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JDS – Brzotín
Súčasné vedenie organizácie JDS v Brzotíne sa stretáva pravidelne na svojich schôdzach každý
prvý pondelok v mesiaci podľa vypracovaného plánu práce. Z každej schôdze sa píše zápisnica
a uznesenia sú na nasledujúcom zasadnutí kontrolované. Plán práce a rozpočet vypracuje
vedenie v decembri minulého roka. Samospráva obce túto organizáciu od začiatku finančne
podporuje a robí všetko preto, aby podporilo početný tábor dôchodcov v obci. Vedenie
organizácie sa aj touto cestou chce poďakovať za túto podporu. Plán práce sa plní presne od
začiatku roka. V januári sme vyzbierali členské príspevky a do organizácie sme prijali 6 nových
členov. Naplánovaná zdravotná prednáška nebola toho roku uskutočnená. Začiatkom marca
sme mali výročnú členskú schôdzu. Seniorov pozdravili deti s básničkami a piesňami zo ZŠ s MŠ
z Brzotína a deti z Reformovanej ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Rožňave. Po
kultúrnom programe predsedníčka organizácie podala podrobnú správu o činnosti za uplynulý
rok. O rozpočte a plánu práce prítomných informovala p. Szabóová Ida a p. Szabóová Mária –
hospodárka podala správu o hospodárení organizácie. So svojou prítomnosťou uctila našu
schôdzu členka OO JDS v Rožňave p. Bendulová, ktorá kladne hodnotila prácu našej
organizácie. Príhovor predniesol aj starosta obce p. Pavol Gášpár, ktorý vysoko ocenil prácu
našej organizácie a dôchodcom poprial ešte hodne zdravia. Prítomným ženám boli odovzdané
karafiáty k MDŽ. Výročná schôdza skončila s pohostením prítomných dôchodcov.
V apríli sme navštívili chorých členov našej organizácie a pozdravili sme aj jubilantov. Toho
roku všetky 10 jubilanti sa zúčastnili na slávnostnom posedení v klube dôchodcov, čo nás veľmi
tešilo. V mene OZ ich pozdravila p. poslankyňa Eva Lakomiová. Medzi oslávencami sme mali
dvoch 90 ročných a to Alžbeta Bereczová a Vojtech Rencsok. Prajeme im aj touto cestou veľa
zdravia do ďalších rokov. 23. mája malá skupinka z našej organizácie sa zúčastnila turistiky
v obci Rudná. Cieľom stretnutia bolo zabudnúť na problémy, starosti a choroby. Veľkolepé
okresné športové hry pre seniorov toho roku boli usporiadané 16. júna vo Vyšnej Slanej,
ktorého sa zúčastnili aj dôchodcovia našej organizácie : Alžbeta Lőrinczová, Mária Mariňáková,
Mária Pengerová, Ida Szabóová a Eva Zvolenská. Seniori dokázali, že aj v pokročilom veku sú
schopní podať pekné výkony. Súťažiacim patrí veľké poďakovanie za pekné výsledky.
V druhom polroku uskutočníme spoločné výlety v rámci vypracovaného plánu práce, na ktorú
srdečne pozývame všetkých našich členov.
Ružena Gergelyová – predsedníčka ZO JDS v Brzotíne

Zo života m.o. CSEMADOK
Výročná členská schôdza organizácie sa uskutočnila v kultúrnom dome 4.marca 2017, na
ktorej sa zúčastnili členovia v hojnom počte. Hosťom výročnej schôdze bol Ing. Ján Hurák
z oblastného výboru Csemadok Rožňava. Predsedníčka miestnej organizácie vo svojom
príhovore vyhodnotila činnosť za rok 2016 následne podala návrh o pláne činnosti na rok
2017, ktorú členstvo jednohlasne schválilo. 17. marca sme si pripomenuli spomienkovou
slávnosťou revolučné roky 1848 – 49, ktoré boli spojené s bohoslužbou v miestnom
reformovanom kostole. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj hostia z družobnej obce
Bánhorváti. Pri pomníku na Máriássyho námestí Helena Vanyová privítala zúčastnených
obyvateľov, ako aj hostí a zarecitovala báseň. K prítomným sa prihovoril pán starosta
z družobnej obce István Földvári. Následne sa uskutočnilo kladenie vencov. Večer
v kultúrnom dome vystúpili herci Budapeštianského divadla s krásnym kultúrnym
programom. Koncom apríla sa členovia zúčastnili a aktívne sa zapojili do stavania vatry,
ktorú spolu organizovali s miestnou samosprávou na lúke za futbalovým ihriskom. Na
Ovčiarskom dni 13.5.2017 sa členky m.o. Csemadok zapojili do súťaže vo varení
bryndzových halušiek, kde aj v tomto roku získali krásne 1.miesto. Gratulujeme im !
Ćlenovia radosťou sa zúčastnili 20. mája aj na dobročinnej brigáde „Most úcty“, ktorú už
roky organizuje reformovaná cirkev v Brzotíne a 27. mája zopár aktívnych členov sa
zúčastnilo na čistení lúky pri prameni Nagykút.

Naša organizácia v apríli vyhlásila finančnú zbierku na podporu pre majiteľov
v požiari vyhoreného rekreačného strediska v Sedmohradsku /Rumunsko/.
Vyzbieranú finančnú podporu sme odovzdali poškodenej rodine osobne, ktorá
veľmi pekne ďakuje nasledovným ľuďom dobrej vôle : Eva Zvolenská, Štefan Berze,
Pavol Gášpár, Angela Plichtová, Géza Dókus, Viktória Dobos Martin Dobos, Helena
Vanyová, Valéria Dókusová, Viktor Vajda, Eva Simonová, Vierka Pajtaiová, Jarmila
Vajnerová, Eva Lakomiová, Gabriel Lakomi, Róbert Dókus, Aneta Dókus, Eleonóra
Kamzíková, Alžbeta Szendiová, Róbert Dókuš, Erika Szanková, Ľudovit Szanko, Tomáš
Szanko, Albert Lőrincz, Attila Szanko, Lóránt Szanko, Szilárd Szabó, Beáta Szendiová,
Rozália Szanková, Ružena Gergelyová, Vojtech Szabó, Oskár Szabó, Ľudovit Szabó, Mária
Szabóová, Mónika Szanko, Erika Dežmanová, Tatiana Gonosová, Agnesa Kovácsová, Ondrej
Kovács, Arpád Tóth, Szilárd Szedmák, Mudi Róbert, Ružena Nagyová, Mária Barthová,
Folklórny tanečný súbor BÚZAVIRÁG , m.o. CSEMADOK Brzotín a Občianske združenie
BERKŐ. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 1 500 €. Ďakujeme ešte raz každému !
Eva Lakomiová – predsedníčka m.o. Csemadok

Pozvánka do Budapešti
V mesiaci máj OZ v Brzotíne dostalo pozvánku na slávnostnú prednášku a posedenie do
Budapešti, ktorú organizovali profesori a študenti Univerzity L. Eötvösa, z príležitosti vydania
knihy o Brzotíne. Na tomto stretnutí našu obec reprezentovali p. starosta Pavol Gášpár, Bc.
Szilárd Szabó MBA zástupca starostu, Mgr. Mudi Róbert poslanec OZ a pracovníčky OcÚ.
V príhovore p. starosta poďakoval študentom a profesorom za ich prácu a poprial im ďalšie
úspechy.

My a škola.
Ani sme sa nenazdali a školský rok 2016/2017 nám ubehol. Veľké očakávania a plány môžeme teraz už
len zhodnotiť a pogratulovať si za plnohodnotný, úspešný školský rok. Celý školský rok sa viedol v duchu
vzdelávať, pomáhať a hlavne zanechať u našich žiakov aspoň trocha pozitívneho postoja k škole.
Nebudeme si však klamať, že všetko bolo stále pekné a super. Neobišli nás ani problémy s ktorými sme
denne bojovali a verte nebolo to stále ľahké. To čo sa snažíte každý deň vštepovať žiakom ako úcta,
rešpekt sú mnoho krát len prázdne reči, ktoré nemajú váhu v očiach našich žiakov. Mnohí z nás si ani
nevedia predstaviť aké ťažké je byť v jednej role učiteľom, ktorý má byť spravodlivý, tolerantný a hlavne
trpezlivý a v nie v druhom rade nahradzovať lásku a empatiu rodiča, vedieť pochopiť, pohladkať a
pritúliť žiaka ak mu nie je dobre. Nachádzame sa vo veľmi slabom sociálnom prostredí, kde krik a
vyhrážky nemajú žiadny zmysel. Všetko však potrebuje svoj čas, aby dozrelo ako dobré víno. Učíme sa
každý deň, aby zajtrajšok bol lepší, odovzdávame naše skúsenosti a vedomosti, aby žiaci sa neučili na
svojich chybách ale sa poučili z našich. V tomto školskom roku sme sa snažili čo najviac sa priblížiť našim
žiakom pomocou rôznych školských akcií. Nebolo ich vôbec málo. Aspoň v krátkosti.
Pravidelne každý mesiac, pedagógovia pripravili projektový deň:
Športový projektový deň : Kde boli branné cvičenia zamerané na prežitie a dobrú orientáciu v prírode.
Zapojili sme aj celú školu do súťaže Pohni kostrou, kde najväčšia pochvala prišla až od samotného
Mareka Hamšíka. Rôzne futbalové turnaje, kde naši žiaci ukázali šikovnosť vo futbale a kde vkročili tam
vypaľovali trávnik svojim súperom prvým miestom. Chlapci ďakujeme.
Deň Zeme: Kde svoj pomocne sme si skrášlili školu výsadbou ozdobných kvetín a ihličnanmi. Vymaľovali
sme si areál školy. Pracovné tempo, fantázia a chuť do práce našim žiakom nechýbala. Projekty na
podporu čítania: Každý mesiac čitateľská hodinka v knižnici, rôzne kvízy. Hviezdoslavov Kubín.
Výmenné predpoludnie z inými školami z Krásnej Hôrky, Gemerskej Polomy.
Preventívne prednášky: Našu školu navštevovali sociálny pracovníci, špeciálny pedagógovia, policajti,
bankári, pracovníci z Národného parku, chemici, psovodi. Všetci naši hostia nás navštívili za účelom
predchádzať životným katastrofám a naučiť sa začleniť do spoločnosti. Pochopiť a byť informovaní, čo
všetko život prináša.
Divadelné predstavenia od najmenších až po najväčších. Hudobné koncerty za ktorými sme cestovali,
ale aj také ktoré prišli priamo ku našim žiakom. Škola sa aktívne zapájala a snažila o motivovanie našich
žiakov ako aj o spestrenie života na škole. Našu školu sme počas celého roka zveľaďovali a skrášľovali.
Materská škola dostala celodennú starostlivosť pre našich najmenších. Nové podlahy v triedach,
vymaľovanie celej budovy druhého stupňa. Nové únikové dvere na budovách. Nové pracovné
pomôcky, ako tabule, počítače, zariadenie do tried – lavice, stole a množstvo iných vecí. Je toho veľa a
ešte viac, ale žiaľ čas a priestor na tento príspevok je obmedzený. Ja len verím a pevne dúfam, že aspoň
takto to bude napredovať aj do budúcna. Z Vašou a našou pomocou to pôjde všetko ľahšie. Pre lepšiu
budúcnosť našich detí.
Ing. Hronyeczová Lucia

Samospráva obce Brzotín srdečne pozýva záujemcov na II. ročník súťaže vo
varení guláša 29.7.2017 / v sobotu/ . Do súťaže sa môžu zapojiť organizácie,
združenia, ako aj jednotlivci, či priateľské skupiny aj z okolitých obcí. Skupiny
môžu byť max. 5 členné. Suroviny a kotlík si zabezpečia súťažiaci. Organizátor
zabezpečí drevo , stôl ,odbornú porotu, 0,5 l čapované pivo, ako aj rôzne
športovo zábavné hry, ktoré budú vyhodnotené a ocenené. O dobrú náladu sa
postará DJ Zsilla. Štartovné je 5 € . Termín prihlášok je 25.7. 2017.
Miesto konania : Futbalové ihrisko. Začiatok : 9,00 h.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA - TÁRSASÁGI ROVAT
Január 2017
Jubilanti : 50 - Emília Kónyová, Alexander Polyák, Alexander Bačo
55 - Ladislav Krága, Eva Rencsoková, Irena Gášpárová, Jozef Szekereš
60 – Priška Tóthová
65 – Mária Mariňáková
Úmrtie : Barbora Bačová /91/, Štefan Šinglár /63/, František Palme /70/ Benjamin Szanko /70/
Február 2017
Jubilanti : 50 – Ján Barczi
55 – Valéria Jacurová, Alexander Csunyo, Albín Bačo
60 - Erika Kočišová , Valéria Dókusová
65 – Štefan Rencsok, Ladislav Šimko
75 – Ondrej Kónya
Narodenie : Dominik Szamko
Uzavretie manželstva : Ondrej Moro a Iveta Szamková 25.2.2017
Ervin Polyák a Soňa Rusnyáková 25.2.2017
Marec 2017
Jubilanti : 50 – Malvína Koňová, Ondrej Kovács
55 – Angela Szekerešová, Jarmila Rusznyáková
60 – Irena Csefová
75 – Gejza Szamko
Úmrtie : Karol Kováč /81/
Uzavretie manželstva : Zoltán Mišanko a Štefánia Polyáková 25.3.2017
Apríl 2017
Jubilanti : 50 – Gabriel Szanko, Vladimír Kováč
55 – Helena Leštáková
60 – Mária Bányászová , Tibor Berecz
70 – Anna Vanyová
80 – Irena Nagyová
Narodenie : Vladimíra Kónyová , Stela Polyáková

Úmrtie : Ladislav Polyák /66/, Alexander Rusznyák /58/
Uzavretie manželstva : Ján Landori a Nora Lovasová 15.4.2017
Máj 2017
Jubilanti : 50 – Štefan Szirotnyák
55 – Gabriel Lakomi, Július Farkas
65 – Tibor Kotrčka, Alžbeta Vavreková
70 – Alexander Polyák
85 - Tibor Garay
90 – Alžbeta Bereczová , Vojtech Rencsok
Narodenie : Kristofer Polyák, Eliška Vavreková
Úmrtie : Imrich Kónya /65/
Uzavretie manželstva : Dókus Géza a Patrícia Parditková 6.5.2017 – Reformovaný kostol v Brzotíne
Jún 2017
Jubilanti : 50 – Eva Kováčová , Erika Szanková
55 – Katarína Domiková
60 – Mária Farkašová
75 – Irena Lázóková
Narodenie : Dominik Rusznyák, Teo Tatai, Nimród Dániel Mudi
Úmrtie : Jolana Polyáková 24.6.2017 /68/
Oslávencom a mladomanželom srdečne blahoželáme ! Smútiacim rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť !
Az ünnepelteknek szívből gratulálunk ! A gyászoló családoknak őszinte részvétünket fejezzük ki !

Pozdrav jubilantov – Az ünneplő nyugdíjasok köszöntése

Športové okienko

Futbalisti TJ Mladosť Brzotín v okresnej súťaži jarnej futbalovej sezóny skončili na poslednom ,
desiatom mieste. Veríme a dúfame že nasledujúca jesenná sezóna bude pre družstvo úspešnejšia !!!
Tabuľka II . trieda dospelí
Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

FP

1

FK Baník Štítnik

18

16

1

1

129:7

49

22

0

2

ŠK BANÍK ŠTÍTNIK

18

13

2

3

87:27

41

14

0

3

Futbalový klub FK Mladosť

18

11

1

6

57:39

34

7

0

4

FK Krásnohorské Podhradie B

18

11

0

7

55:38

33

6

0

5

ŠK Polom Gemerská Poloma

18

9

1

8

44:46

28

1

0

6

TJ Mladosť Jovice

18

7

3

8

58:58

24

-3

0

7

TJ Sokol Pača

18

6

1

11

40:55

19

-8

0

8

TJ Baník Rakovnica

18

5

1

12

45:63

16

-11

0

9

TJ Družba Čoltovo

18

3

2

13

31:105

11

-16

0

10

TJ Mladosť Brzotín

18 3

0

15

13:121

9

-18

0

Tradičný futbalový turnaj o pohár starostu obce Brzotín, vedenie FK Brzotín
a samospráva obce plánujú organizovať aj v tomto roku na miestnom futbalovom
ihrisku. Predbežný termín je 30.7.2017.
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