Milý čitatelia
Vianočný čas zasahuje nás všetkých, veriacich i neveriacich. Je to oslava príchodu
božieho Syna na tento svet.
Všímajme si spôsoby nášho Boha, ktoré si volí, keď prichádza na tento svet. Chce
pomôcť trpiacemu človekovi, ale svojim štýlom. Nie je nič zvláštneho na tom, ak
sa chudobné dieťa narodí v maštali, prekvapuje ak sa to stane Božiemu Synovi.
Táto udalosť veľa hovorí o božej jednoduchosti, o úcte k ľuďom, o veľkosti
ducha. Boh miluje chudobu a jednoduché spôsoby. Boží Syn je vystavený
bezcitnosti a nepriazni. Narodil sa v špinavej jaskyni bez potrebných
hygienických náležitostí. Mária sa musela postarať o všetko. Keď si v únave ľahla
jej duša bola plná pokoja a vďačnosti. Vedela si vážiť to málo, čo bolo nateraz pre
ňu všetko. Nikdy dostatočne nepochopíme veľkosť božej lásky, že sa všemohúci
Boh stal malým dieťaťom, ktoré otvára ústa, aby prijalo materské mlieko a teplo
jej tela. Je to celkom iný Boh, akého si vytvoril náš abstraktný rozum. Boh nám
chcel ukázať ako si váži človeka a ľudský život. Človečenstvo je to sväté miesto,
kde sa s nami Boh stretáva. Musí to byť niečo obrovského byť človekom, keď sa
Boh chcel stať človekom. Prijal náš osud. Povedal, že sa oplatí žiť, byť človekom
aj v tých podmienkach, v ktorých my znevažujeme život. Boh nám nechcel byť
navonok podobný, chcel s nami vytvoriť životné spoločenstvo. Každý, kto prijíma
svoje vlastné človečenstvo s vďačnosťou ako dar a poslanie sa môže stretnúť s
Bohom.
Prajem všetkým požehnané sviatky, aby sme vedeli čerpať bohatstva ich
posolstva.
Th.Lic Ján Čapla SDB- správca farnosti
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.Štefana o 8.30
1.januára: Slávnosť Bohorodičky Panny Márie o 8.30
6.januára: Zjavenie Pána o 8.30

Zo života ZO JDS Brzotín

V druhom polroku naša organizácia usporiadáva väčšinou zájazdy do termálnych
kúpalísk. Toho roku sme navštívili Eger a Tiszaújváros. V septembri už tradične
zabezpečujeme zemiaky na zimné uskladnenie. Každým rokom je menej záujemcov
o túto službu. V októbri bola zabezpečená "turistika po Silickej planine okresnou
organizáciou, na ktorej sa zúčastnilo priblížne 80 seniorov. Z našej organizácie sa
zúčastnili Katka Mariňáková, Juraj Mariňák, Mária Farkašová a ja osobne.
Hoci sme mali daždivé počasie na dobrej nálade to nič nezmenilo. V Silici nás
privítal starosta Ing. Tomáš Várady a pán farár André János, ktorí s veľkou ochotou
nám porozprávali o vzniku dediny a o novo reštaurovanom ref. kostole.
V mesiaci október z 10-tich jubilujúcich členov prišli len 3 oslávenci, ktorých
pozdravil poslanec obecného zastupiteľstva Róbert Dókus.
Treba porozmýšľať, či treba pozdraviť jubilujúcich, keď oni nemajú záujem ani len
pre darček prísť, posedieť si a porozprávať sa s ostatnými seniormi. Členovia
vedenia organizácie odovzdali malú pozornosť oslávencom, a ostatných
jubilujúcich navštívili v ich domovoch.
Úcta k starším toho roku bola organizovaná v Krásnohorskom Podhradí, kde aj naši
členovia boli ocenení za ich prácu vo výbore a to: Ružena Bereczová a Eva
Mezeiová. Ocenenia dostali od okresného vedenia JDS.
Aj v druhom polroku sme pravidelne navštevovali chorých a osamelých členov
našej organizácie.
Touto cestou prajeme všetkým naším členom príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.
Ružena Gergelyová, predsedníčka ZO JDS

V klube dôchodcov sme slávnostne pozdravili prítomných jubilantov : na fotke sú Margita
Farkašová, Ondrej Vanyo a Rozália Žebiková

Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín
Dňa 9. septembra 2016 sa po letných prázdninách znova otvorili školské brány.
Škola
privítala
svojich
žiakov. V septembri sme
privítali aj nové posily
v učiteľských
kruhoch.
Srdečne sme privítali aj
našich najmenších prváčikov,
ktorí s veľkým očakávaním a
prekvapením
prvý
krát
zasadli za školské lavice.
Úspešným Slniečko-vaním sa
stali čestnými prvákmi a aby
tak skoro nezabudli dostali
čestné diplomy, darčeky
a sladučkú
tortu.V plnom
prúde sme sa pustili do nového školského roka 2016/2017.Popri vyučovacom
procese sa škola stále zapája do rôznych aktivít a s tým spestruje život na škole
žiakom. Žiaci sa zúčastňujú každý mesiac projektového dňa. Nezabudnime si
pripomenúť projektový deň „Pohni kostrou“. Celá naša škola sa zapojila do
projektu, kde žiaci vymenili školské
lavice, počítače a zapojili sa telom aj
duchom do športu. Výsledkom bolo
3minutové video, ktoré si môžete pozrieť :
https://youtu.be/dQnKlPfOAFA.
Žiaci
uvítali aj „Jabĺčkový deň“, každá trieda si
pripravila niečo výnimočné. V tento deň sa
žiaci dozvedeli aké sú jabĺčka výnimočné
a čo všetko sa z nich dá pripraviť. Po
chodbách rozvoniavala vôňa pečených,
vyprážaných a dokonca aj čokoládových jabĺčok. Krásne plagáty zdobili chodby
školy a šťavnaté jabĺčko dostal každý jeden žiak.
Nesmieme zabudnúť na „Deň proti drogám“, za pomoci Ing. Miroslava Korintuša a Mgr.
Kataríny Kohutiarovej sme sa snažili poukázať na všetky nástrahy dnešného sveta a poukázať
na dôsledky spôsobené pri užívaní a prechovávaní drog. Žiaľ v dnešnej dobe sú naše deti
vystavené veľkému vplyvu pôsobenia rôznych omamných látok, mnoho krát si ani
neuvedomujú dôsledky a následky ich užívania. Takáto osveta je veľmi dôležitá, aby žiaci
pochopili následky svojho konania. Mnohí rodičia nemajú čas na svoje deti, ktoré už ako 9
ročné majú skúsenosti s fajčením, alkoholom a dokonca čo je veľmi zarážajúce aj s ľahkými
drogami !

Naša škola sa snaží zaujať a niečo našim žiakom dať aj do života. Všetky
organizované projekty sú cielené, plnohodnotné a hlavne náučné.
Za toto obdobie sa naši žiaci zúčastnili aj na divadelných podujatiach ako Hrnček
Var, Psíčkovo. Všetci naši žiaci ako v škole tak aj v materskej škôlke majú svoj
plán plno vyťažený a šitý na mieru. Nedá mi, aby sme sa nepochválili aj s našou
vynovenou materskou škôlkou, ktorá ponúka už celodennú starosť pre našich
najmenších. Myslím, že je toho až neúrekom, ak sa pozriete na našu školskú
stránku tak tu nájdete stále aktuálne témy a program pre naše deti.
https://zsbrzotin.edupage.org
Verím, že každý si príde na svoje.

Okamihy z našej školy a škôlky

Mgr. Gabriela Tóthová

Zo života z.o. Csemadok
Ćlenovia koncom augusta sa zúčastnili na dvojdňovom výlete v Bogácsi. V septembri
sa aktívne zapojili k usporiadaniu Medzinárodného Festivalu v Brzotíne, kde okrem
celodenného krásneho kultúrneho programu večer sa konal aj koncert skupiny
Kormorán. Pri usporiadaní spomínaného koncertu sme sa mohli spoľahnúť na našich
členov. Šikovné ženy znovu uvarili chutné bryndzové halušky pre návštevníkov tohto
festivalu, začo im patrí poďakovanie.
2.12.2016
sme
organizovali
stretnutie
so
spisovateľom
Tiborom
Szomolaim.
Záujemcovia sa zúčastnili 10.12.2016 na jednodňovom zájazde
v Budapešti kde sme navštívili slávne vianočné trhy na námestí Vörösmarty
s bohatým gastronomickým a kultúrnym programom.
Eva Lakomiová – predsedkyňa z.o. Csemadok
Zo života spevokolu Berkő
Spevokol bol súčasťou kultúrneho programu Medzinárodného Festivalu s vystúpením
v reformovanom kostole v Brzotíne v nedeľu 4.septembra. Koncom septembra sme dostali
pozvanie na slávnosti vinobrania v Kisgyőr /MR/.V októbri sa zúčastnili v Bohúňove.
V novembri sa konal tradičný folklórny festival v Rožňave Rok na Gemeri. Na tento festival
ženy z FS Berkő upiekli pre hostí tradičné kysnuté koláče.
Občianske združenie Berkő srdečne pozývalo obyvateľov na oslavu 20-ého výročia založenia
spevokolu, ktorá sa konala 8.októbra v sobotu, v kultúrnom dome v Brzotíne. Na podujatí sa
zúčastnilo desať spevokolov z okolitých obcí, ako aj FS Kisgyőr z MR a pekný počet divákov
z Brzotína, ale aj z Kružnej. Sála bola plná. V príhovore každého srdečne privítala vedúca FS
Berkő p. Écsi Gyöngyi, ktorá si zaspomínala na začiatky. Poďakovala sa každému za podporu
a za spoluprácu.
Poďakovanie od odborníkov

Dobrý deň pani Valika,
prosím, odovzdajte môj pozdrav a gratuláciu k 20. výročiu celej folklórnej skupine a zaprajte
im ešte veľa takých krásnych vystúpení, veľa zdravíčka, lebo ho k tomu potrebujete... a že som
na nich nezabudla a ostali mi v mojom srdiečku ako kolektív, ktorý je priateľský, čestný a v
mojich očiach úžasný. Ďakujem za krásne spomienky!! Vaša obdivovateľka a fanúšička...
Božena Miháliková – bývalá metodička folklóru - GOS Rožňava
Dobrý deň - členovia FS Berkő !
Aj touto cestou sa chceme poďakovať za to, že ste prispeli k veľmi úspešnému priebehu
tohtoročnej Antológie folklóru na tému Tance Maďarov na Slovensku. Týmto sme potvrdili, že táto
Antológia je významným podujatím prezentácie tradičnej kultúry na Slovensku. Toto podujatie sa
zapíše do histórie, ako ojedinelé podujatie s výbornými výkonmi a umelecky hodnotnými
programami.
S pozdravom
Juraj Švedlár, predseda VSFZ

* Deň dôchodcov
Samospráva obce Brzotín aj v tomto roku usporiadala stretnutie s dôchodcami. V ozdobenej
sále kultúrneho domu privítali starších obyvateľov 23.novembra. V mene samosprávy ich
pozdravil pán starosta :
Vážený dôchodcovia,
Srdečne Vás vítam na dnešnom slávnostnom posedení, ktoré sme pre Vás pripravili.
V dnešnom uponáhľanom svete potrebujeme aspoň jeden deň v roku aby sme sa
stretli, trošku zastavili a poďakovali staršej generácií za ich aktívnu prácu čo vykonali,
nie len pre vlastnú rodinu, ale aj pre rozvoj našej obce.
V mene samosprávy obce Brzotín Vám prajem, aby ste jeseň svojho života strávili
v pokoji. Prajem každému z Vás veľa zdravia a šťastia v kruhu Vašej rodiny, aby ste si
dôchodkový vek dlho a šťastne užívali.
Na dnešnom posedení sa k Vám prihovoria aj naši farári a v programe sa Vám
predstavia hudobníci skupiny Nostalgia s vedením Arnolda Gášpára. Prajem každému
príjemnú zábavu a dobrú chuť ku večeri. K blížiacim sa Vianočným sviatkom Vám
prajem lásku a radosť, a v Novom roku 2017 veľa šťastia a zdravia!!
Pavol Gášpár – starosta obce
*Stretnutie s Mikulášom
Aj v tomto roku prišiel Mikuláš k naším deťom do Brzotína, aby ich obdaroval
s balíčkami. Deti sa s ním mohli stretnúť v kultúrnom dome 9.decembra, kde ich najprv
privítal zástupca starostu p. Bc. Szilárd Szabó, MBA. Po peknom kultúrnom programe
Mikuláš rozdával deťom balíčky. Veríme že sa s ním stretnú detičky aj na budúci rok.

Športové okienko
Na tradičnom júlovom futbalovom turnaji o pohár starostu obce Brzotín, ktoré obecné
zastupiteľstvo spoločne zorganizovali s FK Brzotín sa zúčastnili 4 mužstvá. Víťazom turnaja
aj v tomto roku sa stali futbalisti FK Bánhorváti z družobnej obce z MR. Futbalistov
sprevádzal aj p. starosta István Földvári spolu s bývalým p. starostom Zoltánom Demeterom.
Druhé miesto získalo FK Kružná, tretie miesto TJ Mladosť Brzotín a posledné štvrté miesto
patrilo futbalistom FK Brzotín. Po turnaji každému chutil výborný guláš, ktorý pripravili
poslanci Attila Szanko a Lóránt Szanko s pomocníkmi /P.Vajner, T. Szanko.Z.Gášpár, Z.
Bačo, P. Lenkei / Organizátori sa postarali aj o bohaté tomboly, ktoré potešili výhercov.


Futbalisti TJ Mladosť v okresnej súťaži sa umiestnili na 10. mieste
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA – TÁRSASÁGI ROVAT

Narodili sa

September

Jakub Polyák 19.7.2016
Antónia Bella Polyáková 19.8.2016
Tibor Lenkei 19.9.2016

Ján Gaži - 50
Ľudovit Polyák – 50
Angela Hladká – 50
Ladislav Požga - 55
Zoltán Mišanko - 55
Pavol Gášpár - 60
Zoltán Rusňák - 60
MVDr. Tibor Garay - 60
František Palme - 70
Margita Farkašová – 75

Viktor Lakatoš 11.10.2016
Alexandra Grecmajerová 13.10.2016
Karla Zara Hajdú 15.10.2016
Erika Kónyová 15.10.2016
Norbert Krištof 19.11.2016
Dominika Karalová 24.11.2016
Uzavreli manželstvo
Ladislav Krága a Diana Zubatá
16.7.2016
Simeon Gunár a Eleonóra Kónyová
22.7.2016
Mgr. Štefan Andoga a Mgr. Katarína Andogová
22.9.2016
Opustili nás
Ladislav Gergely 18.8.2016 (67)
Vojtech Kárász 31.8.2016 (76)
Eva Krištofová 24.9.2016 (71)
Artúr Krištóf 11.11.2016
(65)
Eva Bereczová 29.11.2016 (55)
Jozef Takáč 10.12.2016
(68)
Helena Kristófová 19.12.2016 (86)
Jubilanti
Júl
Vojtech Kóňa – 50
Valéria Rusznyáková – 55
Ján Polyák – 60
Ladislav Štefán – 65
Alžbeta Kóňová – 65
Milan Barto – 70
Anna Bačová – 80
Katarína Miklóšová – 85
August
Veronika Požgová – 50
Karol Szamko – 50
Tatiana Gonosová – 50
Štefan Rusnyák – 55
Margita Rusnyáková – 55
Alžbeta Grecmajerová – 60
Emil Lobocky – 65
Jolana Barcziová - 70

Október
Elena Rusnyáková - 50
Jaroslav Kónya - 50
Margita Csefová - 60
Gabriela Szokolyová - 60
Benjamin Szanko - 70
November
Eva Lakomiová - 50
Ildikó Cicková - 50
Erika Szanková - 55
Koloman Farkaš - 55
Juraj Moro - 55
Zuzana Jasenková - 80
Ondrej Vanyo - 85
December
Slávka Mišanková - 50
Angelika Barcziová - 50
Ján Kóňa - 50
Margita Vavreková - 60
Imrich Kónya - 65
JUDr. František Bačo - 65
Rozália Žebiková - 65
Mária Gášpárová - 85

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

