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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4. mája 2017:     
 

Prerokovalo: 
1. Schválenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
Schválilo: 
      Uznesenie č.   14/2017 – Schválenie  priameho predaja obecného rozhlasu obce v k. ú. obce  
                                                Kružná pre spoločnosť Investor UPC Broadband Slovakia, Bratislava za  
                                                cenu 500 € z dôvodu, že kupujúci vykoná rekonštrukciu obecného  
                                                rozhlasu, údržbu a opravy obecného rozhlasu a dodá pre obec  
                                                internetové pripojenie pre obyvateľov obce.  
 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16. mája 2017:     
 

Prerokovalo a bralo na vedomie: 
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2016  
3. Vyhodnotenie obecnej brigády zo  dňa 8.4.2017 
4. Vyhodnotenie Vatry 2017 zo dňa 5.5.2017 
5. Organizovanie Dňa detí dňa 3.6.2017 
6. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k  690. výročiu založenia obce Kružná  

Schválilo: 
      Uznesenie č.   17/2017 – Schválenie Záverečného účtu Obce Kružná a rozpočtového hospodárenia  
                                                za rok 2016 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. júna 2017:     
 

Prerokovalo a bralo na vedomie: 
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
2. Vyhodnotenie Dňa detí zo dňa 3.6.2017 
3. Organizovanie Dňa obce dňa 15.7.2017 k výročiu 690. založenia obce Kružná  

Schválilo: 
      Uznesenie č. 23 /2017 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.  
                                                polrok 2017 
      Uznesenie č. 24 /2017 – Schválenie VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku zákonného  
                                                zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej  
                                                škole v Kružnej 
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v Materskej škole v Kružnej od 1.9.2017 bude 7,00 € za jedno dieťa, ktoré nemá trvalé bydlisko v obci 
Kružná. Dieťa s trvalým pobytom v obci Kružná neplatí žiaden príspevok.  

 
  

                                      



O z n a m y 
 

 Zasadnutia obecného zastupiteľstva  sú naplánované na  11. júla a 12. septembra 2017  

o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

 Odvoz komunálneho odpadu v roku 2017  – odvozy sa uskutočnia v dňoch:   

6. a 20. júla, 3., 17. a 31. augusta, 14. a 28. septembra, 12. a 26. októbra, 9. a 23. novembra,  
7. a 21. decembra 2017.  

 Odvoz separovaného odpadu v roku 2017–   
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš: 17. júla, 7. septembra a 13. novembra 2017 

     odvoz separovaných PET fliaš:  14. augusta, 25. októbra a 14. decembra 2017  
      odvoz papiera: 30. augusta 2017 
      odvoz elektroodpadu a kovových obalov: 18. septembra 2017. 
 

 Vyhodnotenie obecnej brigády –  miestna samospráva dňa 8. apríla 2017 organizovala 

obecnú brigádu na skrášľovanie našej obce. Brigády sa zúčastnilo 67 obyvateľov našej obce.  
      Na brigáde boli vykonané nasledovné práce:  

- umiestnenie obrubníkov na verejnom priestranstve Pášt,  
- rekonštrukcia mostu pri ceste do časti Tag,  
- zakrytie priekopy pri dolnej autobusovej zastávke, 
- upratovanie cintorína a okolia domu smútku, upratovanie a umývanie okien v dome smútku,  
- upratovanie a umývanie okien na budove obecného úradu. 

      Účastníci brigády boli pohostení výborným gulášom a občerstvením.  
      Guľáš uvarili poslankyne Beáta Parditková, Ida Pasičáková a Henrieta Liptáková.  
      Obecnej brigády sa zúčastnili nasledovní obyvatelia našej obce: 
 

Ondrej Lipták st. a Henrieta Liptáková č. d. 149, Beáta Parditková a František Parditka ml. č. d. 38,  
Ida Pasičáková č. d. 123, Jaroslav Barkai st. č. d. 113, Ladislav Szendi ml. č. d. 143,  
Erika Drenková a Stanislav Drenko č. d. 147, Valéria Benöová č. d. 77, Beáta Szendiová č. d. 32,  
Sylvia Bacsová č. d. 181, Attila Lipták a Monika Liptáková č. d. 122, Júlia Liptáková č. d. 122, 
Zoltán Benö st. a Kristína Benöová č. d. 158, Mária Šikúrová č. d. 94, Zuzana Fábiánová č. d. 33,  
Marian Mezei č. d. 164, Ladislav Mezei z Brzotína, Ladislav Brúgóš st. a László Brúgóš č. d. 185,  
Blažej Brúgóš  č. d. 13, Peter Šikúr č. d. 17, Alexander Žemlička č. d. 18, Ján Imre č. d. 1,  
Oto Ondrej č. d. 132, Ladislav Fábián č. d. 14, Miroslav Gibas č. d. 26, Tibor Kamzik st. č. d. 177,  
Štefan Kuchta č. d. 33, Štefan Šimon č. d. 176, Ondrej Imre č. d. 70, Tibor Imre č. d. 86,  
Vojtech Lipták č. d. 101, Štefan Benö č. d. 81, Róbert Imre st. č. d. 71, Ján Fábián č. d. 75,  
Róbert Bacso č. d. 80, Alexander Fábián č. d. 88, Vojtech Fábián ml. č. d. 109, Zsolt Szanko č. d. 141, 
Zoltán Denčo Hristov st. č. d. 124, Štefan Lipták st. a Gabriel Lipták č. d. 137, Gabriel Szendi, č. d. 173,  
Tibor Sikúr a Norbert Sikúr č. d. 46, Ján Salai st. a Ján Salai ml. č. d. 138, Rastislav Fábián č. d. 144,  
Štefan Šikúr č. d. 150, Marian Szabó č. d. 36, Róbert Ošváth č. d. 62, Ladislav Szendi st. č. d. 156,  
Július Szanko č. d. 159, Alexander Gyürkövics č. d. 152,  Gabriel Rajczi č. d. 168,  
Roman Hamelli č. d. 115, Štefan Koltáš ml. a Irena Koltášová č. d. 126, Kristián Lipták č. d. 149,  
Marek Žemlička ml. a Patrik Žemlička č. d. 6, Sebastian Koltáš č. d. 126 a Róbert Garan č. d. 39. 
  

Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi brigády 
za  dobrovoľne vykonanú prácu! 

 

 Zasadnutia výboru lesných spoločností  – Najbližšie zasadnutia výboru Pozemkových 

spoločenstiev sa uskutočnia 3. júla, 7. augusta a 4. septembra 2017 so začiatkom o 19.00 hod. 
v zasadačke obecného úradu. 

 Vatra 2017 – miestna samospráva dňa 5. mája 2017 v piatok organizovala podujatie na 

futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry. Hudbu poskytla hudobná 
skupina ALL DEVILS a vystúpila ako pred kapela aj začínajúca mládežnícka hudobná skupina 
AMADEUS.   
 



 „Szeretethíd“ – dňa 20. mája 2017 v sobotu so začiatkom o 14.00 hodine sa uskutočnila 

v spolupráci miestnej samosprávy a reformovanej cirkvi dobrovoľnícka činnosť zameraná na 
upratovanie reformovaného kostola, kosenie a údržbu okolia reformovaného kostola a na 
výsadbu kvetín na verejnom priestranstva Pášt. 
Miestna samospráva a reformovaná cirkev vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi za 
dobrovoľne vykonanú prácu! 

 Deň detí v našej obci –  dňa  3. júna 2017 v sobotu so začiatkom o  14.30 hodine miestna 

samospráva organizovala na futbalovom ihrisku Deň detí.  Pod vedením učiteliek deti súťažili 
a dostali sladkú odmenu. Každé dieťa bolo pohostené občerstvením.       

 Deň obce v našej obci -  miestna samospráva organizuje dňa 15. júla 2017 k  690. výročiu 

založenia obce Kružná v poradí už VI. Deň obce v Kružnej.   
 

Program Dňa obce: 
 

  
 

O 13.00 hodine – slávnostná ekumenická bohoslužba v reformovanom kostole 

O 14.00 hodine – slávnostné kladenie vencov pri pamätnom stĺpe z príležitosti 
690. výročia založenia našej obce podľa prvej písomnej 
zmienky o našej obci  z roku 1327 

O 15.30 hodine – kultúrny program na futbalovom ihrisku  
- vystúpenie detskej tanečnej skupiny z Kružnej  

O 16.00 hodine – vystúpenie pozvaných speváckych súborov 
- spevokol Berkő z Brzotína a Kružnej 
- spevokol Borostyán z družobnej obce Nagybarca 
- spevokol Kökörcsin zo Silice  
- spevokol Szalóka zo Slavca 

O 17.00 hodine – vystúpenie tanečného súboru BÚZAVIRÁG 
O 18.00 hodine – vystúpenie hudobno – zábavnej skupiny 
O 19.30 hodine – vystúpenie mládežníckej hudobnej skupiny AMADEUS 
O 20.00 hodine – zábava až do rána  

Hudbu poskytne hudobná skupina FORTUNA . 
   

Obyvatelia obce Kružná, ktorí sa zúčastnia  Dňa obce dostanú  

porciu guľášu, pivo alebo kofolu zdarma! 
Občerstvenie  bude predávané v bufetoch. 

 

Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov našej obce! 
                        

 Výlet pre dôchodcov – miestna samospráva dňa 26. júla 2017 v stredu organizuje výlet pre 

dôchodcov do jedného termálneho kúpaliska do Maďarska podľa výberu dôchodcov.  
Pre dôchodcov obec hradí cestovné v plnej výške, stravu a vstupné na kúpalisko si hradí každý 
sám. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 24. júla 2017.   
Tešíme sa na účasť našich dôchodcov ! V prípade voľných miest v autobuse sa môžu zúčastniť aj 
ďalší obyvatelia našej obce za sumu 7 € za osobu.  

 Výstup na Plešiveckú planinu – miestna samospráva organizuje tradičný Výstup na 

Plešiveckú planinu, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2017 v sobotu. Bližšie informácie Vám 
poskytneme prostredníctvom obecného rozhlasu. 

 Detské ihrisko na verejnom priestranstve Pášt – miestna samospráva uskutočňuje 

výstavbu detského ihriska v centre obce pre deti a mládež, snaží sa vytvoriť priestor pre rôzne 
generácie, kde by mohli spoločne tráviť voľný čas celé rodiny. Prebiehajúce práce sa uskutočňujú 
z rozpočtu obce a z poskytnutých finančných a sponzorských darov. Pri rekonštrukčných prácach 
je možnosť pre každého formou dobrovoľníctva prispieť k skrášleniu verejného priestranstva, 
nakoľko to robíme pre naše deti. Vopred ďakujeme každému, kto svojou prácou alebo 
sponzorským darom pomôže realizovať naše plány!    

       



SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 

 

 J U B I L A N T I 
      

        7. mája  2017 oslávila   50. narodeniny   Irena  I m r e o v á  ,  č. d. 71 

       29. mája  2017 oslávil  60. narodeniny   Vojtech   P a r d i t k a  ,  č. d. 37 

       18. júna  2017 oslávila  60. narodeniny   Helena    Š i k ú r o v á ,  č. d. 59 

       1. júna  2017 oslávila  70. narodeniny   Júlia  K u š n í r o v á  ,  č. d. 160 

       28. júna  2017 oslávila  70. narodeniny   Mária  D r e n k o v á  ,  č. d. 147 

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia! 
        

 

 

UZAVRETIE   MANŽELSTVA 
 

Dňa  6. mája  2017  uzavreli manželstvo   
 

Patrícia   P a r d i t k o v á  Mgr. a  Géza  D ó k u s 

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

 

 

Vyslovujeme poďakovanie  Jánovi   B e n ö o v i , Záhradkárstvu    H a m e l l i   

a Richardovi    S z e n d i m u  za krásne kvety, ktoré darovali obci a tým prispeli k jej 

skrášleniu! Aj naďalej skrášľujme spoločne našu obec !  
 

Poďakovanie patrí  Gabrielovi    S z e n d i m u     za poskytnutú pomoc - dobrovoľnou 

prácou vlastným strojom prispel k dokončeniu cesty do časti Tag! 
 

Chceme vysloviť veľkú vďaku osobám a firmám za sponzorstvo a za poskytnuté finančné 

dary, ktorými  prispeli k rekonštrukčným prácam na verejnom priestranstve Pást!  
 

Meno: Adresa: Výška finančnej pomoci: 
Alžbeta Dókušová Kružná č. d. 22 50 € 

Oto Šikúr  Kružná č. d. 108 100 € 
Marek Žsemlička  Kružná č. d. 6 100 € 

Eleonóra Kamziková  Kružná č. d. 177 100 € 
Ladislav Benö ml. Kružná č. d. 97 100 € 

Zoltán Szendi  Rožňava 100 € 
Stavebná firma Rožňava 50 € 

Ladislav Dezsmann  Brzotín Piesok vo výške 100 € 
CARMEUSE Slovakia Slavec Štrk vo výške 800 € 

Badinotti Slovakia Brzotín - Bak Sieť na oplotenie ihriska 
UPC Broadband Slovakia  Bratislava Rúry na oplotenie ihriska 

Gabriel Lipták Kružná Zľavy pri preprave materiálov 
 

Ď a k u j e m e  ! ! ! 
 
 
 



 

 

       

 

 

Információs-kultúrális havi folyóirat  Kőrös 
 

KŐRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 

2/2017. szám 
 

16. évfolyam 
 

2017.-es év II. Q 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli 

 A képviselőtestületi ülésekről    
 

A képviselőtestületi ülés 2017. május 4.-én: 
 

Megtárgyalta:  
1. A terv jóváhagyását közvetlen ingatlan értékesítésére   

Jóváhagyta: a 14/2017-es sz. határozatot, amely jóváhagyta a községi hangosbemondó közvetlen   
                      értékesítését az UPC Broadband cégnek 500 € összegért. Az új tulajdonos elvégzi   
                      a hangosbemondó felújítását, karbantartását és közösségi internet hozzáférést biztosít  
                      a község lakosai számára.  
 

 

A képviselőtestületi ülés 2017. május 16.-án: 
 

Megtárgyalta és tudomásul vette:  
1. Az előző ülés határozatainak teljesítéséről szóló jelentést 
2. A községi ellenőr állásfoglalását a 2016-os évi Zárójelentés valamint a költségvetési 

gazdálkodás javaslatához  
3. A községi brigádmunka kiértékeléséről szóló jelentést, amely 2017. április 8.-án volt megtartva 
4. A Tábortűz kiértékeléséről szóló jelentést, amely  2017. május 5.-én volt megtartva 
5.  A Gyermeknap megszervezését 2017. június 3.-án 
6. községünk megalakulásának 690. évfordulója alkalmából a Falunap megszervezését 2017. 

július 15.-én  
 

Jóváhagyta: a 17/2017-es sz. határozatot - Kőrös község 2016-os évi Zárójelentését és a költségvetési   

                gazdálkodását azzal a nyilatkozattal, hogy „az egész éves gazdálkodást fenntartások   

                nélkül jóváhagyják ” 
 

A képviselőtestületi ülés 2017. június 13.-án: 
 

Megtárgyalta és tudomásul vette:  
 

1. Az előző ülés határozatainak teljesítéséről szóló jelentést 
2. A Gyermeknap kiértékeléséről szóló jelentést, amely  2017. június 3.-án volt megtartva 
3. Községünk megalakulásának 690. évfordulója alkalmából a Falunap megszervezését 2017. 

július 15.-én  
 

Jóváhagyta: a  23/2017-es sz. határozatot – a községi ellenőr tevékenységi tervezetét a 2017-es év  

                      második félévére 

                a 24/2017-es sz. határozatot – a 2017/1-es számú Általános kötelező rendeletet, amely  

                meghatározza a havi juttatás összegét a gyermekek tartózkodásáért  
                a kőrösi óvodában az óvodai kiadások részleges visszatérítésére a törvényes   
                képviselők által  
2017. szeptember 1.-től a gyermekek tartózkodásáért a kőrösi óvodában a havi juttatás a szülők 

által  7,00 €  lesz egy gyermek után, akinek nincs állandó lakhelye községünkben.  

Községünkben állandó lakhellyel rendelkező gyermekek után a szülők nem fizetnek juttatást.  
 
 



H i r d e t é s e k 
 Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat  2017.  július 11.-én és szeptember 12.-én  

kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő  üléseit a községi hivatal üléstermében.  

 A hulladékszemét elszállítása a 2017-es évben -   

július 6.-án és 20.-án, augusztus 3.-án, 17.- én és 31.-én, szeptember 14.-én és 28.-án,  
október 12.-én és 26.-án, november 9.-én és 23.-án, december 7.-én és 21.-én. 

 A válogatott szemét elszállítása a 2017-es évben:  
a vegyes műanyagot valamint a műanyagüvegeket : július 17.-én, szeptember 7.-én  és  
                                                                                              november 13.-án.  

      a válogatott műanyagüvegeket:  augusztus 14.-én, október 25.-én és  december 14.-én.   
      a papírt: augusztus 30.-án  
      az elektromos hulladékot és a fémdobozokat: szeptember 18.-án fogják elszállítani     
     községünkből. 

 A községi brigádmunka kiértékelése – a helyi önkormányzat 2017. április 8.-án 

brigádmunkát szervezett községünk szépítésére.  
      Ezen a brigádmunkán községünkből  67  lakos vett részt.  
      A brigádmunkán a következő munkálatok voltak elvégezve: 

- a szegély kövek lerakása a Páston, a tagba vezető út előtti híd felújítása,  
- az árok befedése az alsó buszmegállónál, a temetőkert valamint a halottasház környékének  

rendbetétele, a halottasház kitakarítása és az ablakok mosása a halottasházban, 
- a  községi hivatal épületének takarítása és az ablakok mosása. 

     A brigádon résztvevők finom gulyásban és frissítőben részesültek.  
     A gulyást Parditka Beáta,  Paszicsák Ida képviselőasszonyok és Lipták Henrietta készítették.  
     A községi brigádmunkán a következő lakosok vettek részt: 
 

id. Lipták András és Lipták Henrietta 149-es h. sz., Parditka Beáta és ifj. Parditka Ferenc 38-as h. sz.,  
Paszicsák Ida 123-as h. sz. , id. Barkai Jaroslav 113-as h. sz., ifj. Szendi László 143-as h. sz.,  
Drenko Erika és Drenko Stanislav 147-es h. sz., Benö Valéria 77-es h. sz., Szendi Beáta 32-es h. sz.,  
Bacso Szilvia 181-es h. sz., Lipták Attila és Lipták Monika 122-es h. sz., Lipták Júlia 122-es h. sz., 
id. Benö Zoltán és Benö Krisztína 158-as h. sz., Sikúr Mária 94-es h. sz., Fábián Zsuzsanna 33-as h. sz., 
Mezei Marian 164-es h. sz., Mezei László Berzétéről, id. Brúgós László és if. Brúgós László 185-ös h.sz.,  
Brúgós Balázs 13-as h.sz., Sikúr Péter 17-es h. sz., Zsemlicska Sándor 18-as h. sz., Imre János 1-es h.sz.,  
Ondrej Ottó 132-es h. sz., Fábián László 14-es h. sz., Gibas Miroslav 26-os h. sz., Sikúr István 150-es h. sz., 
Kamzik Tibor 177-es h.sz., Kuchta István 33-as h.sz., Simon István 176-os h.sz., Szendi Gabriel, 173.-as. h.sz. , 
Hamelli Roman 115-ös h.sz., Imre András 70-es h.sz., Imre Tibor 86-os h.sz., id. Imre Róbert 71-es h.sz., 
Fábián János 75-ös h.sz., Lipták Béla 101-es h. sz., Benö István 81-es h. sz., Bacso Róbert 80-as h.sz., 
Fábián Sándor 88-as h. sz., ifj. Fábián Béla 109-es h. sz., id. Dencso Hrisztov Zoltán  124-es h. sz.,  
id. Lipták István és Lipták Gabriel 137-es h. sz., Sikúr Tibor és Sikúr Norbert 46-os h. sz.,  
id. Szalai János és ifj. Szalai János 138-as h. sz., Szanko Zsolt 141-es h.sz., Fábián Rastislav 144-es h. sz., 
Szabó Marian 36-os h. sz., id. Szendi László 156-os h. sz., Szanko Gyula 159-es h. sz., 
Gyürkövics Sándor 152-es h. sz., Rajczi Gábor  168-as h. sz., Osváth Róbert 62-es h. sz.,  
ifj. Koltás István és Koltás Irén 126-os h. sz., Lipták Krisztián 149-es h. sz., ifj.  Zsemlicska Marek és 
Zsemlicska Patrik  6-os h. sz., Koltás  Sebastian 126-os h. sz. és Garan Róbert 39-es h. sz.  
 

A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki a brigádmunkában 
résztvevőknek az elvégzett önkéntes munkálatokért! 

 

 Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések 

2017.  július 3.-án, augusztus 7.-én és szeptember 4.-én 19.00 órai kezdettel lesznek  megtartva 
a községi hivatal üléstermében.   

 Tábortűz 2017  néven a helyi önkormányzat rendezvényt szervezett  2017. május 5.-én 

pénteken  a helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortűz begyújtásával.  A zenét az ALL 
DEVILS együttes szolgáltatta, valamint fellépett előzenekarként az AMADEUS kezdő ifjúsági 
zenekar is. 



 Szeretethíd – 2017. május 20.-án szombaton 14.00 órai kezdettel volt megtartva az 

önkormányzat és a református egyház szervezésében.  
A következő önkéntes munkálatok voltak elvégezve:  
a református templom kitakarítása, a református templomkert lekaszálása és rendbetétele 
és a Páston virágok kiültetése.  

     A helyi önkormányzat és a református egyház vezetősége köszönetét fejezi ki a résztvevőknek az  
     elvégzett önkéntes munkálatokért!   

 Gyermeknap községünkben – a helyi önkormányzat 2017. június 3.-án szombaton 14.30 órai 

kezdettel rendezte meg a futballpályán. A  helyi óvoda pedagógusai vezetése alatt a gyermekek  
ügyességi versenyekben mérhették össze az erejüket, és különféle édességekkel voltak  
megjutalmazva.  

 Falunap 2017 -  a helyi önkormányzat községünk megalakulásának 690. évfordulója alkalmából 

2017. július 15.-én immár hatodik alkalommal rendezi meg községünkben a „Falunapot“.  

Műsor: 

  
 

13.00 órától – ünnepi ökumenikus Istentisztelet a református templomban 

14.00 órától – ünnepi koszorúzás az emlékoszlopnál községünk 
megalapításának 690. évfordulója alkalmából /az első írásos 
említés alapján 1327-ből/  
 

 15.30 órától   – kultúrműsor a futballpályán  
- a helyi gyermektánccsoport bemutatója  

16.00 órától – fellépnek a meghívott énekcsoportok  
- a Berkő énekkar Berzétéről és Kőrösből 
- a Borostyán énekkar testvérközségünkből Nagybarcáról 
- a Kökörcsin énekkar Szilicéről 
- a Szalóka énekkar Szalócról   

17.00 órától – fellép a BÚZAVIRÁG tánccsoport  
18.00 órától – zenés szórakoztató műsor  
19.30 órától – az AMADEUS ifjúsági zenekar bemutatója   
20.00 órától – utcabál reggelig  

A zenét a FORTUNA zenekar szolgáltatja a szórakozni vágyóknak. 
 

Községünk lakosai, akik részt vesznek a Falunapon ingyen gulyásban, sörben vagy  kofolában 
részesülnek! Frissítők bufetok által lesznek bebiztosítva. 

A helyi önkormányzat szeretetettel várja községünk valamennyi lakosát!         

 Nyugdíjaskirándulás – a helyi önkormányzat 2017. július 26.-án szerdán kirándulást szervez 

nyugdíjasaink számára Magyarországra valamelyik termálfürdőbe. Az úticélt a nyugdíjasok 
választják meg. A nyugdíjasok részére az autóbusz ingyenes, az ellátást és a belépőjegyet 
mindenki saját költségéből fedezi. Az érdeklődők jelentkezhetnek a községi hivatalban hivatali 
idő alatt 2017. július 24.-ig !  A kirándulásra szeretettel elvárunk minden kirándulni vágyó 

nyugdíjast! Szabad férőhelyek esetén az autóbuszban községünk további lakosai is részt 
vehetnek a kiránduláson 7 € utiköltségért személyenként.  

 Túra a Pelsőci fennsíkra – a helyi önkormányzat 2017. augusztus 26.-án szombaton szervezi 

meg a hagyományos túrát a Pelsőci fennsíkra. Közelebbi információkat a túrával kapcsolatban a 
hangosbemondón keresztül nyújtunk Önöknek. 

 Nyilvános játszótér a Páston – a helyi önkormányzat a falu központjában játszóteret épít 

a gyermekek és fiatalok részére. Helyet kíván adni a különböző generációk számára, ahol szabad 
idejüket együtt tölthetné az egész család. A folyamatban lévő munka a község költségvetéséből 
valamint az adományokból és anyagi támogatásokból zajlik. A felújítási munkálatoknál lehetőség 
nyílik mindenki számára, hogy önkéntes munkájával hozzájáruljon a Pást szépítéséhez, mert 
községünk gyermekeinek csináljuk. Előre is köszönjük azoknak, akik munkájukkal vagy 
adományokkal segítik megvalósítani terveinket! 
 



 

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
     

 J U B I L Á N S O K 
 

 

 2017. május  7.–én ünnepelte 50. születésnapját     I m r e    Irén ,  71-es h.sz. 

 2017. május  29.–én ünnepelte 60. születésnapját     P a r d i t k a   Béla ,  37-es h.sz. 

 2017. június 18.–án ünnepelte 60. születésnapját     S i k ú r   Ilona ,  59-es h.sz. 

 2017. június 1.–én ünnepelte 70. születésnapját   K u š n í r   Júlia,  160-as h.sz. 

 2017. június 28.–án ünnepelte 70. születésnapját    D r e n k o   Mária,  147-es h.sz. 

        Az ünnepelteknek  gratulálunk  és  kívánunk  számukra  sok  erőt, egészséget! 
      

 

 
 

H Á Z A S S Á G K Ö T É S  
 

2017. május  6.-án házasságot kötöttek  

Mgr. P a r d i t k a   Patrícia   és     D ó k u s   Géza 

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

 

 

Köszönetünket fejezzük ki    B e n ö    Jánosnak,  a    H a m e l l i    Kertészetnek  és   
 S z e n d i   Richardnak  a sok gyönyörű virágért, amellyekkel megajándékozták és szebbé 

tették községünket! Továbbá is szépítsük közösen községünket !  
 

Köszönettel tartozunk Szendi Gabrielnek, aki önkéntes munkájával és gépi segítséggel 
járult hozzá a Tagba vezető út befejezéséhez! 

 

Szeretnénk megköszönni a Pást felújításához nyújtott anyagi támogatást a következő 
személyeknek és cégeknek, akik adományaikkal hozzájárultak a munkálatok mielőbbi 

befejezéséhez!  
 

Név: Lakhely: A támogatás összege: 
Dókus Erzsébet Kőrös 22-es h. sz. 50 € 

Sikúr Ottó Kőrös 108-as. h. sz. 100 € 
Zsemlicska Marek Kőrös 6.-os h. sz. 100 € 
Kamzik Eleonóra Kőrös 177.-es h. sz. 100 € 

Ifj. Benö László Kőrös 97.-es h. sz. 100 € 
Szendi Zoltán Rozsnyó 100 € 
Építkezési cég Rozsnyó 50 € 

Dezsmann László Berzéte homok 100 € értékben 
CARMEUSE Slovakia Szalóc kavics 800 € értékben 

Badinotti Slovakia Berzéte - Bak háló a kispálya körbekerítésére 
UPC Broadband Slovakia  Pozsony csövek a kispálya körbekerítésére 

Lipták Gabriel Kőrös kedvezményes fuvardíjak 

 
K ö s z ö n j ü k   ! ! ! 



 

                                                                                                                                

A közösség ereje 

 
 Elnézem sokszor az embereket. Nem mozdulnak ki otthonról, nem beszélgetnek másokkal, vagy csak 

egy-két kiválasztottat tartanak méltónak arra, hogy megosszák velük a gondolataikat. Évek óta nem vettek részt 

brigádban, közösségi, gyülekezeti kirándulásokon, nem kapcsolódnak be a gyülekezeti életbe, nem látjuk őket 

Istentiszteleteken, bibliaórákon. Magányosak. S a magányt önként választották maguknak. Csakhogy ebben a 

magányban lassan meghal a lélek. Csend van…gondolatok, amelyeket nem tudnak megosztani másokkal, 

tévhitek, pletykák, amiknek a valóságtartalmáról nem tudnak meggyőződni, hisz nem mennek emberek közé, 

nincs akit megkérdezzenek. Nem engedem közel magamhoz a  másik embert, s ezzel saját magamat izolálom, 

rekesztem ki. S talán most valaki azt mondaná, hogy ott van nekem a család, az enyéim, velük aztán 

beszélgetek majd. De tényleg így van?.. Nem az van inkább, hogy ahány családtag van, annyi külön szobában, 

külön TV, külön számítógép és külön okostelefon mellett éli a saját külön világát? Egy fedél alatt laknak az 

emberek, de lassan alig szólnak egymáshoz? Mesterségesen választottuk le magunkat az embertársról, a 

közösségről, s a magány csapdájában sorvadunk…  

 Isten azt mondja már a teremtéskor az édenkertben: „Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki 

segítő társat, hozzá illőt” /1 Móz 2,18/. Az Úr társas lénynek teremtett bennünket, olyanoknak, akiknek 

szükségük van a közösségre, a másik emberre, a 

megértésre, az ölelésre. Kell a közösség.. 

Nélküle elsorvad a lélek.  Ennek érdekében is 

került megrendezésre az idei Egyházmegyei Családi 

nap, mely 2017. június 24-én, szombaton volt 

megtartva Szádalmáson. Ezen az 

összgyülekezeti alkalmon mintegy 1166 

református jelent meg, felvállalva a hitét, 

hovatartozását.  Gyülekezetünk is képviseltette 

magát. A családi nap gazdag  kulturális programmal 

készült, volt több zenekari koncert, bábszínház, 

tudományos előadás, gyülekezetek fényképes 

tablóinak a kiállítása. Továbbá gulyásfőző versenyen 

is összevethették a tudásukat a gyülekezetek. Istennek hála több, mint húsz csapat nevezett be ebbe a 

megmérettetésbe… A gyülekezetünk tagjai szebbnél szebb és finomabbnál finomabb kalácsokkal készültek erre 

az eseményre, és itt szeretném megköszönni minden, idejét nem sajnáló és odaadóan készülődő asszonynak az 

igyekezetet és szolgálatot. 

 Ez az alkalom is egy olyan lehetőség volt, ahol az emberek találkozhattak, beszélgethettek egymással. 

Sokan  megjelentek, de sajnos még többen otthon maradtak. Az ember igazából és teljesen csak a közösségben 

tudja megélni a hitét, ahol mind az örömben, hálaadásban, nehézségben is aggodalmakban meg tud osztozni a 

közösség tagjaival. Ezáltal is felismerve azt, hogy nem mi vagyunk az egyedüliek, akik megpróbáltatásokon 

megyünk keresztül.  

 Sokszor csak egy apró gesztus, egy kedves szó, egy szelíd pillantás is elegendő, hogy szebbé 

varázsoljuk a környezetünkben élő személyek napját. Legyünk nyitottak az emberek felé, ne féljünk kimutatni, 

hogy kihez tartozunk, hogy mi Jézustól vesszük a példát. Ő is az emberek között élt… Emberré lett, hogy az 

embereket meggyőzze. Hogy Téged is meggyőzzön: Kell a közösség, kell a jó szó, kell a szeretet! 

 Ezúton szeretettel hívunk és várunk a gyülekezeti alkalmainkra, bibliaóráinkra, minden közösségépítő 

összejövetelünkre. Hidd el, ebben a csapatban, Krisztus szeretet-csapatában jó lenni! Nem vagyunk tökéletesek, 

de olyanná szeretnénk válni, azt szeretnénk követni, aki így tanít: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem 

csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte” /Rm 13,8/         
  -mudikatalin-   

 

 

 
 

 



 

                                                            

                                                    TERVEZETT ISTENTISZTELETI ALKALMAINK           
           

                                Júl. 2. vasárnap – vasárnapi Istentisztelet  9.00 

                  Júl. 9. vasárnap – vasárnapi  Istentisztelet  9.00 

      Júl. 15. szombat – falunapi ökumenikus Istentisztelet 13.00 

      Júl. 16 vasárnap – vasárnapi Istentisztelet  9.00 

   Júl. 23 vasárnap – vasárnapi Istentisztelet  9.00 

   Júl. 30 vasárnap – vasárnapi Istentisztelet  9.00 

  Aug. 06 vasárnap – táborzáró Istentisztelet Berzétén 10.00 

  Aug. 13. vasárnap - vasárnapi Istentisztelet  9.00 

  Aug.  14. hétfő – bűnbánati úrvacsorai előkészítő  Istentisztelet 18.00 

  Aug.  20. vasárnap – Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet Újkenyérre 9.00 

  Aug.  27. vasárnap - vasárnapi Istentisztelet  9.00 

      Szept. 3. vasárnap – Ünnepi Tanévnyitó Istentisztelet és Tempfeszt Berzétén 10.00 

 Szept.10 vasárnap - vasárnapi Istentisztelet  9.00 

 Szept.17 vasárnap - vasárnapi Istentisztelet  9.00 

 Szept.24 vasárnap - vasárnapi Istentisztelet  9.00 

 

      

       

FOTÓK GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL 2017 TAVASZÁRÓL  
                      /anyák-napja, konfirmáció, szeretethíd, húsvéti játszóház/ 

 

       
 

   
 

HIRDETÉSEK: 

 Az idei esztendőtől az egyházfenntartói járulékot nem decemberben, a karácsonyi ünnepi kiadások előtt szedik a 

megbízott presbiter testvérek, hanem a nyár folyamán, júniustól kezdődött el ez. A döntés a gyülekezeti tagok 

érdekében történt. 

 Júliusban elkezdődik a gyülekezeti házunk felújítása, szeptemberre terveink szerint új nyílászárók és teljesen 

használható vizesblokk, valamint központi fűtés kerül beépítésre. Köszönet Magyarország Kormányának és a 

kőrösiek adományainak.  

 Idén a gyülekezeti táborunkat augusztus 1-6 között tartjuk Berzétén az árvaházban. A tábor témája a HŰSÉG. 

Szeretettel várjuk az 5-12 éves korosztályú gyermekeket felekezeti hovatartozástól függetlenül. 
 

 

________________________________________________________________________________ 
                  Református Lelkészi Hivatal; Hámosi u. 190;  049 51 Berzéte    tel.: 0905946276,    e-mail: reffelvidek@gmail.com 

 


