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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 24. júla 2012:
Prerokovalo:
1. rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice
2. družobný styk
Schválilo:
Uznesenie č. 33 – Schválenie predbežného súhlasu na ukončenie celej stavby a mesačné
splácanie nákladov na ukončenie rekonštrukcie budovy knižnice
a požiarnej zbrojnice
Uznesenie č. 31 – nebolo podpísané starostom obce
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 28. augusta 2012:
Prerokovalo:
1. vyhodnotenie družobného styku
Schválilo:
Uznesenie č. 34 – Schválenie Dodatku ku zmluve „Rekonštrukcia obecného úradu, knižnice
a požiarnej zbrojnice“
Odložilo:
1. prerokovanie organizovania Dňa dôchodcov

O z n a m y
•

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované v IV. Q 2012 na 9.10. 2012,

20.11.2012, 18.12.2012 v priestoroch dočasného obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.
• Odvoz komunálneho odpadu je každý druhý štvrtok, najbližšie odvozy sa uskutočnia
v dňoch: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. a 27.12.2012.
• Odvoz separovaného odpadu - Zvozový plán na 4.Q 2012: odvoz skla dňa 7.12.2012,
odvoz zmiešaných plastov sa uskutoční 26.10.2012, odvoz separovaných PET fliaš dňa
23.11.2012, odvoz tetrapacku a kovových obalov dňa 12.10.2012, odvoz papiera 9.11.2012 .
• Od 1.10.2012 sa zvyšuje zákonom stanovený správny poplatok za osvedčenie podpisu na
listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 €.

• Deň dôchodcov
Deň dôchodcov je naplánovaný na deň 20. októbra 2012 v miestnom kultúrnom dome.
Zmena termínu vyhradená! O presnom termíne rozhodne OZ dňa 9.10.2012.

Na túto udalosť srdečne pozývame všetkých dôchodcov našej
obce!

• Výzva pre daňovníkov
Upozorňujeme daňovníkov, že termín zaplatenia daní z nehnuteľností,
miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
dane za psa na rok 2012 už uplynul.
Žiadame občanov, ktorí do dnešného dňa ešte nezaplatili dane z nehnuteľností,
miestne poplatky za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
alebo dane za psa, nech zaplatia v čo najkratšom termíne !!!
Taktiež vyzývame tých neplatičov, ktorí nezaplatili dane a poplatky za uplynulé roky,
nech tak učinia taktiež v čo najkratšom termíne!!!
Zoznam dlžníkov, ktorí nezaplatia svoje pohľadávky budeme pred vymáhaním pohľadávok
postupne podľa dĺžky a výšky pohľadávok v zmysle zákona uverejňovať v obecných oznamoch,
tak ako minulý rok .

• Správa výboru lesných spoločností
Výbor Pôschovej lesnej spoločnosti oznamuje svojim členom, že podľa svojich podielov majú
nárok na palivové drevo a to každý rok v tom istom množstve. Členovia, ktorí tento rok
nepožadujú palivové drevo, môžu vyrubiť aj neskoršie, najneskôr do roku 2016.
Ďalšie podmienky sú uvedené v predošlom čísle Kružnianskych obecných oznamoch
a informácie môžete získať aj od členov výboru.
Žiadame členov, aby prísne dodržali výborom schválené podmienky zaobstarania palivového
dreva!
Výbor lesnej spoločnosti bývalých urbariátov oznamuje svojim členom, že podľa výšky svojich
podielov majú tiež nárok na palivové drevo.
Na základe desaťročného hospodárskeho plánu do roku 2016 môže každý člen uplatniť svoj nárok
len raz. Ďalšie podmienky sú ako u Pôschovej lesnej spoločnosti.
Najbližšie zasadnutia výboru lesnej spoločnosti sa uskutočnia v dňoch 5. novembra,
3. decembra 2012 a 7. januára 2013 o 19.00 hodine v priestoroch dočasného obecného úradu.
3. decembra 2012 o 19.00 hodine budú členom vyplácané nájomné za prenájom spoločných
poľnohospodárskych pozemkov.

•

Správa pre vlastníkov súkromných pozemkov

Splnomocnené osoby oznamujú spoluvlastníkom poľnohospodárskych pozemkov, že nájomné
zmluvy za poľnohospodárske pozemky, na ktorých hospodári SHR Michal Andriščík budú
podpísané a nájomné vyplatené dva roky dozadu v mesiaci november po vyhlásení miestnym
rozhlasom.
Na poľnohospodárske pozemky v užívaní SHR Vojtecha Szendiho, napriek prísľubom na
verejnom zhromaždení dňa 30.3.2012 a dvom písomným urgenciám o podpísanie nájomných
zmlúv zatiaľ zo strany užívateľa nie je záujem, a poľnohospodárske pozemky naďalej užíva
a berie z nich aj úžitky. Slovný prísľub 40€/ha/rok na uzavretie nájomných zmlúv nedodržal,
oklamal nás a robí si, čo len chce na našich poľnohospodárskych pozemkoch bez uzavretia
nájomných zmlúv. Splnomocnenci urobia právne kroky na zabezpečenie nájomného na základe
skutočného užívania aj bez nájomných zmlúv, vypísanie verejnej súťaže na tieto pozemky
a uzavretia nájomných zmlúv s ďalším poľnohospodárskym subjektom, ako aj informovanie
štátnych orgánov ako je Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ a Slovenský
poľnohospodársky fond /SPF/ o týchto skutočnostiach. Splnomocnenci nedopustia, aby naše
poľnohospodárske pozemky naďalej užíval bez nájomných zmlúv a bez náhrad.

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA
J U B I L A N T I
Júlia Š i m o n o v á , č. d. 170
11. júla 2012 oslavovala 50. narodeniny Margita
I m r e o v á , č. d. 1
26. septembra 2012 oslavoval 60. narodeniny Ján
Š i m o n , č. d. 179
6. júla 2012 oslavovala 50. narodeniny

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!

OPUSTILI
Ladislav

Lipták,

NÁS

+ 1. júla 2012 Žil 89 rokov.
Feketeová + 11. septembra 2012
st.

Priška Šimonová, rod.

Žila 80 rokov.

Blízkym rodinám vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých !

NAJMLADŠIE
10. júla 2012 sa narodila

OBČANKY
Letizia

NAŠEJ

OBCE

L i p t á k o v á

dieťa rodičov Bc. Evy Liptákovej a Zoltána Liptáka č. d. 87
14. júla 2012 sa narodila

Tamara

.

S z a n k o v á

dieťa rodičov Andrey Brindzovej a Zsolta Szanka č. d. 141

.

Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodencov veľa radostí a úspechov pri ich

UZAVRETIE
Oto

O n d

výchove!

MANŽELSTVA

Dňa 22. septembra 2012 uzavreli manželstvo
/Kružná 132/ a Tímea
B
r e j
/Brzotín 351/

u r s k á

Mladomanželom srdečne blahoželáme,
do spoločného života im želáme veľa šťastia, lásky a
porozumenia!

•

Vyhodnotenie výletu pre dôchodcov

Miestna samospráva dňa 18. júla 2012 organizovala výlet pre dôchodcov
do Maďarska do termálneho kúpaliska Bogács.
Výletu sa zúčastnilo 24 dôchodcov, aby sa autobus naplnil,
výletu sa zúčastnili aj ďalší záujemcovia našej obce, ktorý priplatili symbolickú sumu 4 €.
Výdavky za prepravné činili 250 €. Vstupné na kúpalisko si každý hradil sám.
Miestna samospráva organizuje výlet pre dôchodcov každoročne ako poďakovanie za ich prácu
v aktívnom veku vykonanú v prospech obce.

• Výzva na úhradu členského
Vedenie pohrebného spolku vyzýva tých členov, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok na
tento rok, aby tak učinili do konca októbra 2012 !

• Privítanie Nového roka 2013
Miestna samospráva dňa 1.1.2013 organizuje Novoročné oslavy
PF 2013 pri vianočnom stromčeku na verejnom priestranstve Pášt.
Oslavy sa začnú o polnoci ohňostrojom a pokračujú novoročným prípitkom prítomných .
Organizačné pokyny: Príchod na miesto osláv doporučujeme 15 minút pred polnocou.
Len v spolupráci s organizátormi a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov môžu aj iní
občania na to vopred vyhradených miestach vypúšťať svoje malé ohňostroje.
Novoročný prípitok zabezpečuje organizátor. Oslavy môžu potrvať najdlhšie do 2.00 hodiny.
Miestna samospráva žiada účastníkov osláv dodržiavať bezpečnostné a aj ďalšie pokyny!

• Výsledky sčítania obyvateľov v obci Kružná z roku 2011
Počet
obyv.
484

Materinský
jazyk:
Maďarský 395
Slovenský 71
Rómsky
0
Český
1
Ostatné
1
Nezistený 16

Národnosť:
Maďarská 360
Slovenská 109
Ukrajinská
2
Česká
1
Ostatné
1
Nezistená 11

Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie:
Úplne stredné všeob. 20
Vyššie odborné
2
Vysokoškolské bakal.
5
Vysokoškol.
13
/Magist.,inž.,dokt./
Bez vzdelania
Nezistené

Trvalo bývajúce obyv.:
484

61
14

Muži:
245

Náboženské
vyznanie:
Rímskokatolícka 122
cirkev
Gréckokatolícka
4
cirkev
Evanjelická
37
cirkev augsburs.
vyznania
Reformovaná
246
cirkev
Jehovovi
3
svedkovia

Ženy:
239

Vekové skupiny:
0-14
Chlapci:
Dievčatá:

30
31

15-19
Chlapci:
14
Dievčatá: 11

20-39
Muži:
86
Ženy:
65

40-59
Muži:
73
Ženy:
71

60-94
Muži:
42
Ženy:
61

S p r á v y

z

F K

Futbalové mužstvo FK APEX Kružná po ročnej pauze znovu je účastníkom futbalovej súťaže
okresu. V súťažnom ročníku je prihlásené do II. triedy.
Pred súťažným ročníkom sa zišli členovia, kde zvolili nový výbor. Za predsedu FK bol zvolený
Marián Szabó, za podpredsedu a pokladníka bol zvolený Ladislav Szendi ml.
Managerom ISSF klubu a trénerom mužstva sa stal Ondrej Fábián.
Káder mužstva: brankári: Július Zsemlicska ml., Dávid Benö
hráči: Marián Szabó, Ladislav Brúgóš, Róbert Garan, Attila Németh,
Norbert Šikúr, Valentín Drenko ml., Ladislav Szendi ml., Ladislav Krága,
Juraj Rusnyák, Ladislav Varga, Peter Fábián, Ondrej Lipták ml., Kristián Lipták, Oto Kerekeš,
Róbert Imre ml., Richard Szendi, Štefan Németh st. a Ladislav Mezei ml.
Výsledky:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

Kružná – Štítnik
Rakovnica – Kružná
Kružná – Ml. Brzotín
Krh. Dlhá Lúka B – Kružná
Kružná – Čoltovo
Nižná Slaná – Kružná

1 : 1 /1: 1/
0 : 3 /0: 0/
2 : 0 /2 : 0/
4 : 0 /0 : 0/
3 : 1 /1 : 1/
2 : 5 /0 : 2/

7. kolo
8. kolo
9. kolo

Kružná - Honce
Plešivec – Kružná
Kružná – Gem. Hôrka B

3 : 2 /2 : 0/
3 : 0 /1 : 0/
2 : 1 /2 : 0/

Gól: L. Szendi
Góly: R. Imre /2/, J. Rusnyák
Góly: L. Varga, L. Szendi
Góly: L. Szendi /2/, J. Rusnyák
Góly: L. Varga /2/, O. Kerekeš /2/,
L. Szendi
Góly: L. Varga /3/
Góly: L. Varga /2/

Najbližšie zápasy :
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Dňa 7.10.2012 o 14.30 hod.
Dňa 14.10.2012
Dňa 21.10.2012 o 14.00 hod.
Dňa 28.10.2012 o 14.00 hod.

Tabuľka po 9. kole:
1.

KRUŽNÁ

•

Pača – Kružná
voľno
Kružná – Jovice
Kečovo – Kružná

Odchod o 13.30 hodine.

Odchod o 12.45 hodine.

Kružná je na 1. mieste
9

6

1

2

19:14

19

Družobný styk – futbalový zápas starých pánov

V rámci družobného styku medzi obcami Kružná a Nagybarca dňa 7. júla 2012 sa uskutočnil
futbalový zápas starých pánov Nagybarca – Kružná v obci Nagybarca.
Výsledok družobného stretnutia: Nagybarca – Kružná 2 : 3.
Dňa 11.augusta 2012 sa uskutočnila odveta - futbalový zápas v obci Kružná. Výsledok
družobného stretnutia: Kružná – Nagybarca 3 : 6.

Miestna samospráva organizuje

„D e ň

M i k u l á š a“

dňa 8. decembra 2012
v sobotu so začiatkom o 14.00 hodine
pri vianočnom stromčeku na verejnom
priestranstve Pášt.

Každé dobré dieťa z našej obce dostane
od Mikuláša darček !

PRÍJEMNÉ
PREŽITIE
VIANOČNÝCH SVIATKOV
VÁM PRAJE MIESTNA
SAMOSPRÁVA!

Információs-kultúrális havi 4/2012. szám
folyóirat Kırös
11. évfolyam

KİRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

SZEPTEMBER
2012

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet terheli

A képviselıtestületi ülésekrıl
A képviselıtestületi ülés 2012.július 24 .-én:
Megtárgyalta:
1. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását
2. a baráti kapcsolatot
Jóváhagyta:
33. sz. határozatot: Az elızetes jóváhagyást az egész épület befejezésére és a kiadások havi
törlesztését a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár befejezése végett
A 31. sz. határozatot a község polgármestere nem írta alá
*A képviselıtestületi ülés 2012.augusztus 28 .-án:
Megtárgyalta:
1. a baráti kapcsolat kiértékelését
Jóváhagyta:
34. sz. határozatot: a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújításával kapcsolatos
szerzıdés függelékét
Elnapolta:
1. a Nyugdíjasnap megszervezésének megtárgyalását

H i r d e t é s e k
•

Képviselıtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2012.10.9.- én, 2012.11.20.–án és

2012.12.18.-án kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következı üléseit az átmeneti községi
hivatal helyiségében.
• A hulladékszemét elszállítása minden második csütörtökön, a legközelebbi
szemétszállítás 10.4.-én, 10.18.-án, 11.1.-én, 11.15.-én, 11.29.-én, 12.13.-án és 12.27.-én lesz.
• A válogatott szemét elszállítása a 2012-es év negyedik negyedévében:
az üveget a község területén található kontajnerekból 12.7.-én, a válogatott vegyes
mőanyagot 10.26.-án, a válogatott mőanyagüvegeket 11.23.-án a tetrapakos és
fémcsomagolású dobozokat 10.12.-én valamint a papírt 11.9.-én fogják elszállítani
községünkbıl.
• 2012. október 1.-tıl az aláírás hitelesítéséért a törvény által meghatározott illeték 1,50 €
emelkedett.

• Nyugdíjasok napja
A Nyugdíjasok napjának megrendezése 2012. október 20-ára van betervezve a helyi
kultúrházban. Az idıpont megváltoztatásának lehetısége fenntartva! A pontos idıpontot
a képviselıtestületi ülésen október 9.-én fogják a képviselık megtárgyalni.
Erre a rendezvényre szeretettel meghívjuk községünk valamennyi
nyugdíjasát!

• Figyelmeztetés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 2012 –es évre az ingatlanadók,
a hulladékszemét illetékek valamint a kutyaadók befizetésére a határidı már lejárt!
Felkérjük azokat a polgárokat, akik még a mai napig nem fizették be az adókat,
azok minél hamarább tegyenek eleget kötelességüknek!
Felszólítjuk azokat a polgárokat, akiknek még tartozásuk van az elızı évekért
a községgel szemben, hogy minél hamarább rendezzék adósságaikat !!!
Az adósok névsorát fokozatosan a törvény alapján közzé fogjuk tenni a községi hirdetések
hasábjain /úgy mint az elızı évben/a tartozások idejének hosszától ill. nagyságától függıen.

• Az erdıbirtokosság közleménye
A Pôsch – féle erdıbirtokosság vezetısége értesíti a tagjait, hogy a részvényük nagysága után
minden évben ugyanaz a mennyiségő fa jár /joguk van tüzelıfa igénylésre évente ugyanabban
a meghatározott mennyiségben/. Azok a tagok, akik ebben az évben nem igénylik a tüzelıfát,
legkésıbb 2016.-ig utólag is kivehetik, nem veszik el.
A további feltételeket a Kırösi községi hirdetések elızı negyedéves kiadásának hasábjain már
tudattuk Önökkel. További információkat a vezetıség tagjai is nyújtanak.
Kérünk minden tagot a feltételek szigorú betartására !
Az Úrbéri erdıbirtokosság vezetısége értesíti a tagságát, hogy az elıírt 10 éves terv szerint
tüzelıfát szedhetnek. Minden részvényes a részvény nagysága szerint a 2012 -2016-os években
egyszer szedhet fát. A többi feltétel megegyezik a Pôsch-féle erdıbirtokosság feltételeivel.
A legközelebbi vezetıségi győlések november 5.-én, december 3.-án és 2013. január 7.én
19.00 órai kezdettel lesz megtartva az átmeneti községi hivatalban.
A december 3.-i győlésen lesz szétosztva a tagoknak részvényük után a bérlet a bérbeadott
birtokossági mezıgazdasági földek után, úgy a Belsı mint a Külsı nagyhegyi erdıbirtokosságnál.

• Közlemény a magán mezıgazdasági földek

tulajdonosai számára
A megbízott személyek értesítik a magán mezıgazdasági földek tulajdonosait, hogy
a mezıgazdasági földek után, amelyeket Andriščík Michal magángazda használ a bérleti
szerzıdések megkötése és a bérletek kifizetése két évre visszamenılegesen közös
megegyezéssel novemberben lesz.
A pontos idıpontról a helyi hangosbemondón keresztül értesíteni fogjuk Önöket.
A mezıgazdasági földek után, amelyeket Szendi Béla magángazda használ a bérleti
szerzıdések megkötése és a bérletek kifizetése terén még ezidáig nincs megegyezés.
Mindez annak ellenére, hogy az említett magángazda a 2012. március 30.-i közgyőlésen
ígéretet tett 40 €/ha/év bérlet kifizetésére két évre visszamenılegesen. Nem reagált két
hivatalos felszólításra sem, és földjeinket továbbra is ingyen használja. Errıl a tényrıl már
értesítettük a Szlovák földalapot /SPF/és a Mezıgazdasági kifizetési ügynökséget /PPA/.
A továbbiakban jogi lépéseket teszünk a 2010–2012-es évi bérleti díj behajtására,
a mezıgazdasági földek elvevésére és más hiteles magángazdának való bérbeadására.
A továbbiakban nem engedjük meg, hogy tulajdonunkban lévı mezıgazdasági földjeinket
valaki ingyen használja, s ennek alapján jogtalanul gazdagodjon.

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
J U B I L Á N S O K
Simon Júlia, 170-es h.sz.
2012. július 11.–én ünnepelte 50. születésnapját Imre Margit, 1-es h.sz.
2012. szeptember 26.–án ünnepelte 60. születésnapját Simon János, 179-es h.sz.
2012. július 6.–án ünnepelte 50. születésnapját

Az ünnepelteknek

gratulálunk és kívánunk
erıt, egészséget!

E L T Á V O Z T A K
id. L i p t á k

számukra

sok

K Ö Z Ü L Ü N K

+

László

özv. Simon Piroska, született Fekete

2012. július 1.

+

Élt 89 évet.

2012. szeptember 11.

Élt 80 évet.

Az elhunytak hozzátartozóinak

Ú J

mély részvétünket fejezzük ki !

L A K O S A I N K
2012. július 10.-én született

Lipták

SZ Ü L E T T E K
L e t i z i a

.

Szüleinek Bc. Lipták Évának és Lipták Zoltánnak /87-es h. sz.
/ gratulálunk,
sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!
2012. július 14.-én született

Szüleinek

Szanko

T a m a r a .

Brindza Andreának és Szanko Zsoltnak /141-es h.
sz. / gratulálunk,

sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

H Á Z A S S Á G K Ö T É S
O n d r e j Ottó /Kırös 132.-es h. sz./
B u r s k á Tímea /Berzéte 351 h. sz./

2012. szeptember 22.-én házasságot kötöttek
és

Házasságkötésük alkalmából szívbıl gratulálunk,
kívánunk számukra sok boldogságot, megértést
és
hosszantartó házaséletet!

•

A nyugdíjasok részére szervezett kirándulás kiértékelése

A helyi önkormányzat 2012. július 18.-án kirándulást szervezett
nyugdíjasaink számára Magyarországra a bogácsi termálfürdıbe.
Ezen a nyugdíjaskiránduláson 24 nyugdíjas vett részt.
Községünkbıl az érdeklıdı nem nyugdíjas lakosaink szimbolikus 4 € útiköltségért vettek részt
ezen a kiránduláson.
Az útiköltséget a nyugdíjasok számára a község fedezte, amely 250 € volt,
a belépıjegyet mindenki saját költségébıl állta.
Az önkormányzat a kirándulással nyugdíjasaink számára köszönetét szeretné kifejezni
a községért kifejtett munkájukért!

• Felszólítás a tagsági díj befizetésére
A temetkezési egyesület vezetısége felhívja azoknak a tagoknak a figyelmét, akik még nem
fizették be a tagsági díjat a 2012 – es évre, azok október végéig rendezzék kötelességüket!

• A 2013-as év köszöntése
A helyi önkormányzat 2013. január 1.-én Új évi köszöntıi ünnepséget PF 2013 szervez
a karácsonyfánál a Páston. Az ünnepség éjfélkor tüzijátékkal kezdıdik,
majd újévi köszöntıkkel folytatódik.
Szervezési utasítások: Az ünnepség színhelyén szilveszterkor a megjelenés 23. óra 45 perctıl
ajánlott. A szervezıkön kívül azok a polgárok, akik szeretnének saját felszerelésükkel hozzájárulni
a tüzijátékhoz kötelesek a szervezıkkel megegyezni.
Az új évi köszöntıi koccintáshoz a szervezık biztosítják be a pezsgıt.
Az ünnepség legkésıbb éjszaka 2.00 óráig tart.
Kérjük Önöket, hogy legyenek szivesek betartani a biztonsági intézkedéseket,
valamint a szervezık további utasításait !

• A 2011-ben tartott népszámlálás eredménye községünkben
A
lakosok
száma:
484

Anyanyelvük
szerint:
Magyar
Szlovák
Roma
Cseh
Egyéb
Nem
megállapított

395
71
0
1
1
16

Nemzetiségük
szerint:
Magyar
Szlovák
Ukrán
Cseh
Egyéb
Nem
megállapított

360
109
2
1
1
11

A legmagasabb iskolai
végzettségük szerint:
Középfokú általános
végzettség
Felsıfokú szakmai
Egyetemi bakalár
Egyetemi magiszt.,
mérnöki, doktori
Végzettség nélkül
Nem megállapított

Állandó lakosság:
484
0-14
Fiúk:
Lányok:

30
31

15-19
Fiúk:
14
Lányok:
11

20
2
5
13
61
14

Férfiak:
245
Korosztályok:
20-39
Férfiak:
86
Nık:
65

40-59
Férfiak:
73
Nık:
71

Felekezeti
hovatartozásuk
szerint:
Római katolikus
122

egyház
Görög katolikus
egyház
Evangélikus
egyház augsburgi
hitvallás szerint
Református
egyház
Jehova tanúi

4
37
246
3

Nık:
239
60-94
Férfiak:
42
Nık:
61

H í r e k

a

f u t b a l l k l u b b ó l

Az FK Apex Kırös futballklub egy éves kihagyás után újra a járási bajnokság résztvevıje.
Az ezévi versenyidényben a II. osztályban van benevezve.
A versenyidény kezdete elıtt a tagok megválasztották az új vezetıséget.
A futballklub elnökének Szabó Mariant valasztották, az alelnök és pénztáros ifj. Szendi László
lett. A futballklub ISSF menedzsere és edzıje Fábián András.
A csapat kerete: kapusok: ifj. Zsemlicska Gyula, Benö Dávid
játékosok: Szabó Marian, Brúgós László, Garan Róbert, Németh Attila,
Sikúr Norbert, ifj. Drenko Bálint, ifj. Szendi László, Krága László,
Rusnyák Juraj, Varga László, Fábián Péter, ifj. Lipták András, Lipták Krisztián, Kerekes Ottó,
ifj. Imre Róbert, Szendi Richard, id. Németh István és ifj. Mezei László.
Eredmények:
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló

Kırös – Csetnek
Újfalu – Kırös
Kırös – Ml. Berzéte
Várhosszúrét B – Kırös
Kırös – Csoltó
Alsó Sajó – Kırös

1 : 1 /1: 1/
0 : 3 /0: 0/
2 : 0 /2 : 0/
4 : 0 /0 : 0/
3 : 1 /1 : 1/
2 : 5 /0 : 2/

7. forduló
8. forduló
9. forduló

Kırös - Gencs
Pelsıc – Kırös
Kırös – Gömör Horka B

3 : 2 /2 : 0/
3 : 0 /1 : 0/
2 : 1 /2 : 0/

Gól: ifj. Szendi L.
Gólok: Imre R. /2/, Rusnyák J.
Gólok: Varga L., ifj. Szendi L.
Gólok: ifj. Szendi L. /2/, Rusnyák J.
Gólok: Varga L. /2/, Kerekes O. /2/,
ifj. Szendi L.
Gólok: Varga L. /3/
Gólok: Varga L. /2/

A legközelebbi mérkızések:
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló

2012.10.7.-én 14.30 órától
2012.10.14.-én
2012.10.21.-én 14.00 órától
2012.10.28.-án 14.00 órától

A 9. forduló utáni táblázat:
1.

ı

K RÖS

•

9

Pacsa – Kırös
szabad
Kırös – Jólész
Kecsı – Kırös

Indulás 13.30 órakor.

Indulás 12.45 órakor.

Kırös az 1. helyen van
6

1

2

19:14

19

Nagybarca – Kırös öregfiúk közötti baráti kapcsolat

A baráti kapcsolaton belül Kırös és Nagybarca testvérközségek között 2012. július 7.-én baráti
labdarúgómérkızésre került sor Nagybarcán.
Az öregfiúk közötti baráti mérkızés eredménye: Nagybarca – Kırös 2 : 3.
2012. augusztus 11.-én Kırösben került sor futballmérkızésre.
Az öregfiúk közötti baráti mérkızés eredménye: Kırös – Nagybarca 3 : 6.

A helyi önkormányzat
2012. december 8.-án szombaton 14.00 órai
kezdettel

„T é l a p ó e s t e t“
rendez a Páston felállított karácsonyfánál.

A

jó gyermekeket községünkbıl a Télapó
megajándékozza!

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
kíván a helyi
önkormányzat!

