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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.7.2016:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnotenie Dňa detí zo dňa 4.6.2016
Organizovanie výletu do Bogácsa dňa 23.7.2016
Organizovanie Výstupu na Plešiveckú planinu dňa 27.8.2016
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016
Vyhodnotenie auditu za rok 2015
Rozpočtové opatrenia č. 1/2016 a 2/2016
Družobný styk s obcou Nagybarca – futbalové stretnutie starých pánov dňa 6.8.2016

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2016:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhodnotenie Výletu do Bogácsa zo dňa 23.7.2016
Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 27.8.2016
Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 15.10.2016
Správu o vykonaní finančnej kontroly plnenia rozpočtu Obce Kružná k 30.6.2016
Informácie o MŠ
Informácie o družobnom styku s obcou Nagybarca dňa 24.9.2016
Informácie o divadelnom predstavení dňa 25.9.2016

Schválilo:
Uznesenie č. 50 – Schválenie vybudovania siete UPC v našej obci vo verejnom záujme

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované na 15. novembra a 13. decembra
2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Odvoz komunálneho odpadu – odvozy sa uskutočnia v dňoch:
13. a 27. októbra, 10. a 24. novembra, 8. a 22. decembra 2016.

Odvoz separovaného odpadu –
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš dňa 14. novembra 2016 ,
odvoz separovaných PET fliaš dňa 26. októbra a 14. decembra 2016.
Upozorňujeme obyvateľov obce na zákaz

zakladania ohňa, vypaľovania suchej
trávy a lístia vo voľnom priestranstve!!! Nevypaľujte !!!
Žiadame obyvateľov, aby biologicky rozložiteľný odpad: pokosenú trávu, popadané lístie, seno,
slamu a buriny uskladňovali na vytvorenom mieste na kompostovanie vedľa cintorína!

Výlet pre dôchodcov - miestna samospráva dňa 20. júla 2016 v stredu organizovala výlet pre
dôchodcov do Maďarska do termálneho kúpaliska Bogács. Výletu sa zúčastnilo len 20 dôchodcov,
a za účelom naplnenia autobusu, sa výletu mohli zúčastniť aj ďalší záujemcovia z našej obce, ktorí
si priplatili symbolickú sumu 7 €. Účastníci výletu strávili pekný letný deň vo výbornej atmosfére.
Miestna samospráva organizuje výlet pre dôchodcov každoročne ako poďakovanie za ich prácu
vykonanú v prospech obce v aktívnom veku.
Výlet pre mladých občanov obce – miestna samospráva dňa 23. júla 2016 v sobotu
organizovala výlet pre mladých občanov do termálneho kúpaliska Bogács. Výletu sa zúčastnilo 46
obyvateľov. Na výlete bolo krásne počasie, každý sa zabával výborne. Účastníci výletu vo
večerných hodinách navštívili aj vínne pivnice v Bogácsi.
Súťaž vo varení guľáša – dňa 6. augusta 2016 bola súťaž vo varení guľáša, ktorú
zorganizovalo Pohostinstvo LAMO. Súťaže sa zúčastnili aj poslanci OZ, uvarili chutný guľáš
a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.
Družobný styk s obcou Nagybarca – dňa 6. augusta 2016 v rámci družobného styku sa
uskutočnilo futbalové stretnutie starých pánov medzi družobnými obcami Kružná a Nagybarca.
Futbalové stretnutie starých pánov skončilo spravodlivou remízou. Hostia z družobnej obce boli
pohostení guľášom, koláčmi, zákuskami a občerstvením.
Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie obyvateľkám našej obce: Márie Šikúrovej č. d. 94,
Júlie Liptákovej č. d. 122, Zuzane Fábiánovej č. d. 33, Alžbete Imreovej č. d. 70 a Alžbete
Šimonovej č. d. 42 za prípravu chutných koláčov a zákuskov. Ďakujeme !

Výstup na Plešiveckú planinu – miestna samospráva dňa 27. augusta 2016 organizovala
tradičný Výstup na Plešiveckú planinu. Zraz účastníkov bol pred obecným úradom, odkiaľ sa
účastníci pešo vydali na túru. Počas túry boli aj oddychové prestávky na spoločné občerstvenie.
Na túre sa zúčastnilo veľa obyvateľov z našej obce ako aj z okolitých obcí. Ako aj počas pešej túry
aj na planine bola výborná atmosféra a účastníci sa zabávali veľmi dobre. Účastníci pešej túry na
planine boli pohostení výbornou plnenou kapustou , ktorú pripravili poslanci obecného
zastupiteľstva spolu so starostom obce a s ich rodinnými príslušníkmi.
Vyslovujeme veľké poďakovanie obecnému zastupiteľstvu a ich rodinným príslušníkom za
pomoc pri príprave a realizácii výstupu na planinu!
Vyslovujeme poďakovanie každému účastníkovi výstupu na Plešiveckú planinu!
Družobný styk s obcou Nagybarca – v rámci družobného styku dňa 24. septembra 2016
v sobotu v popoludňajších hodinách sme navštívili družobnú obec Nagybarca.
O 16.00 hodine bolo pohostenie a o 18.00 hodine sa uskutočnilo hudobno – kultúrne podujatie
s názvom „Nótaest“. Na podujatí vytvorili veľmi dobrú atmosféru speváci Tarnai Kiss László
a Budai Beatrix, a strávili sme krásny deň s obyvateľmi družobnej obce.

Deň dôchodcov – sa uskutoční dňa 15. októbra 2016 v sobotu so začiatkom o 16.00 hodine
v miestnom kultúrnom dome. Miestna samospráva srdečne pozýva všetkých starobných
dôchodcov!

Správy z Pozemkových spoločností
Zasadnutia výboru lesných spoločností – najbližšie zasadnutia výboru Pozemkových
spoločenstiev sa uskutočnia 3. októbra, 7. novembra a 5. decembra 2016 so začiatkom o 19.00
hod. v zasadačke obecného úradu.
Vedenie lesnej spoločnosti oznamuje obyvateľom obce, že aj rampa starého závozu je uzavretá.
Od rampy nového závozu má kľúč každý člen lesnej spoločnosti.
Vedenie lesnej spoločnosti oznamuje svojim podielnikom, že vyplácanie nájomného za
poľnohospodárske pozemky za rok 2015 bude dňa 5. decembra 2016 v pondelok o 18.00 hodine
v zasadačke obecného úradu.

Vyslovujeme poďakovanie Vojtechovi Szendimu za drôtené pletivo, ktoré daroval obci a tým
prispel k oploteniu cintorína. Ďakujeme!
Vyslovujeme poďakovanie Jánovi Benöovi a Richardovi Szendimu za tie krásne kvety, ktoré
darovali obci a tým prispeli k jej skrášleniu. Ďakujeme!

Zo života MŠ
5. septembra 2016 sa otvorili brány aj našej škôlky a detičky sme znova očakávali s veľkou láskou.
V školskom roku 2016/2017 navštevuje našu škôlku 17 detí, ktoré vychovávame s oddanou láskou a s veľkou
starostlivosťou.
Našu materskú škôlku navštevujú tieto deti:

Strednú skupinu tvoria:
Dominika Szendiová,
Ádám Bačo, Róbert Grecmajer,
Letízia Liptáková a Sebastian Mezei.
Malú skupinu tvoria :
Léna Bačo, Katarína Grecmajerová,
Tobias Nehéz, Kornélia Pozmánová,
Natália Domiková, Vivien Szendi,
Linda Ošváthová, Matej Ondrej, Jozef Arató,
Stella Szirotnyáková, Paulína Vargová
a Sofia Richterová.

Správy z FK
Výsledky majstrovských zápasov:
FK APEX Kružná
–
FK Hrhov
–
FK Sokol Bohúňovo
–
OFK Vyšná Slaná
–
FK APEX Kružná
–
TJ Zlatý klas Dlhá Ves
–
FK APEX Kružná
–
Najbližšie zápasy :
Dňa 9. 10.2016
Dňa 16. 10.2016
Dňa 23. 10.2016
Dňa 30.10.2016

FK Drnava
FK APEX Kružná
FK APEX Kružná
FK APEX Kružná
OTJ Honce
FK APEX Kružná
TJ Sokol Rudná

TJ Baník Rožňavské Bystré
FK Apex Kružná
TJ Tatran Betliar
FK Apex Kružná

2:3
2:4
6:1
4:1
4:2
2:4
3:4
– FK Apex Kružná
– ŠK Jablonov nad Turňou
– FK Apex Kružná
– TJ Jednota Krh. Dlhá Lúka

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
Róbert I m r e , č. d. 71
16. júla 2016 oslávil 60. narodeniny Ladislav B e n ö , č. d. 161
25. júla 2016 oslávil 60. narodeniny Tibor K a m z i k , č. d. 177
14. septembra 2016 oslávil 60. narodeniny Július Z s e m l i c s k a , č. d. 117
8. októbra 2016 oslávi 60. narodeniny Ondrej F á b i á n , č. d. 153
31. augusta 2016 oslávil 70. narodeniny František P a r d i t k a, č. d. 38
19. augusta 2016 oslávil 80. narodeniny Peter Š i m o n , č. d. 157
13. augusta 2016 oslávil 50. narodeniny

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!
OPUSTILI NÁS
Štefan N a g y st.
Zomrel: 19. júna 2016
Žil 65 rokov.
Vdova Júlia Š i m o n o v á rod. Benöová Zomrela: 12. augusta 2016 Žila 80 rokov.
Albín H i c z é r
Zomrel: 25. septembra 2016
Žil 76 rokov.
Priška P a r d i t k o v á rod. Mátéová Zomrela: 26. septembra 2016 Žila 65 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých !

1. november – Sviatok všetkých svätých
2. november – Pamiatka zosnulých
S úctou spomíname v týchto dňoch na svojich blízkych,
ktorí už skončili svoju pozemskú púť.
Na ich pamiatku zapálime sviečku a položíme kvety vďaky
na ich hroby.

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

3/2016. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

15. évfolyam
2016.-os év III. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2016. július 12.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a Gyermeknap kiértékelését, amely 2016. június 4.-én volt megtartva
a 2016. július 23.-án Bogácsba szervezett kirándulás kiértékelését
a Pelsőci fennsíkra tervezett túra megszervezését 2016. augusztus 27.-én
a községi ellenőr a 2016-os év első félévében végzett tevékenységének beszámolóját
a 2015.-ös évért tartott audit kiértékelését
a 2016 –os év első és második számú költségvetési intézkedéseket
a Kőrös és Nagybarca testvérközségek baráti kapcsolatát – az öregfiúk közötti
futballmérkőzés megszervezését 2016. augusztus 6.-án

A képviselőtestületi ülés 2016. szeptember 13.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1.
2.
3.
4.

a 2016. július 23.-án Bogácsba szervezett kirándulás kiértékelését
a 2016. augusztus 27.-én a Pelsőci fennsíkra megtartott túra kiértékelését
a Nyugdíjasnap megszervezését 2016. október 15.-én
a községi ellenőr pénzügyi beszámolóját a község költségvetésének teljesítéséről 2016.
június 30.-ig
5. a helyi óvodáról szóló jelentést
6. a Kőrös és Nagybarca testvérközségek közötti baráti kapcsolatról szóló jelentést – Nótaest
Nagybarcán 2016. szeptember 24.-én
7. a színházi előadás megszervezését községünkben 2016. szeptember 25.-én
Jóváhagyta:
50. sz. határozatot: az UPC hálózat közérdekű kiépítését községünkben

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2016. november 15.-én és december 13.-án
kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása:

október 13.-án és 27.-én, november 10.-én és 24.-én, december 8.-án és 22.-én.
A válogatott szemét elszállítása : a vegyes műanyagot valamint a műanyagüvegeket
november 14.-én , a válogatott műanyagüvegeket október 26.-án és december 14.-én fogják
elszállítani községünkből.

Figyelmeztetjük községünk lakosait a tűzrakás veszélyére, valamint a száraz fű

és levél égetése szigorúan tilos !!! Ne égessenek!!!
Kérjük a lakosságot, hogy a temetőkert mellett kialakított komposztálásra alkalmas helyen
tarolják a komposztálásra alkalmas kerti hulladékokat:
lekaszált füvet, lehullott faleveleket, szénát, szalmát, gyomokat!

Nyugdíjaskirándulás – a helyi önkormányzat 2016. július 20.-án szerdán kirándulást
szervezett nyugdíjasaink számára Magyarországra a Bogácsi termálfürdőbe. A kiránduláson csak
20 nyugdíjasunk vett részt, ezért községünkből az érdeklődő nem nyugdíjas lakosaink
szimbolikus 7 € útiköltségért vehettek részt ezen a kiránduláson. A kirándulás részvevői egy
szép nyári napot jó hangulatban töltöttek el. Az önkormányzat a kirándulással nyugdíjasaink
számára köszönetét szeretné kifejezni a községért kifejtett munkájukért !
Kirándulás községünk fiatalabb lakosai részére – a helyi önkormányzat 2016. július
23.-án szombaton kirándulást szervezett a Bogácsi termálfürdőbe. A kiránduláson 46 lakosunk
vett részt. Ezen a napfényes kiránduláson mindenki jól szórakozott. Este a kirándulás résztvevői
látogatást tettek a borospincékben is.
Gulyásfőzőverseny- 2016. augusztus 6.-án szervezte a Lamo vendéglő. A helyi
képviselőtestület is részt vett a gulyásfőző versenyen és ízletes gulyást főztek.
A képviselők a 2. helyen végeztek
Baráti kapcsolat Nagybarcával – Kőrös és Nagybarca testvérközségek között baráti
öregfiúk futballmérkőzésre került sor Kőrösben 2016. augusztus 6.-án. Az öregfiúk közötti
mérkőzés igazságos döntetlennel végződött. Testvérközségünkből érkezett vendégeink finom
gulyással, frissen sült kalácsokkal és süteményekkel voltak megvendégelve.
A gulyást a gulyásfőző versenyen készítettek a képviselők. A kalácsokat és a süteményeket
községünk háziasszonyai készítették.
A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki Sikúr Máriának 94. –es h. sz., Lipták Júliának
122.-es h. sz., Fábián Zsuzsannának 33. –as h. sz., Imre Erzsébetnek 70.-es h. sz. és Simon
Erzsébetnek 42. –es h. sz. a kalácsokért és a süteményekért. Köszönjük !
Túra a Pelsőci fennsíkra – a helyi önkormányzat 2016. augusztus 27.-én szombaton
hagyományos gyalogtúrát szervezett a Pelsőci fennsíkra. A gyülekezés a községi hivatal előtt volt,
ahonnan gyalog indultak el a résztvevők. A túra közben pihenőmegállók is voltak, amelyek alatt
frissítőben részesültek. A gyalogtúrán úgy községünkből mint a környező községekből sokan
vettek részt. Úgy a gyalogtúrán, mint a fennsíkon nagyon jó volt a hangulat, és a résztvevők
nagyon jól érezték magukat. A résztvevők a fennsíkon finom töltött káposztában részesültek,
amelyet községünk képviselői és polgármestere hozzátartozóikkal együtt készítettek el.
A képviselőtestületnek és családtagjaiknak köszönetünket fejezzük ki a túra előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos munkálatokért !
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik részt vettek ezen a túrán!
Baráti kapcsolat Nagybarcával – 2016. szeptember 24.-én szombaton a délutáni órákban
Nagybarcára látogattunk, ahol 16.00 órától megvendégelésben részesültünk és 18.00 órától
Nótaesten vettünk részt. A Nótaesten nagyon jó hangulatot teremtettek Tarnai Kiss László és
Budai Beatrix nótaénekesek, és egy nagyon szép délutánt töltöttünk testvérközségünk lakosaival.
Nyugdíjasnap - 2016. október 15.-én szombaton 16.00 órai kezdettel lesz megtartva a helyi
kultúrházban.
Erre a rendezvényre szeretettel meghívjuk községünk valamennyi öregségi nyugdíjasát!

Az erdőbirtokosságok közleményei
Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi
gyűlések 2016. október 3.-án, november 7.-én és december 5.-én 19.00 órai kezdettel lesznek
megtartva a községi hivatal üléstermében.
Az erdőbirtokosság vezetősége értesíti a községünk lakosságát, hogy a régi závoz sorompója is
csukva van. Az új závoz sorompójától minden vezetőségi tagnak van kulcsa.
Az erdőbirtokosság vezetősége értesíti azokat a részvényeseket, akik ez év júniusában nem vették
ki a bérleti díjat a 2015-ös évért , megtehetik december 5.-én hétfőn 18.00 órától a községi
hivatalban.

Köszönetünket fejezzük ki Szendi Bélának a dróthálóért, amelyet községünknek
adományozott és hozzájárult a temetőkert bekerítéséhez. Köszönjük!
Köszönetünket fejezzük ki Benö Jánosnak és Szendi Richardnak a sok gyönyörű virágért,
amellyekkel megajándékozták és szebbé tették községünket. Köszönjük!

Óvodánk életéből
Óvodánk 2016. szeptember 5.-én újra megnyitotta kapuit,
és nagy szeretettel vártuk az érkező óvodásokat.
A 2016/2017- es tanévben ismét 17 gyermekkel nyitottuk meg az
egész napos óvodánkat.

Óvodánkat a következő gyermekek látogatják:
Középcsoportosaink: Szendi Dominika, Bačo Ádám, Grecmajer Róbert, Lipták Letízia és Mezei
Sebastian.
Kiscsoportosaink: Bačo Léna, Grecmajer Katarína, Nehéz Tobias, Pozmán Kornélia,
Domik Natália, Szendi Vivien, Osváth Linda, Ondrej Matej, Arató Jozef, Szirotnyák Stella,
Varga Paulína és Richter Sofia.

Hírek a futballklubból
A bajnoki mérkőzések eredményei:
Kőrös
–
Görgő
–
Lekenye
–
Felső Sajó
–
Kőrös
–
Hossúszó
–
Kőrös
–
Legközelebbi mérkőzések :
2016. október 9.-én
2016. október 16.-án
2016. október 23.-án
2016. október 30.-án

Dernő
Kőrös
Kőrös
Kőrös
Gencs
Kőrös
Rudna

Rozsnyóbisztró
Kőrös
Betlér
Kőrös

2:3
2:4
6:1
4:1
4:2
2:4
3:4
– Kőrös
– Szádalmás
– Kőrös
– Várhosszúrét

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

JUBILÁNSOK

I m r e Róbert, 71-es h.sz.
2016. július 16.–án ünnepelte 60. születésnapját B e n ö László , 161-es h.sz.
2016. július 25.–én ünnepelte 60. születésnapját K a m z i k Tibor, 177-es h.sz.
2016. szeptember 14.–én ünnepelte 60. születésnapját Z s e m l i c s k a Gyula , 117-es h.sz.
2016. október 8.–án ünnepli 60. születésnapját F á b i á n András , 153-as h.sz.
2016. augusztus 31.–én ünnepelte 70. születésnapját P a r d i t k a Ferenc, 38-as h.sz.
2016. augusztus 19.–én ünnepelte 80. születésnapját S i m o n Péter, 157-es h.sz.
2016. augusztus 13.–án ünnepelte 50. születésnapját

Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

ELTÁVOZ T AK

KÖZÜLÜNK

id. N a g y István
Elhunyt: 2016. június 19.- én Élt 65 évet.
özv. S i m o n Gáborné , szül. B e n ö Júlia Elhunyt: 2016. augusztus 12.-én Élt 80 évet.
H i c z é r Albin
Elhunyt: 2016. szeptember 25.-én Élt 76 évet.
id. P a r d i t k a Ferencné , szül. Máté Piroska Elhunyt: 2016. szeptember 26.-án Élt 65 évet.
Az elhunytak hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

November 1. – Mindenszentek ünnepe
November 2. – Halottak napja
Kegyelettel emlékezünk meg halottainkról,
gyertyát gyújtunk eltávozott szeretteink emlékére.

