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Zo života z.o. Csemadok
Výročná členská schôdza organizácie sa uskutočnila v kultúrnom dome, na
ktorej sa zúčastnili p.profesorka Deáky Zita so svojimi študentmi etnológie
z Univerzity L. Eötvösa z Budapešti a Ing. Ján Hurák z oblastného výboru
Csemadok Rožňava. Predsedníčka miestnej organizácie vo svojom príhovore
pozitívne hodnotila činnosť za rok 2015 a poďakovala sa členom, ktorí sa
aktívne zúčastňujú nielen v kultúrnom živote našej obci,ale aj v iných
oblastiach sú stále nápomocní. Neskôr podala podrobnú správu o pláne činnosti
na rok 2016, ktorú členstvo jednohlasne schválilo. Na tejto schôdzi sme prijali
za člena R. Dókuša. Následne predsedníčka odovzdala farárovi reformovanej
kresťanskej cirkvi Mgr. Róbertovi Mudimu nazbieranú finančnú čiastku na
podporu sirotinca v Brzotíne.15. marca sme si pripomenuli spomienkovou
slávnosťou revolučné roky 1848 – 49, ktoré boli spojené s bohoslužbou
v miestnom reformovanom kostole. Reformovaný farár, poslanec o.z. Mgr.
Róbert Mudi pripravil s miestnymi deťmi slávnostný program. Pri pomníku
padlých v I.a II. svetovej vojne na Máriássyho námestí k prítomným sa
prihovoril pán starosta István Földvári z družobnej obce Bánhorváti
a zarecitovala spisovateľka Máté Margit svoju báseň. Následne sa uskutočnilo
kladenie vencov. Koncom apríla sa členovia zúčastnili a aktívne sa zapojili do
stavanie vatry, ktorú organizovala miestna samospráva v priestoroch za
futbalovým ihriskom. Na Ovčiarskom dni sa zapojili do súťaže vo varení
bryndzových halušiek, kde získali aj v tomto roku krásne 1.miesto. S radosťou
prišli aj na dobročinnú brigádu „Most úcty“, ktorú už roky organizuje
reformovaná cirkev v Brzotíne. V júni sa zúčastnili v súťaži vo varení guláša
v Brzotíne, kde získali cenu za najkrajšie prestretý stôl.
Eva Lakomiová
predsedníčka z.o. Csemadok

Voľby do Národnej Rady SR
Voľby do NR SR sa uskutočnili 5.3.2016. V našej obci z 995 zapísaných voličov vo
voľbách sa zúčastnilo 366, takže účasť bola 36,78 %. Najviac hlasov od voličov
v Brzotíne dostali politické strany SMK- MKP 95, MOST – HÍD 82, SMER-SD 47 ,
ĽS- Naše Slovensko 35 a OĽANO – Nova 32 hlasov.
Činnosť základnej organizácie JDS
Ako každý rok, aj toho roku sme začali svoju činnosť už v januári, keď sme vyzbierali členské príspevky na
tento rok. Do organizácie sme prijali 9 nových členov.
V zimných mesiacov obvykle usporadúvame zdravotnú prednášku. Toho roku sme mali na tému:
Rakovina. Zúčastnilo sa na nej 40 členov.
Začiatkom marca sme mali výročnú členskú schôdzu, kde z roka na rok vždy menej a menej členov sa
zúčastní. Bohatým kultúrnym programom pozdravili dôchodcov deti zo Základnej školy s Materskou
školou v Brzotíne a deti z Reformovanej Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rožňave a
dievčatá z tanečnej školy./ 2 z Brzotína/
Po kultúrnom programe predsedníčka podala správu o činnosti za uplynulý rok aj o rozpočte.
So svojou prítomnosťou uctil našu schôdzu predseda OO JDS v Rožňave Mgr. Ladislav Fabian, ktorý
vysoko ocenil prácu našej organizácie. Za Obecný úrad pozdravil prítomných Mgr. Mudi Róbert, ktorý s
predsedom OO JDS a s prítomnými poslancami odovzdali ženám karafiát k MDŽ.
Aj toho roku sme pozdravili našich jubilantov. Navštívili sme chorých a osamelých členov našej
organizácie.
V sobotu 25.6.2016 členovia organizácie sa zapojili do 1.ročníka súťaže vo varení guláša v Brzotíne, ktorú
organizovala miestna samospráva.
Tradičný športový deň pre seniorov nášho okresu organizovaný OO JDS v tomto roku sa konal
v Krásnohorskom Podhradí, na ktorom sa zúčastnili aj dôchodcovia z Brzotína Ida Szabóová, Eva
Zvolenská, Ladislav Berecz, Július Zsebik a Štefan Renčok. Každému ďakujeme za aktivitu.
za ZO JDS predseda R.Gergelyová

Poslanec OZ Attila Szanko pri odovzdaní karafiátov

Zo života našej školy
Žiaci ZŠ s MŠ v Brzotíne sa v druhom polroku školského roka 2015/2016 zúčastnili nasledovných
aktivít:
Február sa tradične nesie v znamení plesov, bálov a karnevalov, preto aj naša škola sa premenila na
čarovné miesto, kde sa stretli deti v kostýmoch rôznych postavičiek, ktoré sa spolu zabávali a šantili
celé dopoludnie. Rozžiarené detské očká svedčili o tom, že karneval sa i tento rok vydaril.
Dňa 9.3.2016 si žiaci našej školy pripravili krátky kultúrny program pre dôchodcov z obce Brzotín.
Spolu so žiakmi iných škôl sa prezentovali rôznymi básňami, ľudovými piesňami a hrou na klávesový
hudobný nástroj.
Dňa 21. marca 2016 sa v knižnici našej školy konal Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov a ich
rodičov. Pre našich budúcich prváčikov boli pripravené zaujímavé aktivity a rôzne hry, pri ktorých sa
deti zabavili a získali predstavu o škole. V dňoch od 01.04.2016 do 08.04.2016 sa konal zápis do 1.
ročníka našej školy na šk.rok 2016/17. Žiaci ZŠ v Brzotíne spestrili svojimi vystúpeniami Ovčiarsky deň
konaný 7. mája 2016 na Konskom dvore v Brzotíne. Žiačky vystúpili moderným a rómskym tancom a
Oliver Rusnyák ukázal svoje nadanie hraním na syntetizátore v podaní zábavnej hudby. V
popoludňajších hodinách 9. mája tohto roku si žiaci našej školy pripravili pre svoje mamy krásne
pásmo pesničiek, básničiek, tancov a krátkych dramatizácií, ako poďakovanie za ich starostlivosť a
lásku. Veselosť, úsmev a spokojnosť žiarili na oboch stranách: účinkujúcich aj obecenstva. Dňa
07.06.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na turnaji – Unifikovaný futbal v Rožňave, kde sa umiestnili
na 1.mieste.
Dňa 10.06.2016 sa konal pred budovou našej školy už 10. Detský festival rómskych piesní a tancov,
ktorého sa zúčastnili aj žiaci okolitých škôl. Žiaci sa predviedli rôznymi tancami, spevom, hrou na
rôznych nástrojoch, nie len hudobných ale aj kuchynských. Deň bol plný zábavy, smiechu a radosti.
Naši žiaci Mário Polyák, Kristián Polyák, Manuel Gaži a Tomáš Horváth reprezentovali našu školu na
súťaži Za krásami NP Slovenský kras, kde si konfrontovali svoje vedomosti o flóre, faune a geológii
národného parku so svojimi rovesníkmi z niekoľkých škôl okresu Rožňava. Umiestnili sa na peknom
piatom mieste. V stredu 15. júna 2016 privítala naša obec účastníkov charitatívnej cyklotour „Na
bicykli deťom pre život 2016.“ Tento projekt prostredníctvom občianskeho združenia Deťom pre
život pomáha onkologicky chorým detským pacientom. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci 8. a 9.
ročníka, ktorí účastníkom podali občerstvenie.
Mgr. Gabriela Tóthová
riaditeľka školy
Fotky : 10. Detský festival rómskych piesní a tancov

Medzi divákmi bol aj bývalý splnomocnenec
vlády Mgr. Peter Pollák PhD.

Príhovor p. riaditeľky Mgr. G. Tóthovej

Triedenie odpadu v našej obci
V našej obci sa vykonáva triedený zber papiera, skla, plastov, elektro odpadu, nebezpečného
odpadu a zber použitých jedlých olejov.
Papier :
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, reklamné letáky, kartón, ktoré v deň zberu obyvatelia
obce vyložia zviazané pred brány svojich rodinných domov.
Sklo:
Patria sem:
Prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo, čo musí byť rozbité. Obyvatelia obce vyložia tento
odpad v deň zberu v silnejších vreciach, ktoré po vyprázdnení pracovníci firmy Fúra s.r.o.
vrátia.
Zmiešané plasty:
Patria sem :
Fólie, igelitové obaly, fľaše od čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie, plastové stoličky
atď.
PET fľaše:
Patria sem: plastové fľaše od nealko nápojov ktorých objem má byť minimalizovaný
stlačením alebo zošliapnutím.
Zmiešané plasty a PET fľaše obyvatelia obce v deň zberu vyložia pred brány svojich
nehnuteľností v plastových vreciach.
Elektronický odpad:
Medzi elektronický odpad patrí biela a čierna technika, počítače, televízory. Elektronický
odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. Takýto odpad obyvatelia obce takisto
vyložia pred brány svojich rodinných domov.
Odvoz papiera, skla, zmiešaných plastov, PET fliaš a elektronického odpadu sa uskutočňuje
podľa harmonogramu zberu separovaného odpadu, na ktorom je aj podrobný rozpis
triedenie odpadu. Harmonogram obdŕžala každá domácnosť. Obyvatelia majú možnosť
separovať odpad aj do 1 100 l kontajnerov ktoré sú umiestnené v obci. Modrý kontajner na
papier, zelený kontajner na sklo a žltý kontajner na plasty.
Nebezpečný odpad:
Patria sem: batérie, akumulátory, farby, lepidlá, žiarovky... Nebezpečný odpad môže
odovzdať každý občan – fyzická osoba s trvalým pobytom v obci na základe predloženia
preukazu totožnosti. Zber sa uskutočňuje 2 x ročne a to v termínoch 10.08.2016 a 2.12.2016
vo dvore obecného úradu.
Použité jedlé oleje :
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva raz za dva mesiace. O mieste a termíne odovzdania
budú obyvatelia obce vopred informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu. Občania
môžu odovzdať použitý jedlý olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše
od olejov sa nevracajú.
Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu za ktorý platíme, má aj esteticky dopad a
chránime tým životné prostredie.
Erika Dežmanová
referentka - OcÚ

OZNAMY
 Vybudovanie kamerového systému
V obecnom záujme je zvyšovať kvalitu života občanov, predchádzať kriminalite,
výtržníctvu a napomáhať odhaľovaniu protispoločenskej činnosti. Príkladov opakovaných
výtržných činoch je mnoho bohužiaľ aj v našej obci. Z tohto dôvodu aj na
území
Brzotína sa vybudoval kamerový systém. Tento slúži na monitorovanie a
zdokumentovanie obecného a verejného priestranstva voči nežiadúcim činnostiam,
hlavne čo sa týka nelegálneho vynášania smetí do prírody, narúšania verejného poriadku
na cintoríne, ničenia obecného majetku a podobné. Kamery umožňujú snímať, prenášať,
zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať
aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.
 Zlepšenie prístupu na Internet v našej obci
Šírenie digitálnej televízie a internetu v našej obci bude zabezpečovať spoločnosť UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava. Sieť v obci je navrhovaná vzdušným vedením na nových stĺpoch na
ktorých, budú uchytené samonosné optické a koaxiálne káble a prvky z ktorých, bude možné pre
žiadateľov, pripojenie na internet ako aj digitálnej televízie. Veríme že realizáciou tejto stavby aj v
našej obci dôjde k zlepšeniu pripojenia sa na internet k plnej spokojnosti obyvateľov.
 VSE - upozornenie obyvateľov

Východoslovenská energetika si Vás dovoľuje upozorniť na nekalé praktiky niektorých
podomových predajcov elektriny. Najčastejšie sa stretávajú s tým, že sa títo obchodníci
vydávajú za ich pracovníkov a poskytujú zavádzajúce informácie a nepravdivo tvrdia že
Východoslovenská energetika končí svoju činnosť alebo, že mení svoj názov a podobné. Ich
cieľom je získať od zákazníkov za každú cenu podpis zmluvy o dodávke elektriny. Ak Vás
nečakane navštívi podomový obchodník s elektrinou bezodkladne preverte jeho totožnosť.
V prípade že ste už zmluvu podpísali nič nie je stratené, pretože máte právo na odstúpenie od
zmluvy do 14-ich dní. VSE Vám pomôže a poradí na bezplatnej linke bezpečného predaja
0800 123 532. Veríme ,že naše informácie budú pre Vás užitočné a pomôžu Vám predísť
neželanej zmene dodávateľa elektriny.
 Pozor zmena !!
Oznamujeme obyvateľom obce, že veľká brána na obecnom cintoríne bude každý párny týždeň
otvorená v sobotu nasledovne : v období od 1.mája do 30.septembra v čase od 7,00 hodiny do 20, 00
v období od 1.októbra do 30.apríla v čase od 7,00 do 17,00-ej hodiny večer.

Prosba - Študenti z Univerzity L. Eötvösa z Budapešti od 12.-do 19.júla sa opäť vrátia do našej obce
dokončiť začaté etnologické práce. Preto prosíme obyvateľov aby ich pri návšteve prijali srdečne
a podľa možnosti im poskytli čo najviac informácií.
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Spoločenská kronika - Társasági rovat
Január :
Narodenie – Lea Hanzelová
Jubilanti – 50. Marta Fodorová
60. Janka Gášpárová
Alexander Grecmajer

Jún :
Narodenie – Maximilián Vavrek 9.6. 2016
Jubilant – 65. Katarína Szántóová
Ladislav Vavrek
Úmrtie – Ladislav Vanyo 4.6.2016 ( 53 r.)
Árpád Pajtai 24.6.2016 (73 r.)
Gejza Gál 26.6.2016 (83 r. )
Uzavretie manželstva – Marek Varga a
Valéria Máziková 6.6.2016
Alexander Rusznyák a Sandra
Oláhová 25.6.2016

Barbora Polyáková
65. Artúr Krištóf
85. Margita Gergelyová
Úmrtie – Margita Rusznyáková 20.1.2016 (83 r.)
Február :
Narodenie – Mária Kónyová
Jubilanti – 55. Mikuláš Hajdú, Alžbeta Mátéová
65. Ladislav Polyák, Vojtech Albert
70. Štefan Andoga
75. Margita Fábiánová, Irena Kováčová
80. Štefan Papko , Alžbeta Kovácsová
85. Gabriela Kostková
Marec :
Jubilanti - 50. Štefan Palme, Adriana Csunyová
55. Jozef Rusňák
65. Ladislav Gášpár
75. Mária Kárászová
80. Karol Kováč
Apríl :
Narodenie – Fanni Kónyová
Jubilanti - 50. Valéria Rusnyáková, Jozef Gaži
55. Ladislav Rusňák , Eva Bereczová
60. Alena Bačová
75. Šarolta Dežmanová
Uzavretie manželstva - Mgr. Róbert Mudi a Katalin Bartha – 30.4.2016
Máj :
Jubilanti – 50. Štefánia Gálová
55. Igor Cicko
60. Petronela Polyáková , Štefan Lešták
75. Juliana Kiššová
Úmrtie - Alžbeta Rusnyáková 15.5.2016 (58 r.)
Ján Zagiba 27.5.2016 (60 r.)
Ladislav Nagy 30.5.2016 ( 69 r.)
Oslávencom a mladomanželom srdečne blahoželáme !! Smútiacim rodinám vyslovujeme
úprimnú sústrasť . Az ünnepelteknek és az ifjú házasoknak szeretettel gratulálunk ! A gyászoló
családoknak őszinte részvétünket fejezzük ki.

