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Uznesenia  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22. marca  2011 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
Konštatovalo: 

a. že na zasadnutí OZ sú prítomní všetci poslanci OZ a zasadnutie OZ je  
    uznášaniaschopné  

      b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená Erika Drenková, pracovníčka   
          obecného úradu     
      c. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Beáta Parditková  a Ida  
         Pasičáková  
     d. že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli podpísané starostom obce 
   Prerokovalo: 

1. organizovanie akcie Družobný styk v stolnom tenise Kružná – Nagybarca dňa 
2. apríla 2011 

2. organizovanie obecnej brigády na zbúranie požiarnej zbrojnice a na  
skrášľovanie obce dňa 9. apríla 2011  

3. organizovanie Vatry 2011 dňa 6. mája 2011 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2011  
5. potrebu ďalšieho úveru na neoprávnené výdavky rekonštrukcie   

   Uznieslo sa na uznesení: 
     Uznesenie č. 13.:  schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2011 
    Vyhodnotilo: 

1. verejnú schôdzu pre obyvateľov obce  
    Bralo na vedomie: 

1. vyhodnotenie akcie Obnovenie tradícií obce – tradičná fašiangová zabíjačka 
2. vyhodnotenie akcie Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe obce 
3. informácie o Rekonštrukcii obecného úradu, požiarnej zbrojnice a knižnice 
4. informáciu o premiestnení privítacej tabule 
5. informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 
6. informáciu o zriadení komisie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
7. informáciu o zriadení komisie CO 
8. informáciu o podaní projektu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu s 10 % 

spoluúčasťou obce 
9. informáciu o zápise detí do MŠ a s tým súvisiace očakávané problémy 
10. informáciu o prijatí žiadosti o dotáciu od miestnej organizácie Csemadoku 
11. informáciu o zverejnených výzvach na podanie projektov  

 



O z n a m y 
 

     

• Odvoz komunálneho odpadu 
       

Podľa zvozového plánu firmy FÚRA  s . r . o.  
odvoz komunálneho odpadu z našej obce v roku 2011 bude tiež každý druhý štvrtok.  

Najbližší odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční  
v dňoch  7. a 21. apríla. 

Žiadame občanov, aby  kukanádoby naplnené komunálnym odpadom vyložili  
pred svoje domy na odvoz! 

 
 

 

     

• Odvoz separovaného odpadu 
    

 Podľa zvozového plánu firmy FÚRA s.r.o. na rok 2011  
odvoz papiera /noviny, časopisy, krabice z kartónu/  

sa uskutoční   12. apríla  /v utorok/.  
  Žiadame občanov, aby separovanými odpadmi naplnené vrecia vyložili  

pred svoje domy na odvoz! 
 
 

 

         

• Upozornenie! 
    

Upozorňujeme obyvateľov na zákaz zakladania ohňa   
vo voľnom priestranstve a v blízkosti lesa ! 

Vypaľovanie suchej trávy a lístia na území obce bez nahlásenia 
na telefónnom čísle 150 a bez dozoru   j e   p r í s n e    z a k á z a n é   ! ! ! 

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi, zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. 

Na základe porušenia týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty. 

N E V Y P A Ľ U J T E !!! 
  
 

 

 

         

• Upozornenie! 
    

Upozorňujeme držiteľov psov, že voľný pohyb psov na území obce  
je podľa platných zákonov 

  prísne zakázaný !!! 
Na obecný úrad boli podané upozornenia na nebezpečné zaútočenie psa na človeka.  

Dodržiavanie uvedených zákonov miestna samospráva bude náhmatkovo kontrolovať 
a previnilcom obec uloží poriadkovú pokutu!  

 

 

 
 
 
  



  

     

• Zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované dňa  19. apríla  2011 
v priestoroch dočasného obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod., 

ktoré bude verejné. Zmena  miesta a času je vyhradená. 
      

 
  

 

• Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe  
 

Pri príležitosti 163. výročia maďarskej revolúcie miestna samospráva spoločne s  
reformovanou cirkvou, miestnou organizáciou SMK a miestnou organizáciou 

Csemadoku organizovala slávnosti dňa 13. marca 2011 v nedeľu.   
V reformovanom kostole bola slávnostná bohoslužba o 9.00 hodine, kde sme 

pospomínali na hrdinov Maďarskej Revolúcie z roku 1848/49.  
Úroveň slávnostnej bohoslužby vyzdvihla speváčka Dévai Nagy Kamilla  
so svojimi študentmi z konzervatória z Budapešti zaspievaním krásnych 

vlasteneckých piesní.   
Pri  pamätnom stĺpe vystúpil so svojim príhovorom člen motorového združenia 

z obce Kerecsen a vlastenecké básne zarecitovali  
deti Adrián Žemlička a  Eszter Réka Mudi.  

Úroveň slávnosti vyzdvihol spevokol cirkevného zboru reformovanej cirkvi pod 
vedením ctihodnej reformovanej farárky Judit Henriety Mudi.  

Miestna samospráva, miestna organizácia Strany maďarskej koalície, reformovaná 
cirkev, miestna organizácia Csemadoku  položili vence pri pamätnom stĺpe.  

 
Vyslovujeme poďakovanie každému, kto sa zúčastnil na tejto slávnosti, 

a  vďakou v srdci a čistou dušou si zaspomínal pri príležitosti 
Maďarskej revolúcie na túto slávnu dobu z našej histórie. 

 
 

           S p r á v y    z    F K  
 
 

Najbližšie majstrovské zápasy I. triedy OM :  

Dňa   3.4.2011 o 15.30 hod. Kružná – Lipovník  
Dňa 10.4.2011 o 15.30 hod. Krh. Dlhá Lúka – Kružná  
Dňa 17.4.2011 o 16.00 hod. Kružná – Honce  
Dňa 24.4.2011 o 16.30 hod. Gem. Poloma – Kružná  
Dňa   1.5.2011 o 17.00 hod. Kružná – Plešivec    
 



SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 
 

  J U B I L A N T I  
 

     2. marca  2011 oslavovala  60. narodeniny   Júlia Fábiánová,  č. d. 75    

     5. marca  2011 oslavovala  50. narodeniny   Zuzana Šimonová,  č. d. 175 

     9. marca  2011 oslavoval  50. narodeniny   Ladislav Imre,  č. d. 78 

   27. marca  2011 oslavoval  50. narodeniny   Ján Arató,  č. d. 11 
    

Oslávencom  blahoželáme  a želáme im veľa 
zdravia! 

 

 
 

Veselé Veľkonočné sviatky 

  

 
 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, 
 nech prinesie Veľká noc. Šťastie, zdravie, smiechu veľa 

 

Vám želá miestna samospráva! 



 

       

 

 

Információs - kultúrális havi 
folyóirat  Kırös 

 
 

KİRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 

3. szám  
 

10. 
évfolyam  

 

2011 
MÁRCIUS 

 
Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet terheli 

 

 

• Határozatok a 2011. március 22. - én  megtartott  
képviselıtestületi ülésrıl 

 

A képviselıtestületi ülés: 
Megállapította: 
a. a képviselıtestületi ülésen jelen van mind az 5 képviselı  és  a képviselıtestületi ülés 

határozatképes 
b. a jegyzıkönyvvezetınek Drenko Erika, a községi hivatal alkalmazottja volt kijelölve 
c. a jegyzıkönyvhitelesítıknek Parditka Beáta és Pasičák Ida képviselıasszonyok voltak 

kijelölve 
d. az elızı képviselıtestületi ülésen elfogadott határozatokat a polgármester aláírta  
Megtárgyalta:  
1. a baráti testvérkapcsolaton belül megrendezésre kerülı asztaliteniszbajnokság 

megszervezését  Kırös és Nagybarca között 2011. április  2.-án 
2. a  községi brigádmunka megszervezését a tőzoltószertár lebontására és a község 

szépítésére  2011. április 9.-én 
3. a Tábortőz 2011 megrendezését 2011. május 6.-án   
4.  a 2011-es év költségvetésének javaslatát  
5. az újabb kölcsön felvételét a felújításnál kelettkezett be nem tervezett kiadások 

átfizetésére 
A következı határozatot elfogadta: 
13. sz. határozat:   jóváhagyta a község költségvetésének javaslatát a 2011-es évre 
Kiértékelte:  
1. a  község lakosainak részére összehívott népgyőlést   
Tudomásul vette: 
1. a község hagyományainak felújításán belül megrendezett farsangi disznóölés 

kiértékelését 
2. a község emlékoszlopánál megrendezett koszorúzás kiértékelését 
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújításáról szóló jelentést  
4. a község üdvözlı táblájának áthelyezésérıl szóló jelentést  
5. a népszámlálásról szóló jelentést  
6. a népszámlálási bizottság létrehozásáról szóló jelentést 
7. a polgárok védelméért felállított bizottság létrehozásáról szóló jelentést  
8. a helyi hangosbemondó felújítására benyújtott pályázatról szóló jelentést 10 % -os 

önrészesedéssel  
9. a helyi óvodába beíratott gyermekek létszámáról és az ebbıl kifolyó problémákról szóló 

jelentést  
10. a helyi Csemadok alapszervezetétıl beérkezett támogatást igénylı kérvényérıl szóló 

jelentést  
11. a kiírt pályázatokról szóló jelentést   

 



H i r d e t é s e k 
 

 

• A hulladékszemét elszállítása 
 

A FÚRA cég szállítási tervének alapján a hulladékszemetet községünkbıl  
a 2011 – es évben is minden második csütörtökön szállítja el.  

A legközelebbi szemétszállítás  
2011. április  7.-én és 21.-én lesz.   

Kérjük a tisztelt lakosságot,  
hogy a háztartási hulladékszeméttel teli szeméttárolót készítsék ki a házuk elé elszállításra! 

 
 

      

• A válogatott szemét elszállítása  
 

A 2011-es évre kidolgozott szállítási tervük szerint  
a válogatott papírt /újságok, kartonok / 

április  12.-én /kedden/fogják községünkbıl elszállítani.  
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a válogatott papírral teli zsákokat készítsék ki  

a kapujuk elé! 
 
 
 

 

         

• Figyelmeztetés! 
    

Figyelmeztetjük lakosainkat a tőzrakás veszélyére községünk területén 
valamint az erdeink közelében! 

Az engedély és a felügyelet nélkül égetett száraz fő és levél égetése a 150 
telefonszámra való bejelentés valamint felügyelet nélkül  

s z i g o r ú a n     t i l o s  ! ! ! 

Ne égessenek! 
 
 

 
 

         

• Figyelmeztetés! 
    

Figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy az érvényben lévı törvények 
alapján  községünk területén a póráz nélküli, szabadon engedett kutyák 

tartózkodása szigorúan tilos!!!   
A községi hivatalba több bejelentés érkezett a szabadon engedett kutyák támadásairól 

gyermekekre, felnıttekre egyaránt.  
A helyi önkormányzat a törvényrendelet betartását a közeljövıben véletlenszerően 

ellenırizni fogja és a vétkezıket büntetésben fogja részesíteni!  

 

 
 
 



• Képviselıtestületi ülés 
 

• A helyi önkormányzat   2011. április  19 .-én  kedden 18.00 órai kezdettel 
tervezi a következı  ülését  az átmeneti községi hivatal helyiségében, 

 amely nyilvános. Az ülés idıpontja és helye változtatható!  
 

 

 
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át  
A multnak tengerén, ahol szemem  
Egekbe nyúló kısziklákat lát,  
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem“ /Petıfi Sándor/ 
 

•  Koszorúzás az emlékoszlopnál  
 

A helyi önkormányzat a református egyházzal, az MKP helyi szervezetével valamint 
a Csemadok helyi alapszervezetével közösen a magyar forradalom és szabadságharc  
163. évfordulója alkalmából  2011. március 13.-án vasárnap ünnepséget szervezett. 

A református templomban 9.00 órától ünnepi Istentisztelet volt, ahol közösen 
megemlékeztünk az 1848 – as és 49 – es Magyar Forradalom és Szabadságharc 
hıseirıl. Dévai Nagy Kamilla énekesnı Budapestrıl és a Zenede növendékei 

hazafias dalokkal emelték az ünnepi megemlékezés színvonalát.  
A község emlékoszlopánál a Felvidéki Kerecsen Motoros Egyesület tagja mondott 

ünnepi beszédet,  Zsemlicska Adrián és Mudi Réka Eszter hazafias verseket 
szavaltak a megemlékezés alkalmából.   

Az ünnepség színvonalát emelte a református egyház gyülekezetének énekkara 
nagytisztelető Mudi Henrietta Judit református lelkésznı vezetésével.  

A kırösi gyülekezet énekkarának szolgálata alatt a helyi önkormányzat,  
az MKP helyi szervezete, a református egyház, a Csemadok helyi alapszervezete 

koszorúikat helyezték el az emlékoszlopnál.  
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik jelen voltak ezen az ünnepségen, 

s hálás szívvel, tiszta lélekkel tudtak  emlékezni a Magyar Forradalomra 
és Szabadságharcra, s magyar történelmünk eme dicsı korszakára. 

 

             H í r e k    a    f u t b a l l k l u b b ó l

 Következı bajnoki mérkızések az I. osztályban:  

2011. 4.  3.-án 15.30 órától Kırös – Hárskút  
2011. 4.10.-én 15.30 órától Várhosszúrét - Kırös  
2011. 4.17.-én 16.00 órától Kırös – Gencs  
2011. 4.24.-én 16.30 órától Gömörpoloma – Kırös  
2011. 5.  1.-én 17.00 órától Kırös - Pelsıc  



 

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
 
 

 

 J U B I L Á N S O K 
 

 

      2011. március  2.–án ünnepelte 60. születésnapját        Fábián Júlia,      75-ös h.sz. 

      2011. március  5.–én ünnepelte 50. születésnapját        Simon Zsuzsanna,      175-ös h.sz. 

      2011. március  9.–én ünnepelte 50. születésnapját            Imre László,      78-as h.sz. 

      2011. március  27.–én ünnepelte 50. születésnapját            Arató János,      11-es h.sz. 
    
    

Az ünnepelteknek  gratulálunk  és  kívánunk  számuk ra  
sok  erıt, egészséget! 

 
      

 

 

Kellemes Húsvéti ünnepeket 
 

 
 

 a lányoknak sok locsolót,    
a fiúknak sok szép hímes tojást,  

boldogságot, egészséget, vidámságot  
 

kíván a helyi önkormányzat! 


