imádkozom értük. Ahogyan a fotelban ülve hátradőlt fejjel, lecsukott szemekkel
imádkozom a gyülekezeti tagokért, esküvő vagy keresztelő előtt állókért, gyászolókért,
betegekért, közeli és távoli családtagokért, s mindenki másért is, akit elém hoz ma reggel az
Isten Lelke, imádkozom azokért akiknek látom az életén, hogy sötétségben járnak, nem lépnek
ki a fényre, nem vállalják az igazságot, egyszer csak valami megcsiklandozza az orromat..
kinyitom a szemem, s elvakít a falu feletti kora reggeli fénysugár. Belesett az ablakunkon, s
egy pillanatra épp az arcomon pihent meg. Valami leírhatatlan békesség és öröm tölti el a
szívemet… Igy talál meg Isten szeretete mindenkit!! Karácsony lesz!! Él az Úr!!
Amikor János apostol az evangéliuma elején Jézus Krisztus testet
öltéséről ír, az Ő küldetésének lényegét abban látja, hogy: „Az igazi világosság
eljött a világba”(Ján 1,9) maga Jézus pedig így mutatkozott be egy alkalommal:
„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága”(Jn8,12)
– De nagy szüksége van a világnak erre az igazi világosságra! Hiszen
olyan sok sötét gondolat lapul meg bennünk, gyakran sötét indulatok
ragadnak el bennünket, sötét ügyeink vannak, amelyeket nem merünk
napvilágra hozni, s épp emiatt a sok belső sötétség miatt látunk sötéten, s
félünk a világosságtól. A környezetünket műfényekkel díszítjük, de az igazi fénytől, Krisztus
igazságától félünk. Csillognak esténként a házak ablakai falunkban is, villognak a műfények,
teremtünk magunknak mű hangulatot, de az igazi fény elé oly kevesen állnak csak. Mert ha
Jézus fénye teljesen megvilágítana, akkor át kellene rendeznünk teljesen az életünket. El
kellene hagynunk sok bűnüs dolgot, bocsánatot kellene kérnünk, a magunk igaza fölé
helyezni az Isten igazságát. De ezt sokan nem akarják…
A Karácsony fényeiben az a szép, hogy megvilágítanak hívőt és hitetlent, templomot és
kocsmát egyaránt. Az a fény, ami belesett ma hajnalban a parókiára, bevilágít kicsiny falunk
minden ablakába. Hát ne ítélkezzünk, egyikünk sem jobb a másiknál, hanem próbáljunk
végre megfürödni Krisztus szeretetének a fényében, engedni, hogy átjárjon bennünket az Ő
szeretete, az Ő fénye. S ha így lesz, akkor mi magunk is elkezdünk lassan világítani, kilépni a
sötétségből, megélni a hitünket, szeretetet adni, igazi fényhordozókká válunk. Adja az Úr,
hogy magunkból Isten szeretetének a fényét árasztó, boldogan világító emberekké váljunk.
Szeretteim és jómagam nevében ezt kívánom tiszta szívemből minden kedves olvasónak. -mrALKALMAINKRA SZERETETTEL VÁRJUK KÖZSÉGÜNK LAKOSAIT, AKI NEM JÖN, ANNAK PEDIG EZEN ÚJSÁG HASÁBJAIN KERESZTÜL
KÍVÁNUNK ISTENTŐL GAZDAGON MEGÁLDOTT ÜNNEPEKET !
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TERVEZETT ISTENTISZTELETI ALKALMAINK
23 péntek Karácsonyi műsor próbája gyerekekkel - református templom 17.00
24 szombat Ünnepi Szentesti Istentisztelet gyermekműsorral- ref.templom 18.00
25 vasárnap Karácsony 1.napi Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet–ref.templom 10.30
26 hétfő – Karácsony 2. napi Ünnepi Istentisztelet ref. templom 10.00
31 szombat – Óévbúcsúztató Ünnepi Istentisztelet 18.00 – ref. templom
1 vasárnap – Ünnepi Újévi Istentisztelet 10.00 - református templom

A Csemadok szervezet életéből
Szervezetünk tagjai augusztus utolsó hétvégéjét Bogácson töltötték, ahol az idén is nagyon jó hangulatban zajlott
a közös kirándulás.
Szeptemberben a Berzétén rendezett Nemzetközi Fesztivál keretén belül a református templom kertjében ismét
elkészítették a finom juhtúrós haluskát a résztvevő vendégek és a fellépők számára. A Csemadok tagok a Fesztivál
szervezési munkáiban és a KORMORÁN koncert rendezésében is aktívan kivették részüket, amit ezúton is
megköszönök nekik.
December 2.-án író–olvasó találkozót tartottunk Berzétén. melyen Szomolai Tibor Felvidéki sága és a Fáklyavivők
című könyveinek bemutatására került sor. December 10.-én egy egynapos kirándulást szerveztünk Budapestre,
ahol az Adventi karácsonyi vásárt tekintettük meg.
Lakomi Éva Csemadok a.sz. elnök
A Berkő énekkar életéből
Elismerő oklevelet vehetett át a csoport vezetője Szendi Erzsébet , mellyel a Berkő munkáját köszönte meg a Járási
Gömöri Kultúrális szervezet –GOS- igazgatója Helena Novotná. Az oklevelet augusztusban ünnepi keretek között
Rejdován adták át az arra érdemes hagyományőrző csoportoknak. Az énekkar tagjai 2016 szeptember 4.-én
Berzétén a Nemzetközi Fesztiválon énekeltek, majd szeptember 24.-én Magyarországon, Kisgyőrben szerepeltek
a hagyományos Szüreti ünnepségeken. Lekenyébe is kaptak meghívást, ahol az ottani nyugdíjasnapon lépett fel
a csoport, majd egyházi énekeket énekeltek Berzétén a reformáció ünnepe alkalmából.
Nagy esemény volt az idén az énekkar életében, ugyanis október 8.-án ünnepelték megalakulásuk 20.évfordulóját
a helyi kultúrházban. Erre az ünnepségre a környékünkön működő népdalkörök is meghívást kaptak, de eljöttek
a Kisgyőri dalos társak is Grúz Attila vezetésével , hogy felköszöntsék a Berkőt. Szép számban eljött a berzétei,
kőrösi nézőközönség is. Az énekkar vezetője Écsi Gyöngyi megnyitó beszédében nagy szeretettel köszöntött
mindenkit és röviden ismertette az énekkar húsz éves történetét, mely 1996 márciusában alakult meg. Elmondta
a kezdeti nehézségeket, de hálát adva gondolt vissza a szép időkre a rengeteg sok fellépésre, felejthetetlen
élményekre, közös sikerekre, örömökre melyeket a Berkő tagjai megélhettek ez alatt a 20 év alatt.
A Berkő novemberben meghívást kapott a járásunk szlovák folklórcsoportjai és a Gömöri Kultúrális Központ
/GOS/által szervezett Rok na Gemeri / Egy év Gömörben/ c. rendezvényre is. A Berkő tagjai hagyományos kelt
kalácsokat sütöttek erre az alkalomra a szervezők és a résztvevők számára, mellyel nagy tetszést és elismerést
arattak.

A Berkő 20 éves évfordulója

Kalácsok az ünnepségre

A helyi nyugdíjas szervezet életéből

Az év második félévében szervezetünk vezetősége két alkalommal szerveztek kirándulást egyet Egerbe
a másikat pedig Tiszaújvárosba az érdeklődők számára. Szeptemberben a télire való krumlit
biztosítottuk be tagjainknak, melyre évről évre egyre kevesebb az igény. Októberben egy turisztikai
sétán vehettek részt az érdeklődők a szilicei fennsíkon, melyet a járási vezetőség szervezett. Annak
ellenére, hogy az időjárás nem volt a legmegfelelőbb, de annál jobb volt a hangulata ennek a túrának.
Szilicén a polgármester Várady Tamás mérnök és az ottani református lelkész André János tartottak
a résztvevők számára egy kis történelmi beszámolót a községről és környékéről.
Októberben köszöntöttük a második félévben kerek évfordulójukat ünneplő tagjainkat a helyi
nyugdíjas klubban. Erre az ünnepségre is sajnos nagyon kevesen jöttek el. A tíz meghívott ünnepelt
közül csupán hárman voltak jelen, ami szintén azt jelenti, hogy elkell majd a jövőben gondolkozni
a vezetőségnek, hogy érdemes-e tovább folytatni ezeket a köszöntéseket. A megjelent ünnepelteket
egy kis ajándékkal köszöntöttük és a többieket akik nem tudtak eljönni a vezetőség tagjai otthonukban
látogatták meg. Az önkormányzat nevében Dókus Róbert képviselő köszöntötte az ünnepelteket.
Októberben az idősek hónapja alkalmából a járási nyugdíjas szervezet találkozót szervezett
Krasznahorkaváralján, ahol munkájukat megköszönve elismerő oklevelet vehettek át a berzétei
nyugdíjas szervezet vezetői is Berecz Lászlóné és Mezei Sándorné.
Az év második felében is meglátogattuk a beteg és az egyedül élő nyugdíjasainkat Berzétén.
Kívánok minden tagunknak a közelgő karácsonyi ünnepekhez békét, nyugalmat, boldog új évet és ami
a legfontosabb további jó egészséget !
Gergely Rózsa – a helyi nyugdíjasszövetség elnöke

Oklevelek átadása Krasznahorkaváralján Mezei Éva és Berecz Rózsa
A Szilicei-fensíki túrán résztvevők:
Mariňák Katalin, Mariňák György, Farkas Mária és
Gergely Rózsa

vezetőségi tagjaink számára

Néprajzkutató egyetemi hallgatók Berzétén /ELTE Budapest/ 3.alkalom
Utolsó néprajzkutató munkájukat végezték az egyetemisták és tanáruk Dr. Deáky Zita a falunkban július 12.-étől
július 17.-ig. Szállásuk az árvaházban, ellátásuk pedig az iskola konyháján volt bebiztosítva. Az itt töltött napok
alatt a falut ismét bejárták és igyekeztek minél több információt összegyűjteni,hogy az idén ősszel megjelenő
Berzétéről szóló könyvüket kiadhassák. A zárónapon közös szalonnasütés volt az árvaház kertjében, melyet
a presbiterek biztosítottak be. Este ellátogattak hozzájuk az önkormányzat képviselői a polgármesterrel együtt,
valamint Bačo Zsolt, aki az egyetemisták ittléte alatt sokban segítségükre volt. Mindenkinek még egyszer köszönik
a segítséget. A könyv azóta novemberben már megjelent, melynek bemutatója januárban lesz Berzétén

Kupamérkőzés
A hagyományos kupamérkőzés az idén is júliusban a búcsú napján volt megszervezve a helyi futballpályán.
A meghívott négy futballcsapat az FK Bánhorváti, FK Kőrös, FK Mladosť Berzéte és az FK Berzéte csapatai
voltak. A mérkőzések eredményei : 1. helyezett FK Bánhorváti 2.helyezett FK Kőrös 3. helyezett FK Mladosť
Berzéte 4.helyezett FK Berzéte. A mérkőzések után mindenkinek ízlett a finom gulyás, amit a képviselők Szanko
Attila , Szanko Lóránt és segítőik Vajner Péter, Gáspár Zoltán és Szanko Tamás készítettek. Az időjárás nagyon
kellemes volt, így a résztvevők is és a nézők is jól érezhették magukat. A szervezők tomboláról is gondoskodtak,
melyek a sorsolásnál a nyerteseket megörvendeztették.

Az FK Berzéte csapata

MAKFALVI KÜLDÖTTSÉG BERZÉTÉN

2016 szeptember 2.– 4. között szervezte meg a BERZÉTE-i ( Szlovákia, Rozsnyói járás ) önkormányzata „ AZ
ÖSSZEFOGÁS EREJE - JÓ PÉLDÁVAL AZ ERŐS EURÓPÁÉRT ” című rendezvényét amelyre meghívták Makfalva
község küldötteit is. Erre a meghívásra egy 45 tagú küldöttség érkezett a hármasfalusi „HatSzentCsók”
tánccsoporttal együtt Berzétére. A késő délutáni órákban érkeztünk meg, ahol nagy-nagy szeretettel fogadtak.
Vendéglátóink finomabbnál finomabb süteményekkel és„szíverősítőkkel ” kínáltak majd elvezettek
szálláshelyünkre. Egy lovas csárdában voltunk elszállásolva, ahol egyeseknek még fürdő medence is megadatott.
Este a helyi kultúrotthonban volt közös vacsoránk a holland testvérekkel együtt, melyet követett a Duna TV-ből
is jól ismert HAZAJÁRÓK előadása. Bár fáradtan de élményekben gazdagon tértünk pihenőre. Másnap a reggeli
után falusétára került sor amely során fiatal vendéglátóink bemutatták Berzéte község nevezetes építményeit.
Egyesek szépen ragyogtak, másokat pedig elenyész a rom, mert a szlovák kormány nem áldoz a magyar
műemlékek újjáépítésére. Itt jegyzem meg, hogy a szlovák kormány sok esetben nem biztosítsa a legelemibb
szabadság jogokat sem a többséggel magyarlakta területeken! A faluséta után következett a fesztivál ünnepélyes
megnyitása. A polgármester, Gáspár Pál köszöntője után Mudi Róbert református lelkipásztor köszöntötte az
egybegyűlteket és beszédében elmondta, hogy Ő volt 2008-ban a BERZÉTEI ÁRVAHÁZ megálmodója. Ez az álom
mostanra megvalósult. Ezután következtek a gyermek néptánc és népdal csoportok előadásai. Itt került sor a
HÁRMASFALUSI székely néptánc előadására is, amellyel a tánccsoport nagy sikert aratott a nézők körében.
Délben egyházi kórusok gyönyörű dalait hallhattuk meg a helyi református templomban amelyeket Sziki Károly
egri színművész nyitott meg gyönyörű szavalataival Az egyik meghívott holland lelkész gyönyörű orgona
koncerttel varázsolta el a templomban összegyűlteket.
Az ebédre a templomkertben került sor, ahol sok gulyásfőző mester mérte össze erejét, többek közt a
hármasfalusi csoportunk is. A finomabbnál finomabb ételeket kóstolva megérkezett magyar honból Vaga Banda
Gólyalábas Társulata. A 2-2,5 méteres gólyalábbal érkező művészek az igazi XIX.- XX.-ik század első felében létező
nagyvásári hangulatot hozták a nézőtérre. Ló eladás, alkudozás, egyéb áruk eladása, medvetánc, minden belefért
a műsorba. A később következő gulyásverseny kiértékelőjén a mi csoportunk, HÁRMASFALU is díjat kapott.
Tamás István ( az egyik fő szakácsunk ) fejében született meg az a gondolat, hogy az általuk kapott üveg bort
árverezzék el és a befolyt összeget az árvaháznak adományozzák! A licitálást persze a „tulajdonos” végezte és az
egy liter bor elképesztő áron kelt el: 150 000 forintért !!!Mudi Róbert református lelkipásztor szemében is
összegyűlt a könny mikor átvette az adományt az árvaház részére. Az estét a berzétei sportpályán tartott
Kormorán együttes koncertje zárta a fiatalok nagy megelégedésére.
Másnap, vasárnap került sor a hálaadó istentiszteletre, utánna az ünnepély megáldására, amelyen Felvidéki,
Kárpátaljai, Anyaországi és Erdélyi lelkészek gyönyörű áldásait hallhattuk. Erdélyországból gyönyörű áldást
tartott Kiss Károly ny. ref. lelkipásztor és Varga Sándor szovátai unitárius lelkipásztor. A nap fénypontja pedig,
ezután a testvér települési szerződés aláírása volt Makfalva és Berzéte között. Vass Imre polgármester egy székely
zászlót adományozott Gáspár Pál, berzétei polgármesternek. Ezután a makfalvi tanácsosok egy kis ajándékot
nyújtottak át berzétei tanácsos kollegáiknak. Ebéd után elbúcsúztunk vendéglátóinktól és hazaindulásunk előtt
még meglátogattuk Krasznahorka büszke várát, amely Berzététől kb. 8 km-re található észak keletre ( Rozsnyó
mellett). A középkori vár gyönyörű fekvése és épsége mindenkit lenyűgözött. Kissé fáradtan, de élményekben
gazdagon tértünk haza hétfőn hajnalban. Köszönjük a meghívást !
Péter Ödön

Az elmúlt hétvégéről...Először is engedjétek meg,hogy gratuláljak a remek szervezéshez ,hisz tudom micsoda óriási
munka is folyhatott a háttérben. Nagyon szépen köszönünk nektek mindent a baráti,testvéri vendégszeretetet ,a
sok-sok törődést , - azt hiszem írhatok nyugodt szívvel többes számba, hisz mindannyian hasonlóképpen
éreztünk,érzünk.- Felemelő , megindító érzés volt ennyi jólelkű ,jó érzésű emberrel találkozni.Külön élmény volt
számunkra az estét záró KORMORÁN koncert és az ott mutatott összetartozás. Remek hangulatban hitben és
lélekben feltöltődve hagytuk el Berzétét. - köszönet és hála !
Ombódy Zsolt- képviselő Bánhorváti

Nyugdíjasnap Berzétén
A helyi Önkormányzat szeretettel hívta november 23.-án falunk nyugdíjasait, akik ebben az évben töltötték be 62.ik életévüket a hagyományos nyugdíjas napra a berzétei kultúrházba. Mgr. Dobos Viktória- képviselő verssel
köszöntötte az időseket. A polgármester Gáspár Pál pedig ezzel a pár mondattal köszöntötte a megjelenteket:

Tisztelt hölgyek, urak, kedves nyugdíjasok!
Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a mai ünnepélyes találkozónkon, melyet falunk idősebb lakosainak,
vagyis a nyugdíjasainknak rendeztünk. Ebben a rohanó világban kell egy nap az év 365 napjából, hogy egy kicsit
megálljunk és köszönetet mondjunk az idősebb generáció tagjainak is. Hiszen önök azok, akik aktív életük során ki
milyen formában, de nagyon sokat tettek azért, hogy ne csak a saját családjuk, de a falu élete és fejlődése is előre
haladjon. Tudom, sokan vannak önök között akik már hosszabb ideje nyugdíjasok, de vannak olyanok is akik nem
régen érték el a nyugdíjba vonulást. Őket külön nagy szeretettel üdvözlöm és kívánom, hogy érezzék jól magukat a
nyugdíjasok körében. Sokan továbbra is aktívan tevékenykednek falunk egyes szervezeteiben tudásuk és
lehetőségeik szerint. Községünk vezetősége és alkalmazottai ezt nagyra becsülik, s természetesen minden egyes
nyugdíjasát akik ma itt megjelentek és ugyanúgy azokat is akik sajnos ma nem tudtak eljönni erre az összejövetelre.
Most pedig szeretném, ha megemlékeznénk azokról a nyugdíjasokról is, akik ezen az éven elhunytak és már nem
lehetnek közöttünk és nem ünnepelhetnek velünk - özv. Rusznyák Margit, özv. Bagács Ilona, Nagy László, Pajtai
Árpád, Gáll Géza, Gergely László, Karasz Béla, Kristóf Árpádné és Kristóf Artúr. Kérem felállva szenteljünk
emléküknek egy néma percet....... Köszönöm. Tisztelt nyugdíjasok szeretném mindannyiuknak még egyszer
megköszönni az eddigi munkájukat. Kívánok mindenkinek további jó egészséget. A családjuk körében sok-sok
szeretetet és békességben eltöltött nyugdíjas éveket. Kérem fogadják szeretettel lelki támaszként a református és
az evangélikus lelkészeink gondolatait, szavait, majd a Gáspár Arnold vezette Nosztalgia zenekar műsorát,
ajándékot és a szerény megvendégelést, amit az önkormányzat nyújt ma önöknek.Végezetül kívánok mindenkinek
a mai délutánon jó szórakozást a vacsorához pedig jó étvágyat ! A közelgő Karácsonyi ünnepekhez békét,
nyugalmat , az új esztendőben pedig jó erőt és egészséget !!

Jó volt újra látni Arnoldot és a zenekarát.
Sok nyugdíjas visszaemlékezett a régi ,, szép időkre,,a valamikori bálokra, lakodalmakra a Berzéte-i kultúrházban

Tisztelt olvasók!
A karácsonyi ünnepek különös hatással vannak mindenkire. Lecsendesülünk és lelkünk
mélyén felébred a vágy a szeretetet után. Végre itt van egy néhány nap arra, hogy megértsük
mi is a legfontosabb a világon, miért is teremtettünk. Azért, hogy Isten képmásai legyünk.
Annak az Istennek aki maga a Szeretet. Éppen ezért jött közénk az Isten Fia, hogy megtanítson
szeretni, hogy megmutassa, hogy nincs olyan élethelyzet amelyben nem lehetne szeretni.
Legyünk szegények mint Ő, aki istállóban született, saját kezünkkel keressük kenyerünket,
amint Ő tette 30 éven keresztül, legyünk elutasítva, ahogy őt is elutasították sokan.
Szenvedjünk, ahogy Ő is szenvedett, de akkor is szerethetünk. Ez a mi hivatásunk és ebben
lesz örök boldogságunk is. Engedjük, hogy bontakozzon ki a szeretet szívünkben. Figyeljük meg
Jézust és kövessük példáját. Egyedül tőle tudhatjuk meg mi is a szeretet.
Kedves testvéreim mindnyájuk számára szeretettel teljes karácsonyt kívánok. Érintse
meg szívünket Isten kegyelme, hogy elfogadjuk Jézust, aki értünk jött, hogy tanítson
szeretni, és adjon erőt is hozzá.
Th.Lic. Ján Čapla SDB

A Római Katolikus egyház ünnepi Istentiszteleteinek rendje Berzétén:
December 24. – éjféli mise 21.30-kor
December 25. - Karácsony, ünnepi mise 8.30-kor
December 26. - Szent István vértanú 8.30-kor
Január 1. - Szűz Mária, Isten anyja 8.30-kor
Január 6. - Vízkereszt, Urunk megjelenése 8.30-kor

Mikulásnap Berzétén
A berzétei gyermekekhez is ellátogatott a Mikulás 2016 december 9.-én. A kultúrház
nagytermében a gyerekek örömmel várták érkezését. A jelenlévőket előtte a polgármester
helyettes Bc. Szabó Szilárd MBA köszöntötte. A Mikulás a csomagosztás előtt a gyermekek
kultúrműsorát tekintette meg, s csak aztán került sor a csomagok szétosztására. Reméljük a jövő
évben is ellátogat Berzétére, mert a gyermekek nagyon várják !

