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Čo očakávame od týchto Vianoc?
Prichádzajú Vianoce ako každoročne. Reklamy a ponuky super a hypermarketov predstavujú
tento čas ako niečo výnimočné, romantické, mýtické. V hĺbke svojho vnútra aj túžime po niečom
čistom, krásnom, naplňujúcom. Preto podľa rôznych urgentných odporúčaní pripravujeme veci, ktoré
sú vraj nevyhnutné, bez ktorých vraj Vianoce nebudú: stromček, sviečky, darčeky, jedlá .. Nakoniec
zbadáme, že sa Vianoce sprofanizovali, že do nás vtlačili iba starosť o vonkajšie veci a po ich skončení
príde sklamanie, lebo nepriniesli to, čo sme čakali. (koľko uplakaných mám a manželiek)
Čo nám priniesli Vianoce predchádzajúcich rokov? Možno niečo veľmi pekné a možno ešte nám niečo
veľmi podstatné chýba.
Potrebovali by sme nové Greccio, jaskyňu pri Ríme, kde by sa rozsvietili tie pravé
betlehemské svetlá, kde so živou vierou sv.František z Assisi v prítomnosti dedinčanov slávil v jaskyni
Vianoce.. Potrebovali by sme nového Františka Assiského, v ktorého rukách by ožila socha Ježiška.
Veľmi potrebujeme, aby socha betlehemského dieťaťa nezostala iba sochou. Potrebujeme nájsť
pravý zmysel Vianoc. Potrebujeme nájsť živého Ježiša Krista.
Vďaka Vianociam človek náchylný byť zvieraťom sa stal už toľkokrát človekom. Potrebujeme
sa stať nanovo ľuďmi vtedy keď sa Syn Boží stal človekom a byť ním tak ako On ním bol. Prajem
všetkým prežiť milosť Vianoc, ktoré budeme prežívať aj v Novom roku.
24.decembra - o 21.30 polnočná sv.omša v rímskokat.kostole sv.Anny c Brzotíne
25.decembra - o 8.30 sv.omša Božieho Narodenia v rímskokat. kostole sv. Anny v Brzotíne
26.decembra - o 11.00 sv.omša ku cti sv.Štefana s o.biskupom vo frantisškánskom kostole v
Rožňave
1.január – o 8.30 sviatok Bohorodičky Panny Márie sv.omša v rímskokat. Kostole sv. Anny v
Brzotíne
ThLic. Ján Čapla SDB
Dekan-farár

Zo života JDS - Brzotín
Ako každý rok, aj toho roku sme začali svoju činnosť už v januári, keď sme vyzbierali členské
príspevky na rok 2018 od svojich členov. Do organizácie sme prijali 6 nových členov.
Vo februári sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu. So svojou prítomnosťou uctila našu schôdzu
členka OO JDS v Rožňave p. Katarína Dravecká, ktorá kladne hodnotila prácu našej organizácie.
Príhovor predniesol aj starosta obce p. Pavol Gáspár, ktorý vysoko ocenil prácu našej organizácie a
dôchodcom poprial ešte hodne zdravia. Po hodnotiacej správe predsedníčky ako aj o správe
pokladníčky o ekonomickej situácii prebehli voľby vedenia organizácie na 4 ročné volebné obdobie.
Zmena nastala na poste členky výboru, kde Idu Szabóovú /zdravotné dôvody/
vystriedala pani Eva Zvolenská. Výročná schôdza sa skončila s pohostením prítomných dôchodcov.
V apríli sa v priestoroch klubu dôchodcov uskutočnilo pozdravenie 15 jubilantov. V októbri sme
pozvali ďalších naších jubilantov na malú oslavu do kultúrneho domu. V tomto roku medzi jubilantami
sme mali aj 90 ročnú p. Júliu Benőovú a p. Helenu Gergelyovú. Aj touto cestou im prajeme veľa
zdravia, šťastia v kruhu svojích rodín.
Navštívili sme pravidelne chorých a osamelých členov našej organizácie.
Okresné športové hry pre seniorov toho roku boli usporiadané v Rožňave na ul. Pionierov, ktorého sa
zúčastnili aj dôchodcovia našej organizácie: Mária Pengerová, Katarína Mariňáková, Mária Szabóová,
Priška Tóthová a Mária Mariňáková, ktorá získala 1. miesto za ženy. Seniori dokázali, že aj v
pokročilom veku sú schopní podať pekné výkony.Súťažiacim patrí veľké poďakovanie za pekné
výsledky.
V letných mesiacoch sa členovia mali možnosť zúčastniť zájazdov. 12.7. to bol zájazd do Egru a 16.8.
do Bogáča.
V septembri bol zabezpečený dovoz zemiakov na zimné uskladnenie.
Úcta k starším toho roku bola organizovaná v Čiernej Lehote, kde aj naši členovia boli ocenení za ich
prácu a aktivitu: a to Mária Pengerová a Mária Mariňáková. Ocenenie dostali od Okresného vedenia
JDS.
Ružena Gergelyová - predsedníčka. ZO JDS Brzotín

Pozdravili sme jubilantov ktorí v prvom polroku oslávili svoje okrúhle narodeniny

To sme my ZŠ s MŠ Brzotín.
Milí naši čitatelia a priatelia našej školy. Čas nám
ubehol, že sme si to ani nestihli uvedomiť a školský rok
2017/2018 je dávno za nami a nový v plnom prúde.
Dostalo sa mi milej úlohy Vás aspoň v skratke previesť
rokom minulým. Základná škola Berzehorská 154 Brzotín
zabezpečuje výchovno-vzdelávací program pre rómske deti
školského a aj predškolského veku z Brzotína, Slavca, Rožňavy
a aj deti z Plešivca. Odborný pedagogický zbor sa naplno venuje
žiakom a počas celého školského roka pripravuje rôzne aktivity
školského alebo mimo školského charakteru. Žiaci sa počas
školského roka zapájajú do rôznych súťaží, kde úspešne
reprezentujú našu školu a zároveň aj zviditeľňujú obec Brzotín.
Každoročne sa opakujúce
akcie:
Slniečkovanie,
privítanie našich najmenších
prváčikov, ktorí po prvý krát
zasadli v septembri za školské lavice a hračky vymenili za školskú
tašku. Sladká odmena v podobe torty a mini diskotéka nesmie
chýbať. Oslava Mikuláša, balíček sladkostí nech detské srdiečko
poteší. Deň detí, kde šport a dobrá nálada pred koncom
školského roka sa na školskom dvore rozmáha.
Celoročne škola zapája žiakov do programov na rozvoj
Finančnej gramotnosti – besedy z odborníkmi, na podporu
počítania a ekonomického zmýšľania. Čitateľská gramotnosť je
predmetom na triednických hodinách zdokonaľovanie čítania u
žiakov. V priebehu roka sa po mesiacoch opakujú projektové dni
zamerané na rôzne aktuálne témy. Zdravý životný štýl, Rodina,
Športový deň, Tvorivé dielne, kde sa na plno venujeme žiakom a ukazujeme lepšiu cestu životom.
Preventívne prednášky zamerané na omamné, návykové latky a usmerňovanie v pravidlách pri
porušovaní zákona.
Po dlhom čase sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili aj
školy v prírode, ktorá bola
realizovaná cez ministerstvo
školstva. Krásne prostredie
v Telgárte a program na celý
týždeň
zanechal
hlboké
spomienky a zážitky. Rok
2017/2018 bol plný športu. Žiaci sa zúčastnili viacerých súťaži:
Školského futbalu SFZ, McDonald´s Cup 2018, Putovný pohár
riaditeľky školy, Unifikovaný futbal, Malá školská Olympiáda
a mnoho ďalších školských aj reprezentačných súťaží. Mnohé kultúrne podujatia, exkurzie, rôzne
spoločenské podujatia a omnoho viac sa deje počas celého školského roka. Všetky naše aktivity
a spoločenské
podujatia
s popisom
nájdete
na
našej
internetovej
stránke
https://zsbrzotin.edupage.org. Pevne verím, že aspoň trocha som Vám priblížila prácu a úspechy
našej školy. Je to náročná práca, ktorá potrebuje veľa trpezlivosti a odhodlania.

Výročné schôdze a iné aktivity ostatných miestnych organizácií
Samospráva obce Brzotín, miestna organizácia Strany Maďarskej Komunity, základná organizácia
Csemadok a vedenie miestnej Reformovanej cirkvi spoločne organizovali pamiatkové oslavy 18.-ho
marca 2018 , ktoré sa začínali slávnostnou bohoslužbou v miestnom reformovanom kostole. Po
bohoslužbe sa uskutočnilo aj kladenie vencov pri pomníku na Máriássyho námestí. Na podujatí sa
zúčastnili obyvatelia aj z družobnej obce Bánhorváti na čele s pánom starostom Istvánom Földvárim.

Výročná schôdza miestneho Pohrebného združenia sa konala v zasadačke obecného úradu 7. marca
2018. Vedenie vyhodnotilo celoročnú činnosť a poďakovalo sa členom za účasť na schôdzi.
Eva Mezeiová- predsedníčka združenia
Výročná schôdza SMK- MKP sa konala 24.3. 2018 v kultúrnom dome na ktorej bol prítomný aj člen
okresnej rady SMK Ing. Várady Zoltán, ktorý svojím príspevkom v diskuzií kladne hodnotil prácu
strany.
Helena Vanyová – predsedníčka
Vedenie základnej organizácii Csemadok usporiadalo výročnú schôdzu tiež 24.3.2018 v kultúrnom
dome, na ktorej sa zišli členovia v hojnom počte. Predsedníčka privítala a informovala členov o
rôznych usporiadaných podujatiach ktoré sa konali v roku 2017 a oboznámila prítomných o pláne
činnosti na rok 2018 aj o prijatí nového člena.
Samospráva obce Brzotín a z.o. Csemadok spoločne usporiadali 5.5.2018 Májovú vatru na lúke za
futbalovým ihriskom.
V areáli reštaurácii Konského dvora v Brzotíne 12.5.2018 sa aj v tomto roku uskutočnil tradičný
Ovčiarsky deň, na ktorom sa zúčastnili milovníci zvierat, tradícií či gastronómie a nie len z našej obce,
ale aj zo širokého okolia. Súťažilo sa aj vo varení bryndzových halušiek, kde brzotínske ženy znova
mali veľký úspech. Na brigáde ,,Most lásky,, organizovanej s miestnou reformovanou cirkvou
v hojnom počte sa zúčastnili naši členovia, ako aj na ,,Tempfeste ,, v septembri. V júli sa zapojili do
usporiadania dvojdňových osláv Dni obce Brzotín. Koncom augusta sa zúčastnili záujemcovia na
spoločnom výlete v Bogáči.
Eva
Lakomiová - predsedníčka

Členky z.o. Csemadok pripravili pre návštevníkov chutné bryndzové halušky

Dní obce Brzotín
Naša obec v tomto roku oslávila 775 výročie jej založenia. Z tejto príležitosti Samospráva
Obce usporiadala Dni obce Brzotín 28.-29.júla , na ktorom sme si pripomenuli aj na bohatú
minulosť našej obce. Slávnosti sa začali v sobotu pred kultúrnym domom s odhalením
pamätných tabúľ a odhalením pamätného stĺpa, ktorý nám darovala družobná obec Makfalva
z Rumunska. Pamätnú tabuľu s bustou kráľa Bélu IV si dala vyhotoviť Samospráva Obce
Brzotín. Samospráva družobnej obce Bánhorváti / MR/ nám tiež darovala krásnu pamätnú
tabuľu.
Na javisku p. starosta Pavol Gášpár privítal účastníkov a hostí. Po slávnostnom príhovore
nasledovalo odovzdanie Ceny Obce Brzotín, Ceny starostu Obce Brzotín a boli odovzdané aj
Ceny čestné občianstvo obce Brzotín. Na Cenu Obce Brzotín Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne navrhlo p. Pavla Gášpára starostu obce, p. Mgr. Róberta Mudiho farára
reformovanej cirkvi, Hudobnú skupinu Maroša Rusňáka a spevokol Berkő. Cenu starostu
Obce Brzotín p. starosta odovzdal p. MVDr. Eve Csernokovej, p. Ružene Gergelyovej a p.
Valérii Dókusovej. Čestnými občanmi Obce Brzotín sa stali starostovia družobných obcí.
Földvári István starosta obce Bánhorváti z MR, Vass Imre starosta obce Makfalva –
Rumunsko a bývalý starosta družobnej obce Bánhorváti Demeter Zoltán – toho času poslanec
Maďarského Parlamentu. Kultúrny program bol bohatý, v ktorom vystúpil spevák Imre
Vadkerti zo skupiny Kormorán , Dred a Doris, Berkő, spevácke súbory z okolia, Écsi
Gyöngyi s bábkovým divadlom, Tanečná skupina z družobnej obce Bánhorváti , humorista
Ander z Košíc a hudobná skupina Maroša Rusňáka.
Cenu Obce Brzotín na javisku prevezmú Maroš Rusňák s bratom Ľubomírom Rusňákom

Aj prostredníctvom obecných novín im srdečne blahoželáme za dosiahnuté výsledky, ktorým sa významným
spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj a o šírenie dobrej povesti obce Brzotín ! Sme na nich hrdí  

Tradičný futbalový turnaj o pohár starostu obce Brzotín – 29. 7.2018
Vyhodnotenie futbalového turnaja - Kupamérkőzés kiértékelése
Výsledky - Eredmények :

1. - Krh. Dlhá Lúka / FK Várhosszúrét/
2. - FK Mladosť Brzotín FK Apex – Kőrös – Berzéte
3. - FK Apex Brzotín – Kružná
4. - FK Bánhorváti

Rozhodcovia Jozef Szőr a Július Gyenes s Marcelom Merčiakom, športovým redaktorom
RTVS na futbalovom ihrisku v Brzotíne

V tomto čísle obecných novín sme vynechali Spoločenskú kroniku – Társasági rovat,
nakoľko nastali určité zmeny v zákone. V roku 2018 sa v Brzotíne narodilo 13 detí
a zomrelo 6 osôb. Rodinám nad stratou svojich blízkych vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Novorodencom prajeme všetko dobré, aby rodičia z nich mali len radosť !
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Výsledky komunálnych volieb v Brzotíne konané dňa 10.11.2018

Kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov:
1.
2.
3.
4.

Róbert Dókus – 155 hlasov
MVDr. Tibor Garay – 160 hlasov
Patrik Laczo – 108 hlasov
Bc. Szilárd Szabó MBA – 130 hlasov

Kandidáti pre voľby poslancov OZ získali nasledovný počet hlasov :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

JUDr. František Bačo – 163
Zoltán Bačo – 102
Ing. Karin Bodnáriková – 187
Mgr. Viktória Dobos – 120
Géza Dókus – 149
Róbert Dókus – 211
Róbert Dókuš – 207
Attila Domik – 88
Adriana Garayová – 38
Ladislav Gášpár – 43
Pavol Gášpár – 131
Mgr. Milena Hajdú - 75
Eva Kónyová – 56
Patrik Laczo – 205
Eva Lakomiová – 133
Ondrej Lázók – 109
Rudolf Mišanko – 111
Peter Pajtai – 121
Timea Pengerová – 185
Ing. Viktória Pengerová – 116
Eva Rencsoková – 101
Ildikó Rusznyáková – 28
Bc. Szilárd Szabó MBA – 199
Lóránt Szanko – 168
Tomás Szanko – 192
Monika Szirotnyáková – 180
Mgr. Blanka Tomiová – 115
Za starostu obce Brzotín bol zvolený MVDr. Tibor Garay s počtom hlasov 160.
Za poslancov OZ v Brzotíne sú zvolení : Róbert Dókus -211, Róbert Dókuš -207, Patrik Laczo 205, Bc. Szilárd Szabó MBA - 199,Tomáš Szanko - 192, Ing. Karin Bodnáriková - 187, Timea
Pengerová - 185, Monika Szirotnyáková - 180, a Lóránt Szanko – 168 hlasmi.
Blahoželáme novému vedeniu obce a prajeme im veľa úspechov !

Premiestnenie miestnej pošty
Dňa 1. októbra 2018 miestnu poštu sme premiestnili do iných priestorov, nakoľko naša
obec odkúpila od majiteľa budovu bývalej Jednoty na námestí Máriássyho. Veríme že
táto zmena bude slúžiť pre spokojnosť obyvateľov obce, nakoľko pošta sa nachádza na
patričnom mieste v centre obce.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vážený obyvatelia !
Volebné obdobie 2014 – 2018 sa končí a z toho dôvodu sa Vám chcem poďakovať v mene svojom ako
starostu obce pôsobiacim v tomto volebnom období, ale aj v mene poslancov, ktorí končia svoje
poslanie, za prejavenú dôveru, a za pochopenie a uznanie našej práce. Mohli ste vidieť úsilie vedenia
obce, ako aj zamestnancov vyjsť v ústrety občanom a vytvárať čo najlepšie podmienky pre život
v našej obci. V nemalej miere sme pracovali na vyhotovovaní projektov v nadväznosti na jednotlivé
výzvy vyhlásené ministerstvami.
V krátkosti by som Vás chcel oboznámiť aké projekty boli vypracované : - bola rozšírená projektová
dokumentácia na vodovod a kanalizáciu na ďalšie časti obce, je potrebné ešte doriešiť stavebné
povolenie,
- bola vypracovaná projektová dokumentácia na plynofikáciu Brakošovej ulice, potrebné je doriešiť
stavebné povolenie,
- vypracovaná je projektová dokumentácia na úpravu Honského potoka a polder, aj v tomto prípade
je potrebné riešiť územné a stavebné povolenie,
- v štádiu riešenia je výstavba 12 b.j. pre mladé rómske rodiny, po odkúpení pozemkov od
Slovenského pozemkového fondu, je potrebné riešiť stavebné povolenie,
- je podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na rozšírenie vodovodu na
Gemerskej ulici (od kultúrneho domu smerom na Plešivec),
- je vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie na „Zberný dvor Brzotín“
a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu,
- v priebehu tohto roka bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu s vypracovanou
projektovou dokumentáciou na výstavbu „Komunitného centra“ na ulici Brezovej. Obec v tejto výzve
uspela a v súčasnosti sa rieši podpísanie zmluvy medzi obcou a ministerstvom, - V priebehu roka
2017 sme podali spolu s projektovou dokumentáciou žiadosť na „Zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu a rekonštrukciu kultúrneho domu“ . Obec aj v tejto výzve uspela
a v priebehu mesiaca november 2018 sa začne s realizáciou projektu. Od Ministerstva financií SR
dostala obec dotáciu vo výške
6 000,- € na rekonštrukciu komunikácie okolo cintorína. Sú
rozpracované aj ďalšie investičné zámery, ktoré je potrebné v budúcnosti riešiť, a ktoré zatiaľ nie sú
viditeľné. Práce, ktoré sú viditeľné si mnohí obyvatelia určite všimli. Dôverné informácie majú
obyvatelia vtedy, keď sa zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sú verejné. Záverom by
som sa chcel poďakovať obyvateľom za dlhoročnú podporu a pochopenie a prajem každému
občanovi dobré zdravie a veľa úsmevov na tvári.
Pavol Gášpár

