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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 13. decembra  2011 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva:  
 

   Prerokovalo: 
1. vyhodnotenie Dňa Mikuláša    
2. účasť na súťaži v recitovaní v obci Nagybarca 
3. organizovanie privítania Nového roka 2012  
4. rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice  
5. organizovanie Dňa tradícií dňa 18.2.2012 
6. plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na I. polrok 2012  

    Schválilo: 
    Uznesenie č. 25 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady    
    a drobné stavebné odpady na rok 2012 na území obce Kružná  

  

                                               O z n a m y 
 

     

• Zasadnutie obecného zastupiteľstva   sa uskutoční dňa  7. februára  2012 
v priestoroch dočasného obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.  

• Výročná členská schôdza Pohrebného združenia sa uskutoční dňa 19. februára  

2012 v nedeľu o 14.00 hodine v pohostinstve LAMO.  
• Odvoz komunálneho odpadu každý druhý štvrtok, najbližšie odvozy sa uskutočnia 

v dňoch:  26.1., 9.2., 23.2.,8.3.,22.3.2012. 
• Odvoz separovaného odpadu - Zvozový plán na 1.Q 2012: odvoz zmiešaných plastov 

sa uskutoční 3.2.2012, odvoz separovaných PET fliaš v dňoch 2.3.2012 a 30.3.2012, 

odvoz tetrapaku a kovových obalov dňa  17.2.2012 a odvoz papiera dňa  16.3.2012.   
• Zápis do miestnej MŠ na školský rok 2012/2013 sa uskutoční od 23. januára do  29. 

februára  2012 každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny ! K zápisu je potrebné priniesť 
kópiu rodného listu dieťaťa.  

• Verejná schôdza pre obyvateľov obce – miestna samospráva organizuje v priestoroch 
dočasného obecného úradu dňa 24. februára 2012  /v piatok / o 17.00 hodine.  

• Miestna organizácia Csemadoku dňa 11.2.2012 v sobotu organizuje výročnú členskú 
schôdzu spojenú s kultúrnym programom o 18.00 hodine vo veľkej sále kultúrneho domu. 
Potom sa uskutoční tanečná zábava, hudbu poskytne DJ ZSILLA. 

• Výbor Pôschovej lesnej spoločnosti  zasadá dňa 6.2.2012 o 19.00 hod. v priestoroch 
dočasného obecného úradu.  

• Stolnotenisový zápas medzi obcami Nagybarca – Kružná sa uskutoční dňa 21. januára 

2012 v obci Nagybarca v rámci družobného styku. 
     

 



 
 
 

     

• Povinnosti daňovníka 
 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružná na rok 2012  

je daňovník povinný: 
1. Daň z nehnuteľností: 

- do 31.1.2012 podať nové daňové priznanie len v prípade, ak nastali zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie dane. Za zmeny skutočností sa nepovažujú zmeny sadzby 
dane, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku. Ostatné skutočnosti áno. /Stav k 1.1.2012./ 

- do 15 dní odo dňa obdŕžania platobného výmeru daň zaplatiť.    
Daňovníkom dane z nehnuteľností je: 
a. vlastník pozemku 
b. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodárenie náhradné 

pozemky  
c. nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá, alebo má trvať najmenej päť rokov, ak má 

v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, alebo ak má v nájme 
náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene b. 

Ak nemožno určiť daňovníka podľa písm. a., b., alebo c., je daňovníkom osoba, ktorá pozemok 
skutočne užíva. 
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane 
z nehnuteľností /pozemkov, stavieb/ je každý spoluvlastník podľa výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich. 
To neplatí pre manželov.  
Upozornenie: Na rok 2012 došlo k miernemu zvýšeniu dane z pozemkov a stavieb: 
- u pozemkov z ornej pôdy, viníc a ovocných sadov je daň 0,0016 €/m2. 
- u pozemkov TTP je daň 0,00085 €/m2 
- u lesných pozemkov je daň 0,000063 €/m2 
- u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí je daň 0,00375 €/m2 
- u stavebných pozemkov je daň 0,03981 €/m2 
- u stavieb je daň 0,035 €/m2 
- u stavieb zo stavby na podnikateľskú činnosť je daň 0,35 €/m2 

2. Daň za psa 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom 
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.   
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti do 30 dní od jej 
vzniku alebo zániku.  
Daň za psa je splatná bez vyrubenia do 31.1.2012. 
Daň za psa na rok 2012 je 5 € ročne za každého psa.  

3. Daň za užívanie verejného priestranstva  
Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na 
poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie 
skládky atď. na verejne prístupných pozemkoch vo vlastníctve obce alebo na verejnosti 
prístupné pozemky v prenájme obcou od fyzických osôb alebo právnických osôb.  
Daň je 0,0332 €/m2 za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý 
a začatý deň.  



 

4. Daň za nevýherné hracie prístroje 
Nevýherné hracie prístroje sú elektronické hracie prístroje na počítačové hry a mechanické 
prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, ktoré sa spúšťajú 
alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú 
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. 
Daň je 20 € za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok. 
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní a daň zaplatiť 
a písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti.  

5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
- Poplatok platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt. 
- Fyzická osoba, oprávnená na podnikanie, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.  
Poplatok pre fyzické osoby je 8,05 €/rok. 
Poplatok pre fyzické osoby – podnikateľa a právnické osoby je 30,01 €/rok. 
Splatnosť poplatku je do 31.3.2012 bez vyrubenia.  
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Správca dane je Obec Kružná.  
Obec Kružná v roku 2012 náhmatkovo vykoná kontroly správnosti daňových priznaní, vznik 
daňovej a poplatkovej povinnosti a v prípade porušenia týchto povinností vyrubí sankčný 
úrok alebo pokutu. 
O správe daní a poplatkov sa bude postupovať podľa VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kružná na rok 2012, 
podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 
v znení neskorších predpisov.  

 
 

 

     
• Schôdza vlastníkov súkromných poľnohospodárskych pozemkov 

 

 Po skončení ROEP sú známi vlastníci poľnohospodárskych pozemkov aj mimo zastavaného 
územia obce. Užívatelia týchto pozemkov by mali uzatvárať nájomné zmluvy s vlastníkmi, ale tak 

sa nedeje, alebo len v minimálnom počte. Tu sa nejednajú o poľnohospodárske pozemky 
v spoluvlastníctve Pôschovej lesnej spoločnosti alebo Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov, 

ktorých podľa Stanov zastupuje  výbor spoločnosti, ani o pozemky neznámych vlastníkov, 
ktorých zastupuje SPF. Jedná sa o ďalšie poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve alebo 

v spoluvlastníctve vlastníkov pozemkov. 
Za účelom spoločného postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv zvolávame schôdzu vlastníkov 

alebo spoluvlastníkov týchto poľnohospodárskych pozemkov na deň 20. januára 2012 o 17.00 

hod. v priestoroch dočasného obecného úradu. Doklady nie sú potrebné.  
Našim cieľom je to, aby naše poľnohospodárske pozemky užívatelia neužívali bez náhrad.  

 

 

 

     
• Verejná súťaž 

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti v Kružnej opakovane vypisuje 
verejnú súťaž na prenájom častí poľnohospodárskych pozemkov v spoluvlastníctve členov 

spoločenstva. Predmet a podmienky prenájmu sú k dispozícii u predsedu spoločenstva.  
Termín podania ponuky na prenájom je 30.1.2012.  

Odôvodnenie: Na predošlú verejnú súťaž sa nikto neprihlásil.  
 

 

 
 
 
 
 



SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 
 
 

 

  J U B I L A N T I  
 

     10. decembra 2011 oslavoval  60. narodeniny   Alexander    Žemlička ,   č. d. 18 

     20. decembra 2011 oslavovala  80. narodeniny   Zuzana    Hajdúová ,   č. d. 25 

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia! 
 

 
 

Z O M R E L I 

 Juliana Š i k  ú r o v á,rod. Csefová  +  8. decembra   2011       

Žila  55  rokov. 

Zoltán    Z s e m l i c s k a         +  13. decembra   2011       

 Žil  61  rokov. 
 

Blízkym rodinám vyslovujeme sústrasť nad stratou 
zosnulých !   

     

• Obnova tradícií  
 

    Miestna samospráva v rámci plánu činnosti obce dňa 18. februára  2012 so začiatkom o 8.00 
hod. v priestoroch kultúrneho domu na futbalovom ihrisku organizuje Deň tradícií.  

Od rána sa uskutoční tradičná fašiangová zabíjačka. Budú spracované výrobky, ktoré budú 
predávané v surovom aj opekanom stave /pečená klobása, pečená jaternica, Laci pecsenye/ 

Počas Dňa tradícií v kultúrnom dome sa uskutoční v rámci obnovenia tradícií   
„Varenie a ochutnávanie kružnianskych špecialít“.  

Žiadame gazdinky, ktoré by mali záujem zúčastniť sa a prezentovať sa so svojimi tradičnými 
kružnianskymi špecialitami ako napr. „grulyalángos, gömöri gulyka,  laksa, 

 görhı kukuricalisztbıl, grulyakıt, halušky, lisztpép, kırösi kalácsok, cigánypecer, pirohy, 
herıce“ a iné dobroty, nech prinesú do kultúrneho domu na 16.00 hod., kde sa uskutoční 

ochutnávka. Je možnosť žiadať preplatiť suroviny do výšky ceny surovín na obecnom úrade.  
Po ochutnávke bude ako odmena fašiangová disko zábava pre zúčastnených aj pre záujemcov.  

Za Vašu pomoc, ochotu  a aktívnu účasť Vám vopred ďakujeme!  
 

PF 2012 
 

VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY A POROZUMENIA 
V NOVOM ROKU VÁM PRAJE MIESTNA SAMOSPRÁVA! 

 

 
 
 



 

       

 

 
Információs - kultúrális havi 

folyóirat  Kırös 
 

KİRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 
1/2012. szám 

 
11. évfolyam 

 
JANUÁR  2012   

 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet terheli 

• Képviselı-testületi ülés 2011. december 13.-án   
A képviselı-testületi ülés: 
Megtárgyalta:  
1. a Télapóest kiértékelését 
2. a szavalóversenyen való részvételt Nagybarcán  
3. az Új év köszöntésének megszervezését 
4. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását 
5. a Hagyományırzı nap megszervezését 2012.2.18.-án  
6. a községi ellenır tevékenységének tervezetét a 2012-es év I. félévére  
Jóváhagyta: 
25. sz. határozatot:  a helyi adókról és a települési hulladék ill. a kisebb építési   
hulladék utáni illetékekrıl szóló általános kötelezı rendeletet a 2012-es évre községünk 
területén   

 

H i r d e t é s e k 
 

     

• Képviselıtestületi ülés – a helyi önkormányzat  2012. február 7.-én  kedden 18.00 órai 
kezdettel tervezi a következı  ülését az átmeneti községi hivatal helyiségében.  

• A temetkezési egyesület  2012. február 19.-én vasárnap 14.00 órai kezdettel tartja 
évzáró tagsági győlését a LAMO vendéglıben.  

• A hulladékszemét elszállítása minden második csütörtökön, a legközelebbi 
szemétszállítás  2012.1.26.-án, 2.9.-én, 2.23.-án, 3.8.-án, 3.22.-én lesz. 

• A válogatott szemét elszállítása a 2012-es év elsı negyedévében: a válogatott vegyes 
mőanyagot  2.3.-án, a válogatott mőanyagüvegeket  3.2.-án és 3.30.-án, a tetrapakos 
dobozokat valamint a fémcsomagolású dobozokat  2.17.-én és a válogatott papírt  3.16.-án 
fogják elszállítani községünkbıl. 

• Beíratkozás a helyi óvodába a 2012/2013–as tanévre  2012. január  23-tól február 29.-

ig tart minden nap 7.00 órától 15.00 óráig.  A beíratáshoz kérem hozzák magukkal a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 

• Népgyőlés községünk lakosai számára - a helyi önkormányzat  2012. február 24.-én  
/pénteken / 17.00 órai kezdettel az átmeneti községi hivatal helyiségében tartja.  

• A Csemadok helyi alapszervezete  2012. február 11.-én 18.00 órától kultúrmősorral 
egybekötött évzáró tagsági győlést tart a kultúrház nagytermében, amelyre szeretettel 
meghívja községünk lakosságát, majd utána táncmulatságot rendez, ahol a zenét DJ 
ZSILLA szolgáltatja.  

• A Pôsch-féle erdıbirtokosság 2012. február 6.-án 19.00 órai kezdettel tartja ülését az 
átmeneti községi hivatal helyiségében.  

• Az asztalitenisz mérkızés Nagybarca és Kırös községek baráti kapcsolatán belül  
2012. január 21.-én lesz Nagybarcán. 

     



 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

• Az adózók kötelezettségei 
 
 
 
 
 
 
 

     A helyi adókról és a települési hulladékok ill. a kisebb építési hulladékok utáni illetékekrıl  
     szóló általános kötelezı rendelet alapján  községünk területén a 2012-es évre  
     az adózó polgár köteles:  

1. Ingatlanadó: 
- 2012.1.31.-ig új adóbevallást beadni abban az esetben, ha döntı változások álltak be az 

adókiszabás területén. Döntı változásnak nem tekinthetı az adókulcsok változása, 
a földterület értékének változása. A további változási tények igen. Meghatározó idıszak a 
2012.1.1.-e állapot.  

- A fizetési végzés átvétele után a kiszabott adót 15 napon belül be kell fizetni.     
Az ingatlanadó adófizetıi: 

       a.    a földterület tulajdonosai 
b. fizikai és jogi személyek, akik egyben már kimérettették földjeiket saját használatra  
c. bérlı, ha a bérleti szerzıdése tart vagy legalább 5 évig érvényben lesz, a Szlovák Földalap 

által igazgatott földterületek bérlıje, a  b. bekezdés alatti földek bérlıje.  
Ha nem lehet meghatározni az adózni köteles személyt az a., b., és c. bekezdések értelmében,  
az ingatlan adózó személy az a személy, aki a földterületet igazából használja. 
Ha az ingatlan több tulajdonos tulajdonában van, az ingatlanadó /földterületek és épületek / 
adófizetıi a társtulajdonosok a tulajdonosi részesedés magassága szerint. Ha 
a társtulajdonosok megegyeznek, az adófizetı az egyik társtulajdonos. Házastársakra ez nem 
érvényes.  
Figyelmeztetés:  
A 2012-es évben enyhe adónövekedés állt be a földterületeknél és az épületeknél: 
- a szántóföldek, szılıültetvények, gyümölcsösök földterületei után az adó 0,0016 €/m2. 
- az állandó legelık utáni adó 0,00085 €/m2 
- az erdıterületek utáni adó 0,000063 €/m2 
- a kertek, beépített területek és udvarok után az adó 0,00375 €/m2 
- az építési telek utáni adó 0,03981 €/m2 
- az épületek utáni adó 0,035 €/m2 
- a vállalkozás céljából használt épületek utáni adó 0,35 €/m2 

2. Kutyadó 
Adófizetı az a fizikai vagy jogi személy, aki kutyatulajdonos vagy kutyát tart, ha nem lehet 
bebizonyítani, hogy ki a kutyatulajdonos.  Az adó tárgya a 6 hónapnál idısebb kutya. 
Az adókötelezettség a kutya beszerzésének napjától számított a következı hónap elsı napjától 
keletkezik, és a kutya elvesztése esetén az elvesztés napjától számotott következı hónap elsı 
napjától szőnik meg.  
Az adófizetı köteles írásban bejelenteni az adókötelezettségének keletkezését ill. megszőntét 
30 napon belül a keletkezéstıl ill. a megszőnéstıl számítva.  
A kutyaadót 2012. január 31.-ig kötelesek befizetni mindenféle felszólítás nélkül.  
A 2012-es évre a kutyaadó 5 € kutyánként.  

3. A közterületek használata után kiszabott adó  
A közterületek használata alatt különbözı szolgáltatásokat nyújtó berendezések, árulást 
biztosító berendezések, építkezési berendezések és hulladéklerakatok közterületen való 
elhelyezése számít a községi ill. a község által bérelt nyilvánosan hozzáférhetı területeken.  
Az adó 0,0332 €/m2 /nap.  



 
 

4. A nyereséget nem kiadó játékberendezésekért kiszabott adó 
A nyereséget nem kiadó játékberendezéseken olyan számítógépes játékokra alkalmas 
elektronikus berendezések, pénzre játszó, de pénzt nem kiadó mechanikus berendezések, 
elektromos berendezések, automaták és egyéb szórakoztató berendezések, amelyek 
hozzáférhetıek a nyilvánosság számára.  Az adófizetı az a fizikai és jogi személy, aki 
a nyereséget nem hozó játékberendezést üzemelteti. Az adó  20 € egy nyereséget nem kiadó 
berendezés után egy évre. Az adófizetı köteles írásban bejelenteni az adókötelezettség 
keletkezését ill. a megszőntét 30 napon belül és a kiszabott adót 30 napon belül felszólítás 
nélkül befizetni .   

5. Helyi illetékek a települési hulladékok ill. a kisebb építési hulladékok után   
      -     Az illetéket azok a fizikai személyek fizetik, akiknek az állandó vagy átmeneti lakhelyük   
            a községben van 

- azok a fizikai személyek, vállalkozók, aki a községünk területén vállalkoznak, használják  
      az ingatlant.  
A fizikai személyek évi adója személyenként 8,05 €. 
A fizikai személyek – vállalkozók, vagy önálló kistermelı földmővesek számára az éves adó 
30,01 €. Az illetéket 2012. március 31.-ig kell befizetni felszólítás nélkül.  
Az adóköteles idıszak a naptári év. Kırös község az adó behajtója.  
Kırös község a 2012-es évben ellenırzéseket fog végrehajtani az adóbevallások területén, az 
adókötelezettségek keletkezésének bejelentésénél, azokban az esetekben, ahol ezen 
kötelezettségekben hiányosságok lesznek, késedelmi kamatok ill. büntetések lesznek kiszabva.   

     Az adók és illetékek kezelése a helyi adókról és a települési hulladékok ill. a kisebb építési    
     hulladékok utáni illetékekrıl községünk területén a 2012-es évre szóló általános kötelezı  
     rendelet alapján, valamint a 582/2004 –es  helyi adókról és a települési hulladékok ill. a kisebb  
     építési hulladékok utáni illetékekrıl szóló törvényrendelet értelmében, és az 511/1992-es az  
     adók és illetékek a területi pénzügyi hatóságok rendszerében történı változások  
     törvényrendelete értelmében történik.  

 

 

     
• A mezıgazdasági földek ismert tulajdonosainak győlése 

 

 A földek rendezési tervének /ROEP/ befejezése után a község külterületein is be vannak 
regisztrálva a földek tulajdonosai ill. résztulajdonosai. Ezen mezıgazdasági földek használóinak 
bérleti szerzıdéseket kellene kötniük az ismert tulajdonosokkal, amely ezidáig nem, vagy csak 
nagyon kis számban történt meg. Itt nem a Pôsch-féle és Úrbéli földekrıl van szó, amelyet ezen 

közbirtok vezetıi kezelnek, s nem is az ismeretlen tulajdonosok földjeirıl van szó, amelyet  
a Szlovák Földalap /SPF/kezel. Hanem a többi mezıgazdasági földterületekrıl, amelyeknek 

a tulajdonosai ill. a társtulajdonosai ismertek, tulajdonjogilag rendezettek.  
Kérjük ezeket a földtulajdonosokat, hogy 2012. január 20.-án 17.00 órai kezdettel az átmeneti 
községi hivatal helyiségében megrendezendı megbeszélésre jöjjenek el, ahol megbeszélnénk 

a közös lépést ezen mezıgazdasági földek bérbeadásáról. Az iratokra nincs szükség.  
A cél, hogy földjeinket bérmentesen senki ne használja.   

 

 

 

     

• Versenypályázat kiírása a Pôsch erdıbirtokosság részvényes tulajdonosai 
közbirtoki bérbeadására  

 

A Pôsch-féle erdıbirtokosság vezetısége ismét versenypályázatot ír ki a közbirtokosság földjei 
egy részének bérbeadására. A bérlet tárgya valamint a bérbeadás feltételei a birtokosság elnökénél 

megtalálhatóak. A javaslatok beadásának határideje 2012.1.30.   
Indoklás: Az elızı versenytárgyalásra senki nem jelentkezett.  

 

 



TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 

 J U B I L Á N S O K 
    

  2011. december  10.–én ünnepelte 60. születésnapját        Zsemlicska Sándor, 18-as h.sz. 

  2011. december  20.–án ünnepelte 80. születésnapját            Hajdú Zsuzsanna,  25-ös 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 
 

  S i  k ú r Julianna,született Csefo    +  2011. december  8.      

Élt  55 évet. 

Z s e m l i c s k a    Zoltán                    +  2011. december  13.      

Élt  61 évet. 
 

Az elhunytak hozzátartozóinak  mély részvétünket 
fejezzük ki ! 

 
 

 

• A hagyomány megújítása  
 

A helyi önkormányzat a község tevékenységi tervezetének keretén belül 2012. február 18.-án 
reggel 8.00 órai kezdettel a kultúrház helyiségeiben valamint a futballpályán Hagyományırzı 

napot tart. Reggel farsangi disznóöléssel kezdıdik. A disznótoros finomságok nyers és sült 
formában is lesznek árusítva /sült kolbász, sült hurka, Laci pecsenye stb./ 

A hagyományırzı nap keretén belül „ Kırösi specialitások fızése és 
kóstolgatása“ is lesz.  

Felkérjük azokat a háziasszonyokat, akik szeretnének saját kırösi ételükkel bemutatkozni: pl.   
  grulyalángos, gömöri gulyka,  laksa, görhı kukuricalisztbıl, grulyakıt, haluska, lisztpép, 

kırösi kalácsok, cigánypecer, pirohy, herıce vagy egyéb finomságok, legyenek szivesek vigyék 
le délután 16.00 órára a kultúrházba, ahol az ételek kóstolgatása lesz.  

A gazdasszonyoknak lehetıségük van kérni az alapanyagok átfizetését a községi hivatalban. 
A kóstolgatás után mint jutalom farsangi mulatság lesz a résztvevıknek és az érdeklıdıknek.  
A segítségüket, segítıkészségüket és a rendezvényen való aktív részvételt elıre is köszönjük! 

 

 

 

 

PF 2012 
ÖRÖMÖKBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET, 

 EGÉSZSÉGET, BÉKESSÉGET  ÉS MEGÉRTÉST KÍVÁN 
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT! 

 


