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A helyi nyugdíjas szövetség életéből
A vezetőség tagjai rendszeresen tartják vezetőségi összejövetelüket minden hónap első
hétfőjén.Ezeken az összejöveteleken megbeszélik az éves munkaterv szerint előírt feladatokat
és megszervezik azokat. Minden gyűlésükről jegyzőkönyvet készítenek. A helyi Önkormányzat
a kezdetektől fogva rendszeresen anyagilag is segíti a nyugdíjas szervezetünk munkáját, így
a rendezvényeinket általában gond nélkül meg tudjuk valósítani. A szervezet tagjai januárban
fizetik ki a tagsági illetéket. Az új tagok felvétele is általában az év elején történik. Ezen az éven
hat nyugdíjas jelentkezett be a szervezetünkbe. Márciusban tartottuk évzáró gyűlésünket
a helyi kultúrházban, ahol a járási nyugdíjas szervezet vezetőségéből Bendula Mária volt jelen.
Az évzáró gyűlésünket községünk polgármestere Gáspár Pál és a képviselők többsége is
megtisztelte. A kultúrműsorban felléptek a helyi alapiskola diákjai és a rozsnyói Református
alapiskola tanulói is, majd a szervezetünk vezetőségi tagja Szabó Ida részletesen ismertette
a 2017-es évre szóló munkatervet és költségvetést. A gazdasági beszámolót a szervezet
pénztárnoka Szabó Mária tartotta. Az évzáró gyűlésünkön a jelenlévő hölgyek egy szál
szegfűvel voltak megajándékozva, emlékezve a régi nőnapokra, majd végezetül sor került egy
kis kötetlen szórakozásra és megvendégelésre.
Az áprilisi hónapban vezetőségünk tagjai a beteg nyugdíjasokat látogatták meg. Ebben
a hónapban köszöntöttük a kerek évfordulójukat ünneplő tagjainkat is a helyi nyugdíjas
klubban, akiket szeretettel hívtunk meg és nagy örömünkre minden meghívott el is jött erre
a kis ünnepségre. Az első félévben 10 tagot köszöntöttünk, akik között Berecz Erzsébet és
Rencsok Béla 90. születésnapjukat ünnepelték. Szeretettel köszöntjük őket e kerek szép
évforduló kapcsán az ujságon keresztül is és kívánunk számukra további jó egészséget. Az
Önkormányzat részéről Lakomi Éva képviselő volt jelen, aki szintén jó egészséget, sok
szeretetet kívánt minden ünneplő nyugdíjasnak.
Május 23.-án szervezetünk kis csoportja turisztikai napon vett részt Rudnán, ahol nagyon jól
éreztük magukat. Az idén a járási nyugdíjasok sportversenyét Felső- Sajón rendezték meg,
melyen a berzétei nyugdíjas szervezetünket Lőrincz Erzsébet, Mariňák Mária, Penger Mária,
Szabó Ida és Zvolensky Éva képviselték. Köszönjük szépen, hogy szépen teljesítették a
feladatokat a versenyen és képviselték községünk nyugdíjasait. A második félévben tervezzük
a közös egy napos kirándulásokat , melyre ezúton is szeretettel hívjuk tagjainkat.
Gergely Rózsa – nyugdíjas szövetség elnöke

Könyvbemutató
Budapesten a Hold utcai református templomban került sor 2017 május 19.-én a Történelmi,
néprajzi közelítések a gömöri Berzétéhez című könyv bemutatására. Erre az alkalomra
községünk önkormányzata is meghívást kapot, ahol a következő szavakkal köszönte meg
Gáspár Pál polgármester az egyetemisták munkáját.
Tisztelt hölgyek, tisztelt urak, tisztelt egyházi méltóságok, kedves egyetemisták !
Berzéte község önkormányzata, lakosai, valamint a saját nevemben szeretném megköszönni
munkájukat. Nagy örömünkre szolgált, hogy két évvel ezelőtt néprajzkutatásuk céljából éppen
községünket Berzétét választották és kutatómunkájuk végeztével ezt a rólunk , Berzétei-i
emberekről szóló könyvet ma a kezünkben tarthatjuk. E könyv által nem csak a jelen, de az
utókor számára is bizonyságot tehetünk arról, hogy falunkban szeretjük és tiszteljük
jelenünket, múltunkat, szokásainkat és hagyományainkat.
Köszönöm értékmegőrző munkájukat, külön köszönöm Dr. Deáky Zita egyetemi tanárnő és
kollégái irányítását és kívánok mindenkinek további sikereket és jó egészséget.
A könyvbemutatón községünket a polgármesteren kívül Mgr. Mudi Róbert képviselő, Bc.
Szabó Szilárd MBA polgármester helyettes és a hivatal alkalmazottai képviselték.

MKP
A Magyar Közösség Pártja 2017 március 4.-én tartotta évzáró gyűlését a helyi kultúrházban, melyen
a járási küldött Mgr. Simon Csaba elnök és MVDr Végső Viktor is részt vettek. Ezen az évzáró gyűlésen
három új tag felvétele is volt, valamint a helyi MKP új elnököt és vezetőséget választott. A jelenlévő
MKP tagok egyhangúlag Vanyo Ilonát választották elnöknek, a vezetőségi tagok pedig Berecz Lívia,
Szanko Mónika, Dókus Valéria és Plichta Angéla lettek. A tagság megköszönte az eddigi elnök Gáspár
Pál több évtizedes munkáját, az új vezetőségnek pedig sok sikert és eredményes munkát kívánt.
A kép az MKP évzáró gyűlésén készült

A Berkő Polgári Társulás évzáró gyűlését 2017 február 21.-én tartotta, ahol jelen volt az énekkar
vezetője Écsi Gyöngyi is. Márciusban tagjaink részt vettek a koszorúzási megemlékezésen Berzétén.
Június 11.-én Sajószentpéteren szerepeltek a Nemzeti összetartozás napján, ahol a nagyszínpadon egy
közös műsort adtak elő a sajószentpéteri, Kárpátalja-i, Erdély-i és Vajdaság-i csoportokkal együtt. Az
énekkart Kardosné Fafrák Éva vezényelte. Szép élményekkel gazdagodva tértünk haza és örömmel
készülünk a további fellépéseinkre a nyár folyamán.

A Berkő népdalkör tagjai Kardosné Fafrák Évával Sajószentpéteren

Koszorúzás a Trianoni emlékkőnél Mgr.Dobos Viktória és Szanko Tamás

Csemadok
Évzáró gyűlését a szervezetünk 2017 március 4.-én tartotta a kultúrházban, melyen a tagság szép
számban megjelent. Gyűlésünkön kiértékeltük a tavalyi éven megvalósított rendezvényeinket, a tagok
egyhangúlag jóváhagyták az ez évre tervezett kultúrális és közösségi programokat is.
Március 17.-én ünnepi istentisztelettel emlékeztünk meg a Magyarország-i testvértelepülésünk
Bánhorvátiból jött küldöttséggel együtt az 1848- 1849-es szabadságharcról. Majd utána a Máriássy
téren koszorúztunk, ahol az ünnepi beszédet Földvári István polgármester tartotta. A kultúrházban
a jelenlévő közönség a ,,Honszerelem vess tiszta lángot,, című műsort tekinthette meg a Budapesti
Vándorszínház előadásában. Áprilisban tagjaink részt vettek a futballpálya melletti réten a tábortűz
előkészítésében, majd a Fehér ló udvarán május 13.-én megrendezett Juhásznapon a haluskafőző
versenyen ismét első díjat nyertek a berzétei Csemadokosok, amelyhez ezúton is szeretettel
gratulálunk nekik. A református egyház által évente megrendezett Szeretethíd környezetszépítő
napon is szép számban vettek részt tagjaink május 20.-án. Május 25.-én Erdélybe utaztunk, mivel
a helyi Csemadok alapszervezetünk áprilisban gyűjtést szervezett az Erdélyben Jobbágyfalván

található Tündér Ilona üdülőközpont tűzvészben leégett épületeinek újjáépítéséhez. Azok a
berzétei és környékbeli emberek, akik már járhatttak e csodálatos völgyben és vendégek
lehettek a kárt szenvedett tulajdonosoknál a felhívásra rögtön reagáltak és jó szívvel
adakoztak. Akadtak olyanok is akik még sosem voltak ott, de a bajba jutott családnak ők is
szivesen segítettek. Köszönjük szépen a következő jóakaratú embereknek, szervezeteknek :
Zvolenszky Éva, Berze István, Gáspár Pál, Plichta Angéla, Dókus Géza, Dobos Viktória, Dobos
Márton, Vanyo Ilona, Dókus Valéria, Vajda Viktor, Simon Éva, Pajtai Vierka, Vajner Jarka,
Lakomi Éva, Lakomi Gábor, Dókus Róbert, Dókus Aneta, Kamzík Eleonóra, Szendi Erzsébet,
Dókuš Róbert, Szanko Erika, Szanko Lajos, Szanko Tamás, Lőrincz Albert, Szanko Attila, Szanko
Lóránt, Szabó Szilárd, Szendi Beáta, Szanko Rozália, Gergely Rózsa, Szabó Béla, Szabó Oszkár,
Szabó Lajos, Szabó Mária, Szanko Mónika, Dezsman Erika, Gonosz Tánya, Kovács Ágnes,
Kovács András, Tóth Árpád, Szedmák Szilárd, Mudi Róbert, Nagy Rózsa, Bartha Mária, a
BÚZAVIRÁG néptáncegyüttes, CSEMADOK alapszervezet Berzéte és a Berkő Polgári Társulás.
Az újjáépítéséhez 1 500 € összeggel járult hozzá nagy szeretettel e kis csapat, melyet
személyesen adtunk át a tulajdonosoknak Szász Csabának és feleségének Kingának, akik
könnyezve vették át az adományt és hálásan köszönik mindenkinek.
Lakomi Éva Csemadok a.sz. elnök

Berzéte község Önkormányzata
szeretettel hívja a falunkban működő szervezeteket, családokat, vagy baráti társaságokat
a II.Gulyásfőző versenyre 2017 július 29.-én /szombaton/
Feltételek :
Minden benevező csoport, család vagy baráti társaság max.5 főből állhat. A főzéshez való
hozzávalókról, katlanról saját maguk gondoskodnak. Benevezés 5 € ! Benevezési határidő
2017 július 25.
A szervezők tüzifát, asztalt és a főzésben résztvevők számára 1 korsó csapolt sört , valamint
a rendezvény ideje alatt különböző versenyeket, játékokat biztosítanak, ahol a győztesek
ajándékkal lesznek jutalmazva. A jó hangulatról DJ Zsilla gondoskodik.
A gulyásfőzés kiértékelését szakmai zsűri fogja végezni és a legszebben megterített asztalt
is díjazni fogják ! !
Helyszín a helyi futballpálya, kezdés délelőtt 9 órakor.

