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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 9. októbra 2012:  
   Prerokovalo: 

1. Organizovanie Dňa dôchodcov dňa 20.10.2012  
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2012 
3. Záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov na rekonštrukciu budovy Obecného 

úradu v Kružnej  
     

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 20. novembra 2012:  
   Prerokovalo: 

1. Organizovanie Dňa Mikuláša  
2. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov 
3. Rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice 
4. Záznam z následnej finančnej kontroly príjmov za III.Q 2012  

    Schválilo: 
    Uznesenie č. 35 – Schválenie Návrhu VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
                                   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013       
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 11. decembra 2012:  
   Prerokovalo: 

1. Privítanie Nového roka 
2. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša 
3. Rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice 
4. Súťaž v recitovaní v družobnej obci Nagybarca dňa 15.12.2012  

    Schválilo: 
    Uznesenie č. 36 – Schválenie VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
                                   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013      
    Uznesenie č. 37 – Schválenie uzatvorenia zmluvy o termínovanom úvere na splatenie  
                                   zostatku predchádzajúceho úveru  
    Uznesenie č. 38 – Schválenie Plánu kultúrno-spoločenskej činnosti obce na rok 2013 
    Uznesenie č. 39 – Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 
 

                                               O z n a m y 
 

     

• Zasadnutia obecného zastupiteľstva  sú naplánované v I. Q 2013 na 12.2. 2013 a  

12.3.2013  v priestoroch dočasného obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.  
• Odvoz komunálneho odpadu na rok 2013 bude každý druhý štvrtok.  
     Odvozy v I. polroku sa uskutočnia v dňoch:  7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 
      30.5., 13.6. a 27.6.2013. 
• Odvoz separovaného odpadu - Zvozový plán na  I.polrok 2013:  odvoz zmiešaných 

plastov sa uskutoční 1.3.2013, odvoz separovaných PET fliaš dňa 1.2., 26.4., 13.5. a 6.6.2013, 

odvoz papiera dňa 15.3.2013 a odvoz elektroodpadu a kovových obalov sa uskutoční 
23.5.2013. 



• Obecná brigáda – dňa 16. marca 2013 miestna samospráva organizuje obecnú brigádu za 
účelom skrášlenia obce. Zraz účastníkov je o 8.00 hodine pred dočasným obecným úradom. 

• Zápis do miestnej MŠ -  riaditeľstvo miestnej materskej škôlky oznamuje rodičom, že 
zápis do miestnej materskej škôlky na školský rok 2013/2014 sa uskutoční od 1.2. do 

25.2.2013 každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny. K zápisu je potrebné priniesť kópiu 
rodného listu dieťaťa. Miestna materská škôlka srdečne očakáva každé dieťa. 

• Zabíjačka – dňa 2. marca 2013 sa uskutoční tradičná zabíjačka v priestoroch futbalového 
ihriska. Spracované výrobky budú predávané v cenách bez dosiahnutia zisku. Miestna 
samospráva srdečne očakáva obyvateľov obce.  

• Stolný tenis v obci Nagybarca – stolnotenisové stretnutie medzi družobnými obcami 
Nagybarca a Kružná sa uskutoční dňa 23. februára 2013 o 10.00 hodine. Pred stretnutím 
dňa 20. februára 2013 v stredu o 17.00 hodine sa uskutoční turnaj v kultúrnom dome 
v Kružnej, kde sa môžu zúčastniť aj ďalší obyvatelia. Najlepší hráči budú vybraný do 
družstva stolných tenistov Kružnej.  

• Správa z FK – po dohode s predsedom klubu tréner a manager klubu sa vzdáva svojich 
funkcií.  

     

 

     

• Verejné zhromaždenie Pôschovej lesnej spoločnosti 
 

 Verejné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná sa 
uskutoční dňa 8. februára 2013 o 17.00 hodine v kultúrnom dome v Kružnej. 

Každý člen spoločenstva dostane pozvánku na meno s uvedením programu verejného 
zhromaždenia spoločenstva, oznámenie o veľkosti svojho podielu v spoločných nehnuteľnostiach. 

Na verejnom zhromaždení sa môžu zúčastniť len  členovia – spoluvlastníci spoločenstva alebo 
ním splnomocnené osoby na základe písomného plnomocenstva.  

Po verejnom zhromaždení Pôschovej lesnej spoločnosti sa uskutoční verejné zhromaždenie Lesnej 
spoločnosti bývalých urbariátov a Vonkajšej Pôschovej spoločnosti. V bode rôzne budú podané 

správy o činnosti v súkromných lesoch ako aj o prenájme súkromných poľnohospodárskych 
pozemkov. Účasť na tej druhej časti verejného zhromaždenia je verejná. 

Po skončení verejného zhromaždenia bude podávané občerstvenie a guláš.  
Výbor pozemkových spoločenstiev každého srdečne očakáva.  

Najbližšie zasadnutia výboru pozemkových spoločenstiev sú naplánované na  
4. februára a  4. marca 2013 o 19.00 hodine v priestoroch dočasného obecného úradu.  

 

 

 

Veselé 
Veľkonočné 

sviatky 
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Vám želá miestna 

samospráva! 
 

 



     

• Výzva pre daňovníkov 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kružnej schválilo VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013.  

Bol schválený výber týchto miestnych daní: 
a. daň z nehnuteľností – ostáva na úrovni roku 2012 
b. daň za psa – ostáva na úrovni roku 2012 
c. daň za užívanie verejného priestranstva – 20 € jednorázovo pri ambulantnom predaji 
d. daň za nevýherné hracie prístroje – 20 €/rok/prístroj  
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 
a. pre fyzické osoby 9,125 € na rok 
b. pre podnikateľov a SHR 31,025 € na rok 
c. pre fyzické osoby, ktorí vlastnia v zastavanom území obce nehnuteľnosť /rodinný dom, 

záhradu, nádvorie, ornú pôdu/9,125 € na rok 
Daňové priznanie z dani nehnuteľností podávajú tí daňovníci, ktorým nastali zmeny 
skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane – nadobudnutie alebo úbytok nehnuteľností, 
zmena výmeru predmetu dane /pri prístavbe aj bez ohlásenia/ do 31.1.2013. 
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 31.1.2013.  
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.  
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívanie verejného priestranstva a zaniká 
dňom skončenia osobitného užívanie verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť 
svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej 
povinnosti.  
Daň za nevýherné hracie prístroje platí daňovník, prevádzkujúci tieto hracie prístroje 
v priestoroch prístupných verejnosti. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2013. 
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.  
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
budeme postupovať podľa platného VZN, zákona č. 582/2004 Z. z. a zákona 511/1992 Zb.  

 

 

     

• U p o z o r n e n i e !  
 Upozorňujeme každého občana, hlavne starších občanov, aby si dávali veľký pozor na 

podomových predajcov a iné cudzie osoby, ktorí sa pod hocijakou zámienkou chcú dostať do 
Vášho obydlia!  

Nepúšťajte nikoho dnu do Vášho bytu, v prípade najmenšieho podozrenia opíšte ŠPZ-ku auta 
a oznámte to na políciu alebo na obecný úrad!  

Nenaskočte na vábivé výhry, na vrátenie peňazí z energetických spoločností alebo na pôžičky 
s vrátením úrokov! Taktiež žiadame občanov, aby nepodpisovali nič, čomu nerozumejú, nemajú 

jasné, lebo taktiež môžu byť podvedený! V prípade nejasností sa obráťte na obecný úrad!  
 

 



 

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 

  J U B I L A N T I  
 

      6. novembra  2012 oslavoval  50. narodeniny   Valentín D r e n k o ml.,   č. d. 55 
      5. októbra  2012 oslavovala  60. narodeniny   Alžbeta D ó k u š o v á,   č. d. 22 
     20. októbra  2012 oslavoval  60. narodeniny   Zoltán Š i m o n,   č. d. 155 
     21. októbra  2012 oslavoval  60. narodeniny   Štefan  S z e n d i,   č. d. 32 
     23. októbra  2012 oslavovala  60. narodeniny   Zuzana M e z e i o v á,   č. d. 164 
      

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia! 
 

     

 

OPUSTILI  NÁS  

 Ján    H a m e l l i   st.    +  1. októbra   2012       Žil  63  rokov. 

Etela B e n ö o v á, rod. Fábiánová  +  14. novembra   2012      Žila  

81  rokov. 

Priška Š i m o n o v á, rod. Šikúrová  +  16. októbra   2012      Žila  

81  rokov 
 

Blízkym rodinám vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých !  
 

 

 
 

NAJMLADŠIA  OBČANKA  NAŠEJ  OBCE  
 

19. novembra   2012   sa narodila  Linda   O š v á t h o v á    

 dieťa rodičov Lindy Kesziovej a Róberta Ošvátha  č. d. 62 .  
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia, 

 rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri jej  výchove!  
 

 

 

UZAVRETIE   M ANŽELSTIEV 
Dňa  20. októbra  2012  uzavreli manželstvo     

Denisa  K o n k o l y o v á   /Kružná č. d. 120/ a    

Róbert  A l b e r t  /Drnava 237/.  
 

Dňa  8. decembra  2012  uzavreli manželstvo     
Angelika    T u z o v á  /Kružná č. d. 73/a    

Peter  K i  a č e k   /Nitra / . 
 

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

 



 
 
 

 

       

 

 

Információs - kultúrális havi 
folyóirat  Kırös 

 

KİRÖSI KÖZSÉGI 

HIRDETÉSEK 
 

 

1/2013. szám  
 

12. évfolyam  
 

  2013.I.Q  
 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet terheli 

 A képviselıtestületi ülésekrıl    

A képviselıtestületi ülés 2012. október 9 .-én: 
Megtárgyalta:  
1. a Nyugdíjasnap megszervezését 2012.10.20.-án 
2. a községi ellenır 2012-es év elsı féléves ellenırzési tevékenységének a jelentését  
3. a  községi hivatal felújításával kapcsolatos pénzügyi kiadások ellenırzését 
A képviselıtestületi ülés 2012. november 20 .-án: 
Megtárgyalta:  
1. a Télapóest megszervezését 
2. a Nyugdíjasnap kiértékelését 
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását 
4. a 2012-es év harmadik negyedévi pénzügyi bevételének ellenırzését  
Jóváhagyta: 
35. sz. határozatot: a község általános kötelezı rendeletének javaslatát a helyi adókról és     
                                  illetékekrıl a 2013 –as évre  
A képviselıtestületi ülés 2012. december 11 .-én: 
Megtárgyalta:  
1. az Új esztendı fogadását  
2. a Télapóest kiértékelését  
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltó szertár felújítását 
4. a 2012.12.15.-ére tervezett szavalóversenyen való részvételt testvérközségünkben  
Jóváhagyta: 
36. sz. határozatot: a község általános kötelezı rendeletét a helyi adókról és illetékekrıl a   
                                  2013-as évre  
37. sz. határozatot: a hitelszerzıdés megkötését az elızı hitel maradékának lefizetésére 
38. sz. határozatot: a község kultúrális és társadalmi tevékenységének tervezetét a 2013-as évre  
39. sz. határozatot: a községi ellenır ellenırzési tevékenységének tervezetét a 2013-as év elsı  
                                  félévére  

H i r d e t é s e k 
 

     

• Képviselıtestületi ülések – a helyi önkormányzat a 2013-as év elsı negyedévében  
      február 12.-én és március 12.-én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következı  üléseit az  
      átmeneti községi hivatal helyiségében.  
• A hulladékszemét elszállítása a 2013-as évben is minden második csütörtökön lesz. 

Az elsı félévben a szemétszállítás 2.7.-én, 2.21.-én, 3.7.-én, 4.4.-én, 4.18.-án, 5.2.-án, 5.16.-án, 

5.30.-án, 6.13.-án és 6.27.-én lesz. 
• A válogatott szemét elszállítása a 2013-as év elsı félévében: a válogatott vegyes 

mőanyagot  3.1.-én, a válogatott mőanyagüvegeket  2.1.-én, 4.26.-án, 5.13.-án és 6.6.-án,  a 
papírt 3.15.-én, az elektromos hulladékot és a fémcsomagolású dobozokat  5.23.-án fogják 
elszállítani községünkbıl. 



• Községi brigádmunka – 2013. március 16.-án a helyi önkormányzat brigádmunkát 
szervez községünk szépítésére. Találkozó reggel 8.00 órakor az átmeneti községi hivatal 
elıtt.  

• Beíratkozás a helyi óvodába – a helyi óvoda igazgatósága értesíti az óvodaköteles 
gyerekek szüleit, hogy a beíratás a 2013/2014-es tanévre 2013. február 1.-tıl február 25.-ig 
tart a helyi óvodában minden nap 7.00 órától 15.00 óráig. A beíratáshoz szükséges a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.  

• Disznóvágás – 2013. március 2-án a futballpályán hagyományos disznóvágás lesz.  
     A disznóölés bemutatóján kívül a feldolgozott termékek nyereség nélküli árusítására is sor 
      kerül. A helyi önkormányzat szeretettel várja az érdeklıdıket.  
• Asztalitenisz mérkızés Nagybarcán – 2013. február 23.-án 10.00 órától kerül 

megrendezésre. A találkozó elıtt február 20.-án 17.00 órai kezdettel Kırösben a 
kultúrházban válogató mérkızés lesz, amelyen minden lakos részt vehet. A legjobb 
játékosok a kırösi asztalitenisz csapat tagjai lehetnek.  

• Hírek a futballklubból – az elnökkel való megegyezés következtében a klub 
menedzsere és edzıje lemond a funkcióiról.  

     

 

     

• A Pôsch - féle erdıbirtokosság közgyőlése 
A Belsı Pôsch – féle erdıbirtokosság közgyőlése 2013. február 8.-án 17.00 órai kezdettel lesz 

megtartva a kultúrházban. 
Minden egyes részvényes tulajdonos névre szóló meghívót kap, amelyben a közgyőlés 

programján kívül mindenkinek a részvényének a nagysága is fel lesz tüntetve a közbirtokon belül. 
A közgyőlésen csak a részvényes tulajdonosok vagy általuk írásban megbízott személyek 

vehetnek részt.  
A Belsı Pôsch-féle erdıbirtokosság közgyőlése után az Úrbéli birtokosság és a Külsı Pôsch-féle 

birtokosság közgyőlése, majd a magánerdık és magánföldek bérleti szerzıdésérıl szóló 
beszámoló következik.  

A közgyőlés második részére meghívó nélkül is mindenkit szeretettel vár a vezetıség.  
A közgyőlés befejezése után frissítıvel és gulyással lesznek a meghívottak megvendégelve.  

A erdıbirtokosságok vezetısége mindenkit szeretettel vár.   
  A legközelebbi vezetıségi győlések 2013. február 4.-én és március  4.-én   

19.00 órai kezdettel lesz megtartva az átmeneti községi hivatalban.  
  

 
 

 

 

Kellemes 
Húsvéti 

ünnepeket 
 

a lányoknak sok locsolót,    
a fiúknak sok szép hímes 

tojást,  
boldogságot, egészséget, 
vidámságot  
 

kíván a helyi 
önkormányzat! 

 



 

     

• Figyelmeztetés az adófizetık részére 
 

A helyi képviselıtestület jóváhagyta a helyi adókról, valamint a komunális hulladék és az apró 
építkezési hulladék helyi illetékérıl szóló rendeletet a 2013-as évre.  

A kiszabott helyi adók a következık: 
a. ingatlanadó – a 2012-es évi szinten maradt 
b. kutyaadó – a 2012-es évi szinten maradt 
c. a közterület használati adó – 20 € egyszeri illeték, amelyet mozgó árulásnál kötelesek fizetni 

az árusok  
d. játékautomataadó – 20 €/év/játékautomata  
és a komunális hulladékért kiszabott illeték: 
a. fizikai személyeknek 9,125 € /év 
b. vállalkozóknak és magántermelı földmőveseknek  31,025 €/év 
c. azon fizikai személyeknek, akik a község belterületén ingatlannal /ház, telek, kert, stb./ 

rendelkeznek, habár állandó lakhelyük nem községünkben van  9,125 €/év 
Ingatlanadó bevallást csak azok az adóalanyok adnak be 2013 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 
beszerzésétıl kezdve 30 napon belül év közben, más esetben 2013.1.31.-ig /6 hónaposnál 
fiatalabb kutya esetében is!/. 
Kutyadó azonban csak 6 hónaposnál idısebb kutyák után fizetendı, 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 megszőnését 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 közterület használati adó a község tulajdonában lévı közterületek egyedi használatáért 
vetıdik ki. Az adóbejelentési kötelesség a közterület használatától annak megszőnéséig terjed. 
A közterületet használó alany legkésıbb a közterület használás napján köteles 
közterülethasználási adóbevallást tenni és az adót befizetni.  
A játékautomata adót az az adóalany köteles fizetni, aki nyilvánosság részére hozzáférhetı 
helyen játékautomatát üzemeltet. Az adóbevallást 2013. január 31.-ig kell beadni.   
Ezeket az adókat legkésıbb a kivetési határozat átvételétıl számított 15 napon belül kell 
kifizetni.  
Figyelmeztetjük azon adóalanyokat, akiknek tartozásaik vannak a községgel szemben, hogy 
azt minél hamarább törlesszék, ellenkezı esetben ezen tartozásokat behajtjuk, s így újabb 
kiadásokkal kell számolniuk, mint pl. a behajtási illeték és a késedelmi kamatok!  
A helyi adókról, valamint a komunális hulladék és az apró építkezési hulladék helyi illetékrıl 
az érvényben lévı helyi rendelet, az 582/2004 –es és 511/1992 –es törvényrendeletek 
értelmében fogunk eljárni.    

 

 

     

• Figyelmeztetés!  
  

Figyelmeztetjük községünk lakosait, fıképpen az idısebbeket, hogy nagyon vigyázzanak 
a házalókkal és az idegen emberekkel, akik mindenféle ürüggyel be szeretnének jutni az Önök 

lakásába, házába!  
Ne engedjenek be senkit a házukba, és a legkissebb gyanú felmerülése esetén jegyezzék le az autó 

rendszámát, majd jelentsék a rendırségen vagy a községi hivatalban!  
Ne hagyják magukat átverni annak reményében, hogy pénzt kapnak vissza akár 

a villanymővektıl, gázmővektıl, bankból vagy netalán pénzt nyertek!  
Kérjük a lakosságot, hogy ne írjanak alá semmilyen iratot, szerzıdést,  amit nem értenek, nem 

világos, hogy mit is tartalmaz, mert nagyon könnyen a csalók áldozatai lehetnek! 
 
 



 

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 

 J U B I L Á N S O K 
 

    2012. november  6.–án ünnepelte 50. születésnapját    ifj.Drenko Bálint,  55-ös h.sz. 

    2012. október  5.–én ünnepelte 60. születésnapját            Dókus Erzsébet,      22-es h.sz. 

    2012. október  20.–án ünnepelte 60. születésnapját            Simon Zoltán,      155-ös h.sz. 

    2012. október  21.–én ünnepelte 60. születésnapját            Szendi István,      32-es h.sz. 

    2012. október  23.–án ünnepelte 60. születésnapját            Mezei Zsuzsanna,      164-es h.sz. 
 

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

      

 
 

 

E L T Á V O Z T A K      K Ö Z Ü L Ü N K 
 

id. Hamelli János                     +  2012. október  1.     Élt  63 évet. 

id. Benö Andrásné, született Fábián Etelka      

+  2012. november  14.  Élt  81 évet. 

id. Simon Sándorné, született Sikúr Piroska      

+  2012. október  16.  Élt  81 évet. 
Az elhunytak hozzátartozóinak  mély részvétünket fejezzük ki ! 

 
 

 
 

Ú J    L A K O S U N K    SZ Ü L E T  E T T  
 

2012. november  19.-én született  Osváth   Linda  .   
Szüleinek  Keszi Lindának  és Osváth Róbertnek /62-es h. sz. / 

gratulálunk, sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!  
 

 

 

 

H Á Z A S S Á G K Ö T É S E K 
 

2012. október  20.-án házasságot kötöttek     
 Konkoly   Denisza   /Kırös 120-as h. sz./ és   Albert  Róbert      /Dernı 

237.-es h. sz./    
  2012. december  8.-án házasságot kötöttek     

Tuza   Angelika   /Kırös 73-as h. sz./ és    Kiaček   Peter     /Nitra/  
Házasságkötésük alkalmából szívbıl  gratulálunk,  kívánunk számukra sok 

boldogságot,  megértést   és   hosszantartó  házaséletet!    
 

        


