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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
2. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 5.12.2015
3. Privítanie Nového roka 2016 na verejnom priestranstve Pášt
4. Plán kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
6. Úpravu rozpočtu
Schválilo:
Uznesenie č. 38 – Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
Uznesenie č. 39 – Schválenie Plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2016
Uznesenie č. 40 – Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Uznesenie č. 41 – Schválenie úpravy rozpočtu
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.2.2016:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kružná na roky
2016 – 2018 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2016
2. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 2015
4. Organizovanie zabíjačky dňa 27.2.2016
5. Odpredaj obecného pozemku
6. Projekt na „Rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Kružná“
7. Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
Schválilo:
Uznesenie č. 43 – Schválenie návrhu rozpočtu obce Kružná na roky 2016 -2018

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované na 22. marca, 19. apríla a 17. mája
2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2016 – odvozy sa uskutočnia v dňoch: 3.3., 17.3.,
31.3., 14.4., 28.4, 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11., 8.12. a 22.12.2016.

Odvoz separovaného odpadu v roku 2016 -

odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš dňa 11.3., 18.5., 15.7., 7.9. a 14.11.2016 ,
odvoz separovaných PET fliaš dňa 4.4., 8.6., 12.8., 26.10. a 14.12.2016,
odvoz papiera dňa 25.4. a 31.8.2016,
odvoz elektroodpadu a kovových obalov dňa 30.5. a 19.9.2016.

Tradičná zabíjačka – miestna samospráva organizuje dňa 27. februára 2016 v sobotu na dvore
miestnej materskej škôlky zabíjačku, kde čerstvo upečené zabíjačkové dobroty Vám budú
ponúkané na predaj. Občerstvenie a hudba bude zabezpečená.
Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov!
Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe – pri príležitosti 168. výročia maďarskej revolúcie
miestna samospráva v spolupráci s reformovanou cirkvou a miestnou organizáciou Csemadoku
dňa 13. marca 2016 v nedeľu o 14.00 hodine organizuje slávnostné kladenie vencov pri
pamätnom stĺpe obce.
Srdečne Vás očakávame pri pamätnom stĺpe!
Vatra 2016 – miestna samospráva dňa 6. mája 2016 v piatok organizuje podujatie na
futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry. Hudbu poskytne hudobná
skupina ALL DEVILS. O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.
Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov našej obce!
Obecná brigáda – miestna samospráva v priebehu mesiaca apríl 2016 organizuje obecnú
brigádu za účelom skrášlenia našej obce. Zraz účastníkov brigády bude pred obecným úradom
ráno o 8.00 hodine. O presnom dátume obecnej brigády Vás budeme informovať prostredníctvom
obecného rozhlasu. Miestna samospráva žiada občanov o účasť na tejto brigáde!
Zasadnutia výboru lesných spoločností – Najbližšie zasadnutia výboru Pozemkových
spoločenstiev sa uskutočnia 7. marca a 2. mája 2016 so začiatkom o 19.00 hod. v zasadačke
obecného úradu.
Valné zhromaždenia pozemkových lesných spoločenstiev – Výbory pozemkových
spoločenstiev Vás pozývajú na valné zhromaždenia spoločenstiev, ktoré sa uskutočnia dňa
2.apríla 2016 v sobotu so začiatkom o 16.00 hodine, o 17.00 hodine a o 18.00 hodine v Kultúrnom
dome v Kružnej. Výbor každého podielnika srdečne pozýva!

Voľby do NR SR v roku 2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016.
Za volebnú miestnosť bola určená zasadačka obecného úradu č. 139.
Voliči môžu odovzdať svoje hlasy v sobotu od 7.00 do 22.00 hodiny.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu.
Volič dostane vo volebnej miestnosti hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky,
môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom
lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.
Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky, slúžiacej na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 EUR.
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Vážení voliči, využite svoje právo voliť a zúčastnite sa volieb do NR SR!

Plán spoločenskej činnosti obce na rok 2016
27. 2. 2016 – Tradičná zabíjačka
13. 3. 2016 – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
V mesiaci apríl 2016 – Obecná brigáda
6. 5. 2016 – Vatra 2016
4. 6. 2016 – Deň detí

20.7.2016 – Výlet pre dôchodcov
27.8.2016 – Výstup na Plešiveckú planinu
22.10.2016 – Deň dôchodcov
10.12.2016 – Deň Mikuláša

Výzva pre daňovníkov
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej dňa 15.12.2015 schválilo VZN obce Kružná o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.
Bol schválený výber týchto miestnych daní:
 daň z nehnuteľností – ostáva na úrovni roku 2015 /sadzby neboli zvyšované/
 daň za psa – 10,00 € za jedného psa za kalendárny rok
 daň za nevýherné hracie prístroje – 20,00 € za jeden nevýherný prístroj za kalendárny rok
 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
a. pre fyzické osoby 10,02 € za osobu na jeden kalendárny rok /sadzba 0,0274 x 366 dní/
b. pre podnikateľov a SHR 35,13 € na jeden kalendárny rok /sadzba 0,0960 x 366 dní/
c. pre fyzické osoby, ktorí vlastnia v zastavanom území obce nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý
pobyt v obci /rodinný dom, záhradu, nádvorie, ornú pôdu/10,02 € na jeden kalendárny rok
pre FO
Daňové priznanie z dani nehnuteľností podávajú tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny
skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane – nadobudnutie alebo úbytok nehnuteľností, zmena
výmeru predmetu dane /pri prístavbe aj bez ohlásenia/ do 31.1.2016.
Daňové priznanie za daň za psa podáva vlastník alebo držiteľ psa po nadobudnutí psa v priebehu
roka do 30 dní odo dňa nadobudnutia /aj za psa mladšieho ako 6 mesiacov/, inak do 31.1.2016.
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov bez výnimky. Podľa VZN obce o držaní psov v obci
každý vlastník alebo držiteľ psa po ohlásení psa do evidencie obdrží evidenčnú známku pre psa,
ktorú po odhlásení psa treba odovzdať správcovi dane.
Za nesplnenie povinností VZN o držaní psov v obci Kružná sa platí pokuta.
Daň za nevýherné hracie prístroje platí daňovník, prevádzkujúci tieto hracie prístroje v priestoroch
prístupných verejnosti. Daňové priznanie bolo potrebné podať do 31.1.2016.
Tieto dane sú splatné najneskôr 15 dní po vyrubení platobným výmerom.
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatník je povinný oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
alebo zániku poplatkovej povinnosti.
Vyrubený poplatok je splatný najneskoršie do 15 dní po vyrubení platobným výmerom.
Upozorňujeme tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte nezaplatili dane alebo poplatky za
minulé roky, nech ich obratom zaplatia, v opačnom prípade pristúpime k exekúcii daňových
nedoplatkov a tým im vzniknú aj ďalšie výdaje, ako úroky z omeškania a trovy konania !

VESELÉ
VEĽKONOČNÉ
SVIATKY
VÁM PRAJE MIESTNA SAMOSPRÁVA !

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
Ján B a r k a i , č. d. 15
20. marca 2016 oslávi 50. narodeniny Anton B r i n d z a , č. d. 50
31. marca 2016 oslávi 50. narodeniny Vojtech H i c z é r , č. d. 112
25. januára 2016 oslávila 60. narodeniny Irena K o l t á š o v á , č. d. 126
23. februára 2016 oslávila 60. narodeniny Alžbeta S z e n d i o v á , č. d. 156
24. marca 2016 oslávi 60. narodeniny Štefan L i p t á k , č. d. 137
28. marca 2016 oslávi 60. narodeniny Božena Š i m o n o v á , č. d. 179
27. januára 2016 oslávila 70. narodeniny Alžbeta I m r e o v á , č. d. 70
24. marca 2016 oslávi 70. narodeniny Priška B a c s o v á , č. d. 79
28. januára 2016 oslávila 80. narodeniny Júlia Š i m o n o v á , č. d. 170
14. decembra 2015 oslávil 50. narodeniny

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!
NAJMLADŠÍ OBČAN NAŠEJ OBCE
25. decembra 2015 sa narodil

Samuel K e č m a r i k

dieťa rodičov

.
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri jeho výchove!
Slavomily Hetesiovej a Róberta Kečmarika č. d. 128

OPUSTILI NÁS
Viola S a l a i o v á , rod. Šimonová +

24. decembra 2015

Jolana D ó k u š o v á , rod. Fábiánová +

5. januára 2016

Žila 54 rokov.
Žila 81 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých!

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

1/2016. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

15. évfolyam
2016.-os év I. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2015.12.15.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a helyi adókról, valamint a hulladékszemét és az apró építkezési hulladék illetékéről szóló
általános kötelező rendeletet a 2016-os évre
2. a Télapóest kiértékelését, amely 2015. december 5.-én volt megtartva
3. a 2016-os év üdvözlését a Páston
4. a község 2016-os évi társadalmi tevékenységének tervezetét
5. a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2016-os év első félévére
6. a költségvetés módosítását
Jóváhagyta:
38. sz. határozatot – a helyi adókról, valamint a hulladékszemét és az apró építkezési hulladék
illetékéről szóló általános kötelező rendeletet a 2016-os évre
39. sz. határozatot - a község 2016-os évi társadalmi tevékenységének tervezetét
40. sz. határozatot - a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2016-os év első félévére
41. sz. határozatot - a költségvetés módosítását
A képviselőtestületi ülés 2016.2.23.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a községi ellenőr állásfoglalását a többéves költségvetés javaslatához, valamint a 2016-os évre
felállított költségvetés javaslatához
2. a 2016 – 2018 –as évekre a költségvetés javaslatát
3. a községi ellenőr 2015-ös év második félévében végzett tevékenységéről szóló jelentést
4. a hagyományos disznóvágás megszervezését 2016. február 27.-én
5. a községi földterület eladását
6. a községi utak felújítására benyújtott pályázatot
7. a koszorúzást az emlékoszlopnál
Jóváhagyta:
43. sz. határozatot - a 2016 – 2018-as évekre a költségvetés javaslatát

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2016. március 22.-én, április 19.-én és
május 17.-én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal
üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2016-os évben

-

3.3.-án, 3.17. -én, 3.31.-én, 4.14.-én,
4.28.-án, 5.12.-én, 5.26.-án, 6.9.-én, 6.23.-án, 7.7.-én, 7.21.-én, 8.4.-én, 8.18.- án, 9.1.-én, 9.15.-én,
9.29.-én, 10.13.-án, 10.27.-én, 11.10.-én, 11.24.-én, 12.8.-án és 12.22.-én.
A válogatott szemét elszállítása a 2016-os évben: a vegyes műanyagot valamint a
műanyagüvegeket 3. 11.-én, 5.18.-án, 7.15.-én, 9.7.-én és 11. 14.-én ,
a válogatott műanyagüvegeket 4.4.-én, 6.8.-án, 8.12.-én, 10.26.-án és 12.14.-én,
a papírt 4.25.-én és 8.31.-én az elektromos hulladékot és a fémdobozokat 5.30.-án és 9.19.-én
fogják elszállítani községünkből.

Hagyományőrző disznóvágás – a helyi önkormányzat 2016. február 27.-én szombaton
szervezi a helyi óvoda udvarán, ahol frissen sült disznótoros ínyencségek lesznek eladásra
kínálva. Zenéről, jó hangulatról és frissítőről gondoskodva lesz.
Mindenkit szeretettel vár a helyi önkormányzat !
Koszorúzás az emlékoszlopnál - a helyi önkormányzat a református egyházzal valamint
a Csemadok helyi alapszervezetével közösen a magyar forradalom és szabadságharc
168. évfordulója alkalmából 2016. március 13.-án vasárnap 14.00 órai kezdettel ünnepséget
szervez az emlékoszlopnál.
A helyi önkormányzat mindenkit szeretettel vár a koszorúzási ünnepségen az emlékoszlopnál!
Tábortűz 2016 néven a helyi önkormányzat rendezvényt szervez 2016. május 6.-án pénteken a
helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortűz begyújtásával. A zenét az ALL DEVILS
együttes fogja szolgáltatni. Frissítőről és a jó hangulatról gondoskodva lesz.
Mindenkit szeretettel vár a helyi önkormányzat!
Községi brigádmunka – a helyi önkormányzat 2016. áprilisában községi brigádmunkát
szervez községünk szépítésére. Gyülekezés reggel nyolc órakor a községi hivatal előtt.
A brigádmunka pontos időpontjáról hangosbemondón keresztül fogjuk Önöket értesíteni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy vegyenek részt ezen a brigádmunkán!
Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések
2016. március 7.-én és május 2.-án 19.00 órai kezdettel lesz megtartva a községi hivatal
üléstermében.
Az erdőbirtokosságok évzáró tagsági gyűlései – az erdőbirtokosságok vezetőségei
értesítik a részvényes tulajdonosaikat, hogy az évzáró tagsági gyűlések 2016. április 2.-án
szombaton 16.00 órától, 17.00 órától és 18.00 órától lesznek megtartva a helyi kultúrházban.
A vezetőségek a részvényes tulajdonosokat szeretettel meghívják!

A 2016-os évi választások a SZK NT-ába
2016. március 5.-én szombaton választások lesznek a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába.
A választási helyiség a községi hivatal üléstermében a 139-es szám alatt van kijelölve.
A választópolgárok szombaton reggel 7.00 órától este 22.00 óráig
adhatják le szavazataikat.
A választópolgár köteles a szavazóhelységbe való érkezése után a választási bizottságnak igazolni
személyazonosságát személyi igazolvány felmutatásával.
A választópolgár a választási helyiségben kapja kézhez a szavazólapokat és a község hivatalos
bélyegzőjének lenyomatával ellátott üres borítékot.
A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár a választói jegyzékében saját kezű aláírásával
igazolja.
A szavazóhelyiségben a választópolgár egy kiválasztott szavazólapot helyez a borítékba.
A szavazólapon a választópolgár maximum 4 jelölt előtt lévő sorszámot karikázázhat be,
és így fejezheti ki, melyik 4 jelölt kapja az előnyös szavazatot.
Azok a választópolgárok, akik valamilyen fontos oknál fogva nem tudnak elmenni szavazni a
szavazóhelyiségbe, főleg egészségügyi okok miatt,
kérésre a szavazóbizottság tagjai házhoz mennek, és otthon adhatják le voksaikat.
A választópolgár köteles a fel nem használt szavazólapokat vagy a hibásan megjelölt
szavazólapokat a fel nem használt, vagy hibásan megjelölt szavazólapok részére fenntartott
rekeszbe helyezni, máskülönben szabálysértést követ el,
amelyért 33 € pénzbírsággal büntethetik!
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába tartott választásra jogosult minden szlovák állampolgár,
aki legkésőbb a választás napján betölti 18.-ik életévét.
Tisztelt választópolgárok, éljenek szavazati jogukkal és vegyenek részt a SZK NT-ába való
választásokon!

A község 2016-os évi társadalmi tevékenységének tervezete
2016. február 27.-én – Hagyományőrző disznóvágás 2016. július 20.-án – Nyugdíjaskirándulás
2016. március 13.-án – Koszorúzás az emlékoszlopnál 2016. augusztus 27.-én – Túra a Pelsőci
fennsíkra
2016. áprilisában – Községszépítési brigádmunka
2016. október 22.-én – Nyugdíjasnap
2016. május 6.-án – Tábortűz 2016
2016. december 10.-én – Télapóest
2016. június 4.-én - Gyermeknap

Figyelmeztetés az adófizetők részére
A helyi képviselőtestület 2015. december 15.-én jóváhagyta a helyi adókról, valamint
a hulladékszemét és az apró építkezési hulladék illetékéről szóló rendeletet a 2016-os évre.
A kiszabott helyi adók a következők:
 ingatlanadó – a 2015-ös évi szinten maradt
/az ingatlanadó tarifák nem emelkedtek/
 kutyaadó – 10,00 €/év
 játékautomataadó – 20,00 €/év/játékautomata
 hulladékszemétért kiszabott illeték:
a. fizikai személyeknek 10,02 € / személy/év
/ az adókivetés tarifája 0,0274 x 366 nap/
b. vállalkozóknak és magántermelő földműveseknek 35,13 €/év
/az adókivetés tarifája 0,0960 x 366 nap/
c. azon fizikai személyeknek, akik a község belterületén ingatlannal /ház, telek, kert, stb./
rendelkeznek, habár állandó lakhelyük nem községünkben van 10,02 €/év
Ingatlanadóbevallást csak azok az adóalanyok kötelesek beadni 2016. január 31.-ig, akiknek az
adókivetési alapjuk változott /ingatlant szereztek be vagy adtak el, változás történt a tulajdoni vagy
használati területük nagyságánál, pl. házukhoz hozzá építettek /akár engedély nélkül is/.
Kutyaadó bevallást minden kutyatulajdonos vagy kutyatartó köteles tenni kutyájának beszerzésétől
kezdve 30 napon belül év közben, más esetben 2016. január 31.-ig /6 hónaposnál fiatalabb kutya
esetében is!/. Kutyadó azonban csak 6 hónaposnál idősebb kutyák után fizetendő, kivétel nélkül.
A község kutyatartásról szóló rendelete szerint minden kutyatulajdonosnak vagy kutyatartónak
kutyáját a községi nyilvántartásba is be kell jelentenie, ahol bejegyzési bilétát kap, amelyet köteles
a kutya nyakába akasztani. A kutyatartás megszűnését szintén 30 napon belül be kell jelenteni és le
kell adni a kutya bilétáját is.
Ezen kötelességek megszegéséért a község a rendelet értelmében bírságot szabhat ki.
A játékautomata adót az az adóalany köteles fizetni, aki nyilvánosság részére hozzáférhető helyen
játékautomatát üzemeltet. Az adóbevallást 2016. január 31.-ig kellett beadni.
Ezeket az adókat legkésőbb a kivetési határozat átvételétől számított 15 napon belül kell kifizetni.
Figyelmeztetjük azon adóalanyokat, akiknek tartozásaik vannak a községgel szemben,
hogy azt minél hamarább törlesszék, ellenkező esetben ezen tartozásokat behajtjuk,
s így újabb kiadásokkal kell számolniuk, mint pl. a behajtási illeték és a késedelmi kamatok!

KELLEMES
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁN
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT!

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

JUBILÁNSOK
B a r k a i János , 15-ös h.sz.
2016. március 20.–án ünnepli 50. születésnapját B r i n d z a Antal , 50-es h.sz.
2016. március 31.–én ünnepli 50. születésnapját H i c z é r Béla , 112-es h.sz.
2016. január 25.–én ünnepelte 60. születésnapját K o l t á s Irén , 126-os h.sz.
2016. február 23.–án ünnepelte 60. születésnapját S z e n d i Erzsébet , 156-os h.sz.
2016. március 24.–én ünnepli 60. születésnapját L i p t á k István , 137-es h.sz.
2016. március 28.–án ünnepli 60. születésnapját Š i m o n Božena , 179-es h.sz.
2016. január 27.–én ünnepelte 70. születésnapját Imre Erzsébet , 70-es h.sz.
2016. március 24.–én ünnepli 70. születésnapját B a c s o Piros , 79-es h.sz.
2016. január 28.–án ünnepelte 80. születésnapját S i mon Júlia, 170-es h.sz.
2015. december 14.–én ünnepelte 50. születésnapját

Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

Ú J L A K O S UN K SZ Ü L E T E T T
2015. december 25.-én született

K e č m a r i k Samuel .

Szüleinek Hetesi Slavomillának és Kečmarik Róbertnek /128-as h. sz. / gratulálunk,
sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

ELTÁVOZTAK
Id. Szalai Jánosné, szül. Simon Ibolya
Özv.

KÖZÜLÜNK
Elhunyt: 2015. december 24.- én

Dókus Ferencné, szül. Fábián Jolán

Elhunyt: 2016. január 5.- én

Az elhunytak hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

Élt 54 évet.
Élt 81 évet.

