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„Bizony, bizony mondom néktek: A ki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be;
a ki pedig engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött” /Jn 13,20/

A BEFOGADÁS ÜNNEPE
A közelgő Karácsony váradalma lassan teljesen átjárja a mindennapjainkat. Erről beszélünk, erre készülődünk, ez szól a rádióból, ez
villan meg a monitorokon. A hívő ember átéli az Advent, a várakozás idejét, a hitetlen csak rohan lélek nélkül, de mindkét típus
megérkezik a karácsonyba. Az egyik a valódi ünnepbe, a másik a hamis fényekbe. Ebben nincs is semmi új. Az új, a szokatlan, amit
ma papírra szeretnék vetni nektek, s amiben elgondolkodásra ösztökélem az olvasót, az a karácsony jelzője. Miről is szól ez az
ünnep? Sokan a szeretetet mondanák elsőként, valaki az ajándékozást tartaná fontosnak, mások talán a pihenés, a család vagy a
fény ünnepének tartják az elközelgő napokat – én ma egy másik megközelítést használok: A KARÁCSONY A BEFOGADÁS
ÜNNEPE, amit jól példáz, hogy az újszülött Jézusnak és családjának szállást adtak Betlehemben egy vendégfogadóban, még ha
annak nem is a legelegánsabb részében…
Az Úr Jézus földi szolgálata legelejétől fontos mozzanat a „befogadás”. Beszél erről már János apostol az evangéliuma legelején:
„Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá
legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek.” /Jn1,11-12/ - S ez a mozzanat, a befogadás mozzanata végigkíséri Jézus teljes
munkásságát. Az Úr sokat beszél az Ő Igéjének a befogadásáról, a tanításának, de a tanítványainak a befogadásáról is. Őt magát is
volt ahová befogadták és van ma is, ahol nincs számára hely.. Az első karácsonnyal a befogadás kora kezdődött meg a
világtörténelemben. Az Isten befogadja a megtérő bűnös embert és a teremtmény, mi, befogadhatjuk hittel a világ világosságát, Jézus
Krisztust az életünkbe. Ez a legnagyobb karácsonyi üzenet. Elfogad, befogad az Isten téged is drága testvér, ha te is befogadó vagy
az Isten Igéjével!.. Persze ezt a
fogalmat
próbálják
kicsavarni,
máshogy magyarázni ma nagyon
sokan. Be kell fogadnunk a nem
Krisztus nevében érkezőket is?
Gondolok itt a migránsok millióira.
Nehéz kérdés. Értelmezésem
szerint mindenkire vonatkozik az Ige,
aki Isten nevében érkezik. Tehát a
hívő, keresztény migránst igen. De
nem vonatkozik ez a befogadás
azokra, akik nem Jézus nevében
érkeznek, hanem egy erőszakos,
pusztító, öntörvényű istenképük van.
De, hogy ne a nagyvilág példáját
hozzam fel, s maradjunk a mi kis
falunkban: Az egyházak Berzétén
ma is nyitottak és befogadnak
mindenkit, aki viszont befogadja
Jézust a szívébe. Szeretettel várunk a
templomunkba, az alkalmainkra.
Egyet
kérünk:
Higgy
Jézus
Krisztusban! Ne tagadd, ne szidd,
ne káromold Őt! Fogadd be a
szívedbe!.. Befogadsz, és te
magad is befogadottá válsz…ez a
kereszténység képlete. Mennyire tudsz ezen a karácsonyon befogadni drága testvér? Befogadtad már a gyülekezetet, az
Igehirdetéseket, befogadtad már a lelkészt, befogadtad már Istent kis dolgokban a szívedbe? Félreteszed önzésedet és a másikat
fontosnak és értékesnek tartva, befogadod őt? Akkor Te is befogadott leszel ezen az ünnepen! Adja a mindenható Isten, hogy igazi,
befogadó karácsonyunk legyen, amelyben mi magunk is befogadottakká válunk!
Mgr. Mudi Róbert – református lelkész

SZERETETTEL VÁRJUK ALKALMAINKRA:
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
Jan.
-

20. szerda
22. péntek
24. vasárnap
25. hétfő
26. kedd
31. vasárnap
1. hétfő

Karácsonyi műsor próbája a gyerekekkel – ref.parókia 17.00
Karácsonyi műsor próbája a gyerekekkel – ref.templom 18.00
Advent 4. vasárnapi és egyben Szentesti Istentisztelet gyermekműsorral 18.00
Karácsony 1. napi Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet 10.30
Karácsony 2. napi Ünnepi Istentisztelet 10.00
Óévbúcsúztató Ünnepi Istentisztelet 10.00
Ünnepi Újévi Istentisztelet 10.00

Kedves testvérek, kedves olvasók!
Karácsony küszöbén állunk. Számomra ez az ünnep nemcsak azt idézi fel, hogy „úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.”Jn 3,16, hanem azt is mennyire múlik az idő, már újra egy év van mögöttünk. A karácsony
annyira mély benyomású családi ünnep volt nálunk, hogy igazából nem saját születésnapomtól
számláltam az éveket, hanem karácsonytól, Jézus születésétől. Már megint egy év van mögöttem… Ha
önöknél is előfordult ez az érzés, akkor megértik milyen fontos megállni egy kicsit az ünnepek
alkalmával és vizsgálni életünket: elfogadtam-e Isten szeretetének ezt a nagy ajándékát, Jézust, és az örök
élet felé haladok, vagy a karácsonyi ünnepek a szaladásnak a meggyorsulását jelentik számomra?
Ha görögül nézzük idézetünket, ott nem befejezett cselekedetről van szó, mintha Isten csak egy
időben szerette volna a világot. Itt egy elkezdődött múltról van szó, mely nem szűnik meg soha. Az Isten
még mindig szereti a világot, most is szereti a világot és téged is. Milyen jó lenne ezt tudomásul venni,
átélni és viszonozni Isten szeretetét. Kívánom mindenkinek, aki ünnepelni fogja Jézus születését, hogy
gondoljon arra, hogy érte is érkezett, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tegyünk valamit azért,
hogy az Úr befogadjon minket országába!
Áldott ünnepeket kívánok !
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. – Szt.István,16.00 Betlehemesek és 16.30 szt.mise Rozsnyón a Déli lakónegyden
Január 1. - Szűz Mária, Isten Anyja 8.30-kor
Január 5. - Vízkereszt, Urunk megjelenése 16.00-ko

Ady Endre : Karácsony ma tán a béke
Elvesztette magát az ember,
Ma tán a béke ünnepelne,

Mert lencsén nézi az eget,

A Messiásnak volna napja,

Megátkozza világra jöttét –

Ma mennyé kén' a földnek válni,

Beteg a világ, nagy beteg…

Hogy megváltóját béfogadja.
Ember ember ellen csatázik,
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék

Mi egyesítsen, nincsen eszme,

Szívükre mind az emberek –

Rommá dőlt a Messiás háza,

De nincs itt hála, nincs itt béke:

Tanítása, erkölcse veszve…

Beteg a világ, nagy beteg…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kihült a szív, elszállt a lélek,

Kinek lelke volt, nem lehet!…

A vágy, a láng csupán a testé;

Hatalmas Ég, új Messiást küldj:

Heródes minden földi nagyság,

Beteg a világ, nagy beteg!…

S minden igazság a kereszté

A CSEMADOK a.sz.
*Július 29.-én a berzétei Önkormányzat által rendezett II. gulyásfőző versenyen Csemadok szervezetünk
csapata ismét elnyerte a ,,legszebben megterített asztal,, címet.
*Augusztus 19.-én tagjaink Alsózsolcán a ,,Sajó vize összeköt,, nemzetközi fesztiválon képviselték
Berzéte községet, ahol ismét elkészítették a finom juhtúrós haluskát, majd a hónap utolsó hétvégéjén két
napos kirándulást szerveztünk Bogácsra, ahol a tagok nagyon jól érezték magukat.
*Szeretettel üdvözöltük 2017 szeptember 13.-án az Esterházy János emlékfutás résztvevőit – Zsélyi
Katalint, Zsélyi Zoltánt, Ágh Pétert, Szász Szilviát, Ravasz Esztert, Bögi Gábort, Magyar Imrét és Juhos
Gábort Berzétén.
A futók délután érkeztek falunkba, ahol a kultúrház udvarán fogadtuk őket egy kis frissítővel ( pogácsa,
kávé, ásványvíz) egy emlékszalaggal, melyre a következő feliratot írtuk : ,, A mi jelünk a kereszt, nem
a horogkereszt ,, Esterházy János emlékfutás 2017 9.13. Berzéte.
Örültünk annak, hogy részesei lehettünk ennek a nem mindennapi eseménynek, s a mi községünk,
Csemadok szervezetünk is kifejezhette tiszteletét az igazságért az elveiért rendíthetetlenül kiálló és sajnos
55 éves korában a Mirov-i börtönben mártírhalált halt gróf Esterházy János iránt. Meghatódva tűztük fel
emlékszalagunkat a faragott keresztre és szeretettel küldtünk egy kis berzétei földet is az Alsóbodok-i
kegyeleti emlékhely felavatására. Legyen áldott Esterházy János emléke !!
Az ujságok így írtak Esterházy Jánosról :
,, ......60 évvel ezelőtt, 1957. március 8-án, nem egészen egy héttel 56. születésnapja előtt utolsót dobbant a
szíve a morvaországi Mírov börtönében gróf Esterházy Jánosnak, aki a két világháború közötti Csehszlovákia
és az 1939-1945 között fennállt Tiso féle Szlovák Állam legkiemelkedőbb magyar politikusa volt. Mint
közismert, 1945 után a Szovjetunióba hurcolták, ahol éveket töltött a gulágon, miközben az újra alakult
Csehszlovákiában mint a nácizmussal kollaboráló, az első Csehszlovák Köztársaság felbomlásáért felelős
politikust koholt vádak alapján halálra ítélték, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatták..... ,,

* Szeptember 3.-án Berzétén a Tempfeszten vettek részt tagjaink, ahol a megszokott módon főztek
a fesztivál vendégei számára. Egy nagyon szép napot töltöttek Szilvásváradon szervezetünk tagjai
szeptember 16.-án a ,,Kárpátok őre,, című rendezvényen, melyen többek között Vadkerti Imrét
a Kormorán együttes tagját is láthattuk és hallhattuk gyönyörű dalait.
*Október 1.-én Nagytárkányban egy tiltakozó naggyűlésen képviselte négy tagunk szervezetünket, majd
október 21.-én ötödik alkalommal rendeztük meg a Fehér lóban a Sietve búcsúzik a nyár c. zenés
szórakoztató estét, melyen mindenki aki eljött jól mulatott. A hangulathoz a jó zenét Kovács Péter és
Andrea biztosította Szilicéről.
* Novemberben a Bánhorvátiban rendezett Lángosfesztiválon főzték ismét az asszonyok a juhtúrós
sztrapacskát, melynek nagy sikere volt. A fesztivál szervezői köszönettel vették a berzéteiek munkáját és
nagyon hálásak voltak érte, s a Csemadok szervezetünk csapatát egy gyönyörű kerámia tállal
ajándékozták meg és 60 000 Ft anyagi támogatásban részesítették.
Mindenkinek köszönöm az egész éves odaadó munkáját és a közelgő ünnepekhez kívánok tagjaink
számára áldott, boldog karácsonyt és örömökben, sikerekben gazdag új esztendőt !
Lakomi Éva – Csemadok a.sz. elnök

BERKŐ
A csoport júliusban Kőrösben szerepelt az ottani Falunapi ünnepségen. Augusztusban Lucskán
a Csermosnya menti fesztiválon, valamint Alsózsolcán a ,,Sajó vize összeköt,, nemzetközi találkozón.
Szeptemberben Alsófaluban a Falunapon, valamint Jólészen egy fesztiválon, Berzétén a Tempfeszten,
majd a református templomban a Reformáció 500 éves ünnepén, valamint az MKP rendezvényén léptek
fel a helyi kultúrházban. A Berkő csapata a II.gulyásfőző versenyen a 3. helyezést érte el.

A Berkő népdalkör fellépése a Kőrös-i Falunapon 2017 7.15.

A Berkő terített asztala

Községünk meghívást kapott a testvértelepülésünkön Bánhorvátiban rendezett Lángos fesztiválra 2017
november 25.-én. A fesztivál vendége az idén Felvidék volt, így Berzéte mellett Várhosszúrét község is
meghívást kapott. A rendezvényen Berzétét méltóképpen képviselte a Csemadok alapszervezete.

A Fesztivál kiértékelése és a díjak átadása Bánhorvátiban. A képen Nagy György a Várhosszúrét-i és
Dókus Valéria a Berzéte-i csapat díját vette át.

Megyei választások
A megyei választások 2017 nov. 4.-én zajlottak Berzétén a 1013 választásra jogosult lakos közül 181 vett részt
a választáson, mely 17,87 %. A 15 megyei elnökjelölt közül a legtöbb szavazatot Berzétén Pataky Karol 68, Richard
Raši 64 és Rastislav Trnka 17 kapták. A 41 megyei képviselő jelölt közül Nagy György 88 , Anna Attila 62, Pavol
Burdiga 61, Beke Beáta 58 szavazatot kapott a berzétei választóktól.

Berzéte Község Önkormányzata második alkalommal rendezte meg a gulyásfőző versenyt 2017 7.29.-én ,
majd másnap július 30.-án a Kupamérkőzést a helyi futbalpályán, melyeknek az eredményei
a következőképpen alakultak: A mérkőzésen négy csapat vett részt, melynek eredményei a következők
voltak : 1. FK Bánhorváti 2. FK – Kőrös 3. FK Mladosť Berzéte 4. FK Berzéte. A serleget ismét
Bánhorváti futballcsapata vitte el, amihez gratuláltunk nekik.
A gulyásfőző verseny kiértékelése
A versenybe 12 csapat nevezett be : 1.Csemadok a.sz., 2. Nyugdíjas szervezet, 3.FK Berzéte, 4. Berzétei
önkéntes tűzoltók, 5.MKP, 6.Berzéte község, 7.Református egyház, 8.Berkő, 9.Berzehorka
vadásztársaság, 10.Grecmajer család, 11. Dókus Géza csapata, 12. Csajos csapat.
A díjazottak a következő csapatok lettek :
1. díj – Berzétei református egyház - főszakács Szanko Attila
2. díj - FK – Berzéte - főszakács Dókus Róbert
3. díj - Berkő népdalkör – főszakács Szabó Béla
A legszebben megterített asztalért járó díjat úgy mint tavaly az idén is a Csemadok csapata nyerte,
melynek tagjai a következő személyek voltak : Szanko Erika, Lakomi Éva, Kovács Éva, Szanko Erika,
Vajner Jarka, Vajner Péter.
Az ügyességi versenyekben is aktívan kivették a részüket a jelenlévők. Köszönjük szépen a szórakoztató
programokat a szervezőknek, külön Mgr. Dobos Viktóriának és segítőinek. Jó volt ez a szombati nap és
külön említésre méltó, hogy egyre több falusi ember is érdeklődéssel figyeli és szivesen eljönnek
a futbalpályára, ha főzni nem is, de szórakozni és elbeszélgetni a résztvevőkkel.
Nagyon sikeres rendezvény volt és jövőre ismét megszervezzük, lehet más név alatt , mert a többség
véleménye az volt, hogy ne csak gulyásleves készüljön,hanem más finomságok is. Ha minden igaz
a következő éven Gasztro fesztiválként hirdetjük majd meg, ahol a csapatok azt főznek amit a legjobban
szeretnek, vagy tudnak.
Képek a gulyásfőző versenyről 

A helyi nyugdíjas szövetség életéből
Az év második félévében szervezetünk tagjai egy alkalommal Bogácson, majd ezt követően Egerben
voltak egynapos kiránduláson. Júliusban részt vettünk a berzétei futballpályán rendezett II. gulyásfőző
versenyen, melyen ha nem is lettünk a díjazottak között nagyon jól éreztük magunkat.A rendezvény alatti
játékos vetélkedőkbe is szivesen bekapcsolódtunk. Szeptemberben tagjaink számára bebiztosítottuk
a télire való krumplit, melyre évről évre egyre kevesebb az igény. A járási nyugdíjas szervezet által
meghirdetett őszi Nagyszlabos-i túrán én, mint a berzétei szervezet elnöke vettem részt. A résztvevők
megtekinthették az ottani híres alagutat. Októberben a helyi nyugdíjas klubban egy kis ünnepség keretén
belül köszöntöttük azt a 13 tagunkat, akik kerek évfordulójukat ünnepelték az év második felében. A
jubilánsoknak szervezetünk vezetősége egy kis ajándékot nyújtott át és a helyi Önkormányzat részéről
Dókus Géza képviselő jött el az ünnepelteket köszönteni.
Az idősek tiszteletére az októberi hónapban a járási nyugdíjas szervezet vezetősége Pacsán tartott egy
járási találkozót, ahol munkájuk elismeréséért kitüntetésben részesültek a berzétei szervezetünk tagjai is,
mégpedig : Szabó Ida, Szabó Mária és Zvolensky Éva. Szeretettel gratulálunk nekik. Vezetőségünk tagjai
ebben a félévben sem feledkeztek meg a beteg és egyedül élő tagjaink meglátogatásáról. Az
Önkormányzat által rendszeresen megrendezett Nyugdíjas napon is nagyon sokan vettek részt tagjaink
közül a helyi kultúrházban november 10.én. Köszönjük a szervezőknek a megvendégelést és a Gáspár
Arnold vezette Nosztalgia zenekar szórakoztatását, mely ismét nagy sikert aratott a nyugdíjasok körében.
Minden tagunk számára ezúton is kívánok jó egészséget, kellemes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet !!
Gergely Rózsa - a nyugdíjas szövetség elnöke

A kerek évfordulójukat ünnepelők : Szekeres Jolán, Szabó Anna,Tóbisz Magda, Lenkei Irén, Maslenka
Zoltán, Simko Erzsébet, Berecz László, Szabó Mária és Mariňák György.
Ezúttal is gratulálunk nekik és kívánunk számukra jó egészséget és hosszú boldog életet !

