Drahí bratia a sestry, drahí čitatelia!
V predvianočnom čase na mnohých miestach už tradične bývajú vianočné trhy,
ozdobujú sa mestá svetelnými hviezdami, anjelmi, posielajú sa pozdravy, stavajú sa
vianočné stromčeky, darujú sa dary. Toto všetko sú symboly Ježiša Krista, ktorý prišiel na
tento svet. On prišiel ako svetlo sveta, ako svetlo pre každého človeka, aby sme nežili v tme.
Preto toľko svetiel. On bol tým najväčším darom Boha pre nás, preto si darujeme darčeky.
Jeho kríž sa stal stromom života, preto staviame jedličky do svojich príbytkov s večne
zelenými vetvami. Na ich vrcholce dávame hviezdu, ktorá označovala miesto jeho narodenia
pre troch mudrcov. Kiežby sme v tomto čase uvideli aj my tú hviezdu a našli nášho
Spasiteľa.
On prišiel ako človek, aby ukázal človekovi ako má žiť. Iba v ňom poznávame skutočné
povolanie človeka a jeho veľkosť. On prišiel, aby sme už nemali strach zo života, ani zo
smrti. Prišiel vziať na seba náš hriech a otvoriť nám bránu do večného života. Svojím krížom
a zmrtvychvstaním nás chcel pozdvihnúť a urobiť božími deťmi. Čím bližšie sme k Bohu,
tým viac sa stávame ľuďmi. Boha nikto, nikdy nevidel, ale jednorodený Syn nám o ňom
priniesol zvesť. Ježiš nám ukazuje, aký je Boh a čo Boh chce od nás. A nielen to. On nám
dal aj prostriedky, ako prijať spásu: sviatosti. Kiežby sme uprostred toľkých krásnych a
príjemných vecí týchto Vianoc objavili toho, pre ktorého sú a ktorého predstavujú. Kiežby
sme chceli odpovedať na jeho lásku, ktorou sa k nám skláňa, aby nám dal niečo viac ako je
tento pozemský život.
Prajem Vám požehnané sviatky!
Th. Lic. Ján Čapla SDB

Bohoslužby Rímskokatolíckej Cirkvi v Brzotíne počas sviatkov:
24.decembra: sv.omša v noci Narodenia Pána –o 21.30
25.decembra: Božie Narodenie o 8.30
26.decembra:sv.Štefan o 16.00 Jasličková pobožnosť o 16.30 sv.omša v Rožňave na Juhu.
1.januára: Slávnosť Bohorodičky Panny Márie o 8.30
5.januára: Zjavenie Pána o 16.00

Zo života z.o. Csemadok
Pamätný beh na počesť Esterházy János
Účastníci pamätného behu sa zastavili aj v Brzotíne, kde sme ich srdečne privítali vo dvore kultúrneho
domu.
János Esterházy sa narodil 14.3.1901 a zomrel 8.3.1957. Bol významný maďarský menšinový politik
v Československu, neskrôr v Slovenskej republike. Bol poslancom česko- slovenského parlamentu
a Snemu Slovenskej republiky. Po vojne bol odvlečený do Sovietskeho zväzu, kde bol po vykonštruovanom
procese odsúdený a väznený. V Československu bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti za svoje
aktivity v období pred a počas druhej svetovej vojny. Po svojom návrate zo Sovietskeho zväzu bol
omilostený a trest mu bol zmenený na doživotie. Zomrel vo vezení v Mírove /ČR/. Jeho telesné pozostatky
po 60-ich rokoch boli prenesené a s úctou pochované v rodnej zemi 16.9.2017 v Dolných Obdokovciach.
Členovia našej organizácie 19.08.sa zúčastnili na medzinárodnom festivale ,, Rieka Slaná nás spája,,v
Alsózsolci MR. Posledný augustový týždeň sme boli na výlete v Bogáči. V septembri v Brzotíne na
Tempfeszte a v Szilvásvárade na kultúrnom podujatí . V októbri štyria členovia sa zúčastnili vo Veľkých
Trakanoch na protestnom zhromaždení a 21. 10. sme zorganizovali hudobno-zábavný večer v Bielom koni,
kde do tanca nám hrala skupina K§K zo Silice. V novembri sme dostali pozvánku na Gastronomický
festival ( Lángosfesztivál ) do družobnej obci Bánhorváti, kde šikovné ženy uvarili bryndzové halušky.
Organizátori tohto festivalu odmenili náš tím s krásnym keramickým tanierom a finančnou odmenou
60 000 Ft.
Ďakujem členom za celoročnú aktívnu prácu a prajem každému krásne vianočné sviatky a šťastný nový
rok!
Eva Lakomiová – predsedníčka z.o. Csemadok
Na fotke je časť tímu Csemadok Brzotín v Alsózsolci MR

Berkő
Spevácka skupina v druhom polroku reprezentovala našu obec v Kružnej na Dni obci, ako aj na rôznych
festivaloch v okolí v Lúčke v Joviciach , ale aj mimo okresu v Polinej okr. RS, v Alsózsolci MR.
V Brzotíne vystupovali v reformovanom kostole, zúčastnili sa na Tempfeste, a súťažili aj vo varení gulášu,
kde získali 3.miesto.

Spoločenská kronika – Társasági rovat
Júl 2017
Jubilanti : 50 – Karol Rusnyák
60 – Gejza Čopák
Alexander Szendi
65 – Alžbeta Šimková
70 – Magdaléna Tóbisová
Úmrtie : Tibor Garay (85) 05.08.2017
August 2017
Jubilanti : 50 – Karol Dežman
60 – Ľubomír Rusňák
Štefan Kozel
65 – Štefan Penger
75 – Irena Lenkeiová
September 2017
Jubilanti : 55 – Peter Gál
Helena Polyáková
Ján Kóňa
70 – Viliam Bačo
80 – Štefan Kováč
Október 2017
Jubilanti : 50- Alžbeta Rusznyáková
Tibor Bacso
60 – Alexander Rusznyák
70 – Mária Szabóová
75 – Anna Szabóová
80 – Jolana Szekeresová
85 – Barbora Vavreková
November 2017
Jubilanti : 55 – Mária Fundjová
Marta Misková
60 – Ľudovít Csefo
65 – Juraj Mariňák
70 – Zoltán Mašlenka

Narodenie : Damián Mišanko 04.07.2017
Marko Gaži
26.07.2017
Uzavretie manželstva :
Csaba Farkaš a Renáta Droppová 08.07.2017
Zsolt Klotnyai a Szilvia Szanyiová 15.07.2017

Narodenie : Alexandra Polyáková 29.08.2017

Narodenie : Liana Majernyíková 17.09 2017
Úmrtie : Priška Balogová (88) 08.09.2017
Emília Bőhmerová (68) 15.09.2017
Narodenie : Evelin Polyáková 06.10.2017
Abigél Zimanová 28.10.2017
Úmrtie : Helena Kozelová (85) 06.10.2017
Árpád Bagács (63) 08.10.2017
Silvia Vanyová (74) 10.10.2017

Narodenie : Kornél Marcus Klotnyai 29.11.2017

December 2017
Jubilanti : 50 – Viera Lázoková
70 – Ladislav Berecz
85 – Alžbeta Morová

Oslávencom a mladomanželom blahoželáme ! Smútiacim rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť !
Az ünnepelteknek szívből gratulálunk ! A gyászoló családoknak őszinte részvétünket fejezzük ki !

Zo života JDS Brzotín
V druhom polroku naša organizácia usporiadala zájazdy do termálnych kúpalisk Bogács a Eger
V septembri tradične zabezpečujeme zemiaky na zimné uskladnenie. Každým rokom je menej
záujemcov o túto službu. V tomto mesiaci okresná organizácia usporiadala turistiku do
Slavošoviec – do známeho tunela. Do tejto turistiky som sa zapojila aj ja-ako predsedníčka
organizácie. V mesiaci júl sme sa zúčastnili súťaže vo varení guláša, ktoré organizovala
samospráva obce. Zapojili sme sa aj do jednotlivých súťaží, hoci ocenení sme neboli, ale cítili
sme sa dobre.
V mesiaci október sme blahoželali 13-tim jubilantom, ktorých pozdravil aj poslanec obecného
zastupiteľstva Géza Dókus. Členovia vedenia organizácie odovzdali malú pozornosť oslávencom.
Úcta k starším toho roku bola organizovaná v obci Pača, kde aj naši členovia boli ocenení za ich
prácu, a to: Ida Szabóová, Mária Szabóová a Eva Zvolenská. Ocenenia dostali od Okresného
vedenia JDS.
Navštívili sme chorých a osamelých členov našej organizácie. Veľa naších dôchodcov sa
zúčastnilo aj na posedení s dôchodcami v miestnom kultúrnom dome, ktoré tradične organizuje
samospráva obce Brzotín.
Touto cestou prajeme všetkým členom našej organizácie príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok.
Ružena Gergelyová, predsedníčka ZO JDS

Skupina JDS na súťaži vo varení guláša v Brzotíne
Deň dôchodcov
Tradičné posedenie s dôchodcami v miestnom kultúrnom dome sa konali 10.11.2017 Dôchodcovia sa
zišli v hojnom počte, kde po krátkom príhovore ich privítal p.starosta obce a miestni farári reformovanej,
Rímsko katolíckej a evanjelickej cirkvi. Po občerstvení ich zabávala hudobná skupina NOSTALGIA.

Naša škola.
4. septembra sme úspešne otvorili brány našej školy. Po
dlhých letných prázdnin znova nastúpilo 95 žiakov základnej školy
a 22 škôlkarov. Prvý krát sme privítali aj 13 najmenších prváčikov, pre
ktorých sa dni hier a poobedného odpočinku vystriedalo za školské
lavice. Vynovená trieda pre našich prváčikov mala aspoň trocha
zmierniť strach z nového. Krásne nové lavice a stoličky slávnostne
vítali žiakov. Dni za dňami sa míňali a každodenné hry sa vystriedali
za školské povinnosti a domáce úlohy.
Už v septembri sme v našej škole privítali výstavu živých
plazov. Zaujímavá prednáška a osobný kontakt s hadmi, pavúkmi,
krokodílom vyvolalo u žiakov strach aj úsmev na tvári. Pre pocit prekonania
strachu sa mohli žiaci vyfotiť asi 2,5metrovou anakondou.
Začiatkom októbra sme za pomoci školského
parlamentu a školského klubu privítali našich prváčikov
na Slniečkovaní. Prijímanie do cechu prváka. Zaujímavé
aktivity, hry, detská diskotéka a sladučká torta to vám
bola radosť preveliká. Pekné počasie sme zúročili na
Účelovom cvičení, kde si žiaci preverili svoje vedomosti
z dopravnej výchovy, ochrany zdravia a života a schopnosti prežiť v neznámom
prostredí. Prechádzka ku Kružnianskym jazerám bola pekným ukončením dňa.
Projektový deň zameraný na zdravý životný štýl sme mali v októbri. Varilo,
pieklo a degustovalo sa
ovocie ako hurmikaki,
mango, granátové jablko,
ale aj ovocie, ktoré je
najbližšie k nám jabĺčko,
hrozno či hrušky. Žiaci
boli nadšení a aktivity,
ktoré
realizovali
s triednymi učiteľmi ich veľmi zaujali.
Halloween, keď noc má svoju moc
a všetko pekné sa mení na strašidelné, neobišlo
ani našu školu, žiaci sa zmenili na strašidlá,
strigy či rôzne príšery a deň pred prázdninami
si v zaujímavých kostýmoch zasúťažili,
zatancovali a nezabudli sa občerstviť.
Škola pravidelne spolupracuje z PZ
v Rožňave ako aj s CPPPaP. V mesiaci november
sme žiakom zabezpečili prednášky zamerané na
boj proti drogám, dôsledky užívania alkoholu či
iných omamných látok. Preventívny charakter má
veľkú úlohu na škole, lebo žiaci v skorom rannom
veku majú bohatú skúsenosť. December sme
privítali s Mikulášom, ktorý odovzdal, každému
žiakovi sladký balíček.
Samozrejme sme sa zapojili aj do rôznych
školských súťaži ako Výroba záložiek,
Geografickej olympiády, Strom života, Maxík –
matematická súťaž. Pravidelne sa zapájame do
aktivít zamerané na čitateľskú gramotnosť: Deň so
slovenskou ľudovou rozprávkou, Veternom
kráľovi.
Všetci pedagógovia sa snažíme našich žiakov pozitívne motivovať rôznymi zaujímavými
aktivitami, ktoré sú vo vyučovacom procese veľmi dôležité na zdravý vývoj našich žiakov. Nie stále to je
ľahké a úspešné, ale aj malí úspech je úspechom nás všetkých.
Ing. Lucia Hronyecová učiteľka ZŠ

Voľby do VúC
Voľby sa uskutočnili 4.11.2017. Počet voličov v Brzotíne zapísaných v zozname voličov bolo
1013. Z toho vo voľbách sa zúčastnilo 181 – ( 17,87%)
Na voľby predsedu Košického samosprávneho kraja najviac hlasov v našej obci dostali
nasledovní kandidáti : Karol Pataky 68 , Richard Raši 64 a Rastislav Trnka 17 hlasov.
Na voľby do zastupiteľstva najviac hlasov dostali nasledovní kandidáti : Juraj Nagy 88, Attila
Anna 62 Pavol Burdiga 61 a Beáta Beke 58 hlasov.

Mikuláš v Brzotíne
Samospráva obce Brzotín usporiadala Mikulášsky večierok pre naše deti 8. decembra . Sála kultúrneho
domu sa naplnila s usmievavými detičkami, ktoré netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO
Výsledky futbalového turnaja o pohár starostu obce Brzotín, ktoré sa konali 30.7.2017 boli
nasledovné : 1. FK – Bánhorváti , 2. FK Apex, 3. FK Mladosť Brzotín
V rámci okresnej súťaže sa naši futbalisti TJ Mladosť a FK Apex Kružná – Brzotín jesennú sezónu
ukončili s nasledovnými výsledkami :
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