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Mit várunk karácsonytól?
Minden évben újra meg újra eljön a karácsony. A szuper és hipermarketek most már
novembertől reklámaikkal valami romantikus, különleges hangulatba csábítanak el. Csak egy
szándékkal, hogy vásároljunk. Szívünk mélyén mindnyájan várunk valami szépet, tisztát és
boldogítót. Az üzletek ezt az anyagi dolgokban látják, és azt szuggeráljak nekünk, hogy
feltétlenül szükségesek a boldogsághoz. Ezért mindent megveszünk, mindent előkészítőnk,
sütünk-főzünk, hogy az elvárt boldogság megjöjjön… és gyakran nem jön meg. Mert a
megvett cikkek sajnos ezt nem tudják megadni. Ha nem találunk rá Jézusra, aki miatt a
karácsony van, nem tölt el a biztonság és béke a boldogság és szeretet amit elvárunk.
Gondoljunk vissza az előző évek karácsonyaira. Mit hoztak magukkal és mit nem
teljesítettek? A sok jó mellet, lehet, hogy az a lényeges hiányzott. Szükségünk lenne Grecciora a Róma melletti barlangra, ahová Assisi szent Ferenc hívta meg a karácsonyi misére a
falubelieket. Ott kezében megelevenedett a kis Jézus szobra. Nekünk is ezt az élő Jézust kell
felfedeznünk, aki gyerekként jött, hogy ne féljünk Istenségétől. Aki magára vette sorsunkat,
hogy reményt adjon. Bűneink bocsánatára, az örök életre a változás lehetőségére… Fogadjuk
el tőle ezt a reményt! A karácsony már nem egyszer tette az állattá süllyedt embert emberré,
mert csak egyedül Isten Fia mutathatja meg milyennek tervezte Isten az embert. Hozza meg
nekünk a 2018-as karácsony az újrakezdés kegyelmét Jézust Megváltónknak elfogadva .
Szeretettel meghívom Önöket Jézus születésének megünneplésére.
December 24.- 21.30 ó. - éjféli mise , December 25. - 8.30 ó.- szentmise Urunk születése róm. kat.
Szent Anna templom Berzéte , December 26. - 11.00 ó.- szentmise a püspök atyával Szt. István első
vértanú emlékére a Ferences templomban Rozsnyón, Január 1.- 8.30 ó. Szűz Mária, Isten
anyjának ünnepe - Berzéte
ThLic. Ján Čapla SDB

A helyi nyugdíjas szövetség életéből
Mint minden évet az idei évet is azzal kezdtük, hogy januárban tagjainktól beszedtük a tagsági
illetéket a 2018-as évre. Szervezetünk hat új taggal bővült.
Februárban tartottuk évzáró gyűlésünket, melyet jelenlétével megtisztelt a járási vezetőség küldöttje
Katarína Dravecká, illetve községünk polgármestere Gáspár Pál. Felszólalásukban mindketten
pozitívan értékelték a helyi szervezet működését és a további munkánkhoz sok sikert és kitartást
kívántak. A szervezet egész éves tevékenységéről az elnökasszony számolt be, majd a pénztári
beszámolót a szervezet gazdasági felelőse ismertette a jelenlévőkkel. Ezen az évzáró gyűlésen új
vezetőséget választott a tagság. Nagy változás nem történt a vezetőségbe, csupán Szabó Ida eddigi
vezetőségi tagunk egészségügyi problémája végett lemondott, s a helyére Zvolensky Évát választotta
a tagság. Az évzáró gyűlés a jelenlévők megvendégelése mellett kellemes hangulatban zajlott.
Áprilisban a helyi nyugdíjas klubban köszöntöttünk 15 tagunkat, akik az év első félévben ünnepelték
kerek születésnapi évfordulójukat. Októberben pedig ugyanilyen kis ünnepi összejövetelt tartottunk
a helyi kultúrházban a második félévben ünneplő tagjaink számára. Ezúton is kívánunk számukra jó
egészséget, különösen a 90. életévüket betöltő Benő Júliának és Gergely Ilonának !
Az év folyamán a beteg és egyedül élő nyugdíjasainkat is meglátogattuk. A járási szervezet által
rendezett sportnapon, mely Rozsnyón a Pionír utcai alapiskola sportpályáján volt megtartva. Penger
Mária, Mariňák Katalin, Szabó Mária, Tóth Piroska és Mariňák Mária képviselték szervezetünket, ahol
szép eredményeket értek el, különösen Mariňák Mária, aki a nők versenyében 1. helyezett lett.
Gratulálunk nekik a szép teljesítményért. A nyár folyamán tagjaink két alkalommal vehettek részt 1-1
napos kiránduláson az egri, illetve a bogácsi termálfürdőben.Szeptemberben bebiztosítottuk tagjaink
számára a télire való krumplit.
,,
Októberben a Fekete Lehotán tartott ,,Tisztelet ai időseknek – Úcta k starším járási rendezvényen
szervezetünk tagjai Penger Mária és Mariňák Mária elismerő oklevélben részesültek, melyet a Járási
Nyugdíjas Szövetség elnöke nyújtott át nekik.
özv. Gergely Lászlóné – a helyi szervezet elnöke

Jubilánsok köszöntése a kultúrházban, 2018 október

A helyi szervezetek évzáró gyűlései
A berzétei Temetkezési egylet vezetősége az évzáró gyűlését 2018 március 7.-én tartotta
a községháza tanácstermében. A vezetőség ezúton is köszöni a tagoknak a részvételt.
Mezei Sándorné - elnök
A Magyar Közösség Pártja berzétei szervezete 2018 március 24.-én tartotta évzáró gyűlését
a kultúrházba, ahol a párt elnöke részletesen kiértékelte a tavalyi év eseményeit. Megköszönte
a vezetőség és a tagság sikeres munkáját az elmúlt évben. Az évzáró gyűlésen a járási vezetőségből
Várady Zoltán mérnök volt jelen, aki hozzászólásában nagyra értékelte a berzétei alapszervezet
tevékenységét.
Vanyo Ilona MKP elök
CSEMADOK a.sz.
A helyi Csemadok alapszervezet szintén március 24.-én tartotta évzáró gyűlését, melyen a tagság
szép számban megjelent. A rövid kultúrműsorban Vanyo Ilona verselt, majd a Berkő népdalkör lépett
fel. Az elnöki beszámoló után a gazdasági beszámoló hangzott el, majd az idei évre szóló munkaterv
javaslattal és egy személy tagfelvételi kérelmével ismertettük meg a jelenlévőket. A munkatervet és
az új tag felvételét a szervezetünkbe a tagság egyhangúlag elfogadta.
Csemadok szervezetünk tagjai mint minden évben az idén is szervezői és résztvevői voltak a Március
15.-i koszorúzással egybekötött megemlékezésnek Berzétén. Májusban a hagyományos Tábortűz
rendezéséből is kivették részüket. A Fehér ló udvarán rendezett Juhásznapon az asszonyok ismét
bekapcsolódtak a főzőversenybe, ahol az idén is nagy sikerük volt. A helyi református egyház által
szervezett ,,Szeretethíd,, környezetszépítő napon is szép számban vettek részt tagjaink május utolsó
szombatján. Július 28.-29.-én a Falunap rendezvényének szervezési munkáiból is kivették tagjaink
a részüket és igyekeztek mindenben ahol kellett szeretettel segíteni. Augusztusban három napos
kirándulást szerveztünk Bogácsra, ahol mindenki jól érezte magát. Szeptemberben a Tempfeszten
tagjaink ismét elválalták a juhtúrós sztrapacska főzését. Az eladásból származó bevételt az épülő
árvaház számára adományoztuk.
Lakomi Éva Csemadok a.sz.
elnök

A Szeretethíd környezetszépítő közmunka résztvevői 2018 május

Falunapok - 2018
Községünk Önkormányzata Falunapokat rendezett július 28.-án és 29.-én, melynek keretén belül
megemlékeztünk községünk megalapításának 775.-ik évfordulójáról is.
Az ünnepség szombaton a kultúrház melletti kisszínpadon ünnepi köszöntővel, falunk történetének
ismertetésével, majd emléktáblák, valamint az ajándékba kapott kopjafa avatásával kezdődött
a kultúrház udvarán. A műsorba felléptek a Kormorán zeneker tagjai Vadkerti Imre, Sipos Dávid és
Szűcs István akik csodálatosan szép előadásukkal tették még szebbé ünnepünket.
A szabadtéri nagyszínpadon községünk polgármestere Gáspár Pál üdvözölte a közönséget, majd
ünnepélyes keretek közt lettek átadva Berzéte Község díjai, melyet községünk képviselőtestülete az
erre vonatkozó törvény alapján egyhangúlag hagyott jóvá a következő személyeknek és csoportoknak
Gáspár Pál polgármester, Mgr. Mudi Róbert helyi református lelkész, Berkő népdalkör, valamint
Rusňák Maros és zenekara számára. Községünk polgármestere Polgármesteri díjjal jutalmazta MVDr.
Csernok Évát, Gergely Rózsát és Dókus Valériát. Díszpolgári címben részesültek testvértelepüléseink
polgármesterei Földvári István Bánhorvátiból, Vass Imre Makfalváról, valamint Demeter Zoltán, aki
hosszú éven keresztül volt Bánhorváti polgármestere, jelenleg parlamenti képviselő.
A kultúrműsorban többek között felléptek a Bánhorváti alapiskola diákjai, Dred és Doris, a Kőrösi
református gyülekezet énekkara, Berkő népdalkör, Écsi Gyöngyi meseszínháza, Gyepesi László
Székelyföldről, a kassai humorista Andrer, valamint Rusňák Maroš és zenekara, akik az esti
szórakozáshoz is biztosították a jó zenét és a jó hangulatot. A nap folyamán MVDr Gordon László
képkiállítását a Gömör- Tornai karszt szépségeiről a református templomban nézhették és
csodálhatták meg az érdeklődők . Reméljük, hogy a helyi lakosoknak akik nézőként voltak jelen
tetszett a színes program, mert a környékünkről és a más országokból / Magyarország, RomániaErdély/ idelátogató emberektől csakis elismerést és pozitív visszajelzéseket kaptunk. Köszönjük
mindenkinek !

A BERKÖ népdalkör, mely immár 22 éve működik, ezért a sok
éves munkáért Berzéte Község díjával lett jutalmazva

A BERKŐ népdalkör tevékenysége
Februárban tartotta a csoport az évzáró gyűlését. Március 15.én részt vettek a koszorúzáson nem
csak Berzétén, hanem több tagunk a Rozsnyó-i ünnepségeken is jelen volt. A júliusi hónapban egy
nagyon szép és élmenyekkel teli három napos külföldi szereplés várta a csoportot Nyárádszeredába (
Erdély ), ahol nagy sikert arattak. A Berzéte-i Falunapon a csoport Faludíjat vehetett át, amivel
a község önkormányzata kifejezte köszönetét a Berkő eddigi munkájáért. Augusztus 20.-án a Miskolci szent István napi ünnepen való szereplésük feledhetetlen. A Pelsőcön rendezett ,,Sajó vize összeköt
nemzetközi fesztiválon,, is szép fellépésük volt, ugyanúgy mint a Csetnek völgyi fesztiválon
Kuntapolcán a Csermosnya menti Fesztiválon Kiskovácsvágásán. Szeptemberben a rőcei járásbeli
Alsófaluban léptek színpadra az ottani falunapok keretén belül, ahol a fesztivál nyitása előtt
a református templomban is szerepeltek. Októberben a kőrösi nyugdíjas napon volt fellépésük,
valamint ugyanilyen alkalomból a berzétei nyugdíjasok találkozóján is, majd a Reformáció ünnepén
a helyi református templomban énekeltek. A Berkő az idei éven 4 új taggal bővült.
A díjak átadása Nyárádszeredában : a képen Zabavnik Erika, Dobos Viktória és Vanyo Ilona

A helyi nyugdíjasok köszöntése a kultúrházban 2018 október - kivonat a polgármester köszöntőjéből
Posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome 23.10. 2018 a krátky pozdrav p. starostu.
Október je mesiacom úcty k staršej generácii, teda k dôchodcom. Preto Vás srdečne vítam na dnešnom
slávnostnom posedení, ktoré pre Vás pripravila samospráva obce. Vítam Vás na tomto javisku ako starosta
obce posledný krát, nakoľko čas letí, roky pribúdajú a onedlho už budem aj ja medzi vami, dôchodcami.
V dnešnom uponáhľanom svete potrebujeme niekedy aspoň jeden deň aby sme sa trošku zastavili a poďakovali
staršej generácií za ich svedomitú prácu čo odviedli, nie len pre vlastnú rodinu, ale aj pre našu obec. Preto Vám
patrí veľká vďaka. V mene samosprávy obce Brzotín Vám prajem aby ste jeseň svojho života strávili v pokoji a v
láske. Prajem každému z Vás veľa zdravia a šťastia v kruhu Vašej rodiny, aby ste si dôchodkový vek mohli dlho
a šťastne užívať. Milý dôchodcovia! V krátkom kultúrnom programe Vás pozdravia členovia spevokolu Berkő –
ktorí za dlhoročnú prácu boli v tomto roku ocenení s Cenou Obce Brzotín. Prajem Vám príjemnú zábavu už
tradične s hudobnou skupinou NOSTALGIA, ktorých tiež srdečne vítam. Ku večeri prajem každému dobrú chuť!
Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a mai ünnepélyes találkozónkon, melyet falunk idősebb
lakosainak, vagyis a nyugdíjasainknak rendeztünk.Október az idősek hónapja , amit végül most Berzétén is
sikerül ebben a hónapban megtartani, melynek mint a falu lassan leköszönő polgármestere nagyon örülök.
Tisztelt nyugdíjasok szeretném mindannyiuknak még egyszer megköszönni az eddigi munkájukat. Kívánok
mindenkinek további jó egészséget. A családjukban sok-sok szeretetet és békességben eltöltött nyugdíjas
éveket. Kérem fogadják szeretettel az idén Berzéte Község díjjal kitüntetett, 22 éve működő Berkő énekkarunk
műsorát, majd utána a Gáspár Arnold vezette Nosztalgia zenekart, ajándékot és megvendégelést, amit az
önkormányzat nyújt ma önöknek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek !

A helyi posta 2018 október 1.-től a valamikori Jednota üzlet épületébe
költözött, melyet a község megvásárolt. Reméljük a változás a lakosok örömére
szolgál, mert sikerült végre a postát egy méltóbb a falu központjában lévő helyre
áthelyezni, mely mindenki számára kényelmesen megközelíthető .

Tisztelt lakosok!
Mint leköszönő polgármester szeretném megköszönni a saját, valamint a 2014-2018 –as választási
ciklusban tevékenykedő képviselők nevében is az Önöktől kapott bizalmat. Ez alatt a négy év
leforgása alatt többnyire segítőkész és a falunkért tenniakaró képviselőkkel dolgozhattam, amiért
hálás vagyok nekik. Nem tétlenkedtünk, hanem igyekeztünk közösen olyan döntéseket is hozni,
melyek falunk fejlődését és az itt lakók életét teszik majd jobbá. Az ujság szlovák nyelvű részében
részletesebben olvashatnak a négy év alatt elkészített tervekről , melyeknek egy része már
a közeljövőben látható lesz, de azokról is amelyek folyamatban vannak. Köszönöm mindenkinek
a segítségét, jóindulatát akiktől többnyire biztatást kaptunk. Köszönöm a hivatal alkalmazottainak
a sok éves együttműködést és megértést. Kívánok minden lakos számára jó egészséget és mosolyt
a mindennapokban.
Gáspár Pál

Díjazottak – községünk díszpolgárai lettek a testvértelepüléseink polgármesterei – Földvári István,
Demeter Zoltán és Vass Imre. ( a felvétel a Falunapon készült 2018 7.29 )

