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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.4.2015:     
   
Prerokovalo a bralo na vedomie: 
                                
1. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná  
2. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná 
3. Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná pre FK za rok 2014  
4. Organizovanie brigády dňa 11.4.2015 
5. Vyhodnotenie zabíjačky zo dňa 28.2.2015  
6. Organizovanie Vatry 2015 dňa 7.5.2015 
7. Dodatok k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná 
8. Vstup obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER 
   
Schválilo: 
Uznesenie č. 19 –  VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania    
                                odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok  
                                na území obce Kružná  
Uznesenie č. 20 – VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná 
Uznesenie č. 21 – Dodatok k VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kružná 
Uznesenie č. 22 – Vstup obce Kružná do miestnej akčnej skupiny MAS GEMER 
  
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.5.2015:     
   
 Prerokovalo a bralo na vedomie: 
1.   Ponuky na vypracovanie PHSR 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2014  
3. Záverečný účet Obce Kružná za rok 2014 
4. Organizačný poriadok obce Kružná 
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015  
6. Žiadosť o rekonštrukciu komunikácií v intraviláne obce Kružná v správe VÚC 
7. Organizovanie Dňa detí dňa 30.5.2015 
8. Vyhodnotenie Vatry 2015 zo dňa 7.5.2015 
 Schválilo: 
Uznesenie č. 23 – Zámer spracovania PHSR  
Uznesenie č. 24 – Záverečný účet Obce Kružná za rok 2014         
Uznesenie č. 25 – Organizačný poriadok obce Kružná  
Uznesenie č. 26 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015  
Uznesenie č. 27 – Žiadosti o rekonštrukciu komunikácií v intraviláne Obce Kružná   
 
 



                                          

O z n a m y 
 

 Zasadnutia obecného  zastupiteľstva  sú naplánované na deň 14.7.2015 a 22.9.2015 o 18.00 

hod. v zasadačke obecného úradu.  
 

 Odvoz komunálneho odpadu  v II. polroku 2015 – odvozy sa uskutočnia v dňoch:   9.7., 

23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9, 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11, 10.12.a 24.12.2015.  
 

 Odvoz separovaného odpadu v II. polroku 2015  - odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš 

dňa 12.8.a 14.10.2015 ,  odvoz separovaných PET fliaš dňa  15.7., 2.9., 2.11. a 7.12.2015,  
      odvoz papiera dňa 26.10.2015, odvoz elektroodpadu a kovových obalov dňa 28.9.2015.  
 

 Remeselnícká izba – na naše veľké potešenie sa už zariaďuje, ale ešte stále prijímame ďalšie 

starožitnosti.  

      Obec Kružná vyslovuje poďakovanie každému, kto prispel starožitnosťami do 
     remeselníckej izby! 
 

 Vatra 2015 –  miestna samospráva obce Kružná dňa 7. mája organizovala spoločenské podujatie 

na futbalovom ihrisku so začiatkom o 21.00 hodine zapálením vatry.  
      Hudbu poskytla hudobná skupina LABYRINT. Občerstvenie bolo zabezpečené v bufete. 
 

 Vyhodnotenie obecnej brigády –  miestna samospráva dňa 11. apríla 2015 organizovala 

obecnú brigádu na skrášľovanie našej obce. Brigády sa zúčastnilo 64 obyvateľov našej obce.  
      Na brigáde boli vykonané nasledovné práce:  
      pred obecným úradom bolo spravené premostenie zabetónovaním potoka, bola vykopaná       
      a opravená odvodňovacia šachta v hornej časti obce medzi domami č. 132 a č. 87, bola opravená    
      prasknutá vodovodná rúra na cintoríne, pred domom smútku bol upravený záhon a boli  
      vysadené kvety, upratovanie miestneho cintorína,  budovy obecného úradu – umývanie okien,  
      pri pamätnom stĺpe boli vysadené tuje, pred reformovaným kostolom bol vydláždený chodník   
      betónovými kockami, natieranie lavíc na futbalovom ihrisku a zabetónovanie stĺpov.  
      Účastníci brigády boli pohostení výborným gulášom a občerstvením.  

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

 Vyhodnotenie  Dňa  detí  v našej obci –  dňa  30. mája 2015 v sobotu so začiatkom o  13.00 

hodine miestna samospráva a miestna organizácia Csemadoku organizovala na futbalovom 
ihrisku Deň detí. Na podujatí sa zúčastnilo veľa detí. 

      O 13.00 hodine vystúpila zábavná skupina s názvom „Vagabanda“ – obrie bábky na chodúľoch so     
      živou hudbou, ktorá poskytla deťom veľkú zábavu. 
      Po vystúpení zábavnej skupiny  pod vedením učiteľky MŠ deti súťažili, a ako odmenu obdŕžali     
      rôzne sladkosti.  
      Každé dieťa bolo pohostené občerstvením.   
      Výdavky na Deň detí boli  495,27 €. /zábavný program, sladkosti, občerstvenie/. 

 

 Brigáda s názvom „Szeretethíd“ – dňa 29. mája 2015 v piatok so začiatkom o 16.00 hodine 

sa uskutočnila v spolupráci miestnej samosprávy a reformovanej cirkvi. Boli vykonané 
nasledovné práce: bola natretá brána materskej škôlky, pomôcky na školskom dvore, oplotenie 
pred klubom mladých,  bola pokosená tráva okolo reformovaného kostola a na školskom dvore 
MŠ.  

 



 Výlet pre dôchodcov – miestna samospráva dňa 22. júla 2015 v stredu organizuje výlet pre 

dôchodcov do jedného z termálnych kúpalísk v Maďarsku. Pre dôchodcov obec hradí cestovné 
v plnej výške, stravu a vstupné na kúpalisko si hradí každý sám. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na obecnom úradu do 20. júla 2015.  Tešíme sa na Vašu účasť! V prípade voľných miest 
v autobuse sa môžu zúčastniť aj ďalší obyvatelia našej obce za symbolickú sumu 4 € za osobu.  

 

 Výstup na Plešiveckú planinu – miestna samospráva organizuje tradičný Výstup na 

Plešiveckú planinu, ktorý sa uskutoční dňa 29. augusta 2015 v sobotu.  
      Bližšie informácie Vám poskytneme prostredníctvom obecného rozhlasu.  

Vyslovujeme poďakovanie Záhradkárstvu Hamelli, Richardovi Szendimu, Petrovi Hiczérovi a Jánovi 
Benöovi za tie krásne kvety, ktoré darovali obci a tým prispeli k jej skrášleniu. 
Aj naďalej skrášľujme spoločne našu obec! Ďakujeme! 

 

Správy z Pozemkových spoločností 
 

 Zasadnutia výboru lesných spoločností – sa uskutočnia 6. júla, 3. augusta, 7. septembra a 

5. októbra 2015 so začiatkom o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 
 

 Poďakovanie lesných spoločností – Vedenie pozemkových spoločenstiev vyslovuje 

poďakovanie každému účastníkovi brigády za účasť dňa 16. mája 2015.   
      Na brigáde bola vykonaná údržba lesných ciest.  
 

 Oznámenie 
      Vyzývame vážených obyvateľov na možnosť získania bližších informácií ohľadom svojich    
      vlastníckych práv v spoločenstve,  o svojich nevybavených lesných alebo poľnohospodárskych     
      pozemkoch, o možnostiach ich prinavrátenia do 30. septembra 2015   na Obecnom úrade   
      v Kružnej. 

 
        

           S p r á v y    z    F K 
  

Výsledky majstrovských zápasov:  

 

TJ SOKOL Pača  – FK APEX Kružná 4 : 1 

FK APEX Kružná – TJ BANÍK Nižná Slaná 2 : 1 

FK Plešivec – FK APEX Kružná 1 : 2 

FK APEX Kružná – FK Kečovo 9 : 1 

TJ Mladosť Jovice – FK APEX Kružná 1 : 5 

FK APEX Kružná – Mladosť Brzotín 8 : 0 

FK Gemerská Hôrka B – FK APEX Kružná 0 : 1 

FK APEX Kružná – TJ Družba Čoltovo 14 : 3 

TJ Baník Rakovnica – FK APEX Kružná 2 : 4 

FK APEX Kružná – FK Krásnohorská Dlhá Lúka B 3 : 2 

 
Futbalové mužstvo Kružná v majstrovstvách sa umiestnilo na 3. mieste.  
K peknému výsledku gratulujeme! 
 



 

 SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 

 

 

NAJMLADŠÍ  OBČANIA  NAŠEJ  OBCE  
 

9. apríla   2015   sa narodila   Silvia   B o l d i o v á    dieťa rodičov  

Emese Arató č. d. 11 a Ladislava Boldiho, Rožňava . 

7. mája   2015   sa narodil   Kevin   H a m e l l i    dieťa rodičov  

Beáty Hamelliovej a Romana Hamelliho  č. d. 115 . 

22. mája   2015   sa narodil   Sven   P a r d i t k a    dieťa rodičov  

Beáty Čičatkovej  a Petra Parditku  č. d. 37 . 

11. júna   2015   sa narodil    Zoltán  L i p t á k    dieťa rodičov  

Ing. Evy Liptákovej a Zoltána Liptáka  č. d. 87 . 

Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,   

rodičom novorodencov veľa radostí a úspechov pri ich  výchove! 
 

 

 

 

 

   

 

O P U S T I L A    N Á S 
 
 

Ing. Zita Beke, rod. Žemličková                          +   13. marca  2015      Žila 36 rokov. 

 
 

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulej!  
 

     
 

Zo života MŠ 
 

 Dovidenia v septembri!!! 

 
Dňa 2. septembra 2015 v stredu so začiatkom o 9.30 hod. 
sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 
2015/2016 v miestnej materskej škôlke.  
Prevádzka v MŠ bude celodenná. 

 
Učiteľky MŠ srdečne očakávajú všetky deti a aj 
ich rodičov!  
 

 
 
 



 

 

       

 

 

Információs-kultúrális havi folyóirat  Kőrös 
 

KŐRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 

2/2015. szám 
 

14. évfolyam 
 

2015.-ös év II. Q 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli 

 A képviselőtestületi ülésekről    
A képviselőtestületi ülés 2015.4.8.-án: 
Megtárgyalta és tudomásul vette:                                       

1. a vízpótlás és vízellátás folyamatáról, a szennyvíz elvezetéséről valamint az emésztőgödrök 
tartalmának ártalmatlanításáról községünk területén szóló Általános kötelező rendeletet   

2. az önkormányzati támogatások feltételeiről szóló Általános kötelező rendeletet   
3. Kőrös község által a futballklubnak 2014-ben nyújtott támogatások utólagos pénzügyi 

ellenőrzését   
4. a brigádmunka megszervezését 2015. április 11.-én 
5. a 2015. február 28.-án megtartott hagyományos disznóölés kiértékelését 
6. a Tábortűz megszervezését 2015. május 7.-én 
7. Kőrös község Általános kötelező rendeletének kiegészítését a temetőkert működtetésére és 

fenntartására   
8. a község belépését a MAS GEMER elnevezésű szervezetbe  

Jóváhagyta: 
19. sz. határozatot – a vízpótlás és vízellátás folyamatáról, a szennyvíz elvezetéséről valamint az  
                                    emésztőgödrök tartalmának ártalmatlanításáról községünk területén szóló  
                                    Általános kötelező rendeletet   
20. sz. határozatot –  az önkormányzati támogatások feltételeiről szóló Általános kötelező rendeletet 
21. sz. határozatot – Kőrös község Általános kötelező rendeletének kiegészítését a temetőkert  
                                    működtetésére és fenntartására                                  
22. sz. határozatot – Kőrös község belépését a MAS GEMER elnevezésű szervezetbe 
 
A képviselőtestületi ülés 2015.5.19.-én: 
Megtárgyalta és tudomásul vette:  

1. a gazdasági és társadalmi fejlődés tervezetének kidolgozására tett ajánlatokat   
2. a községi ellenőr állásfoglalását a 2014–es évi Zárójelentés javaslatához  
3. Kőrös Község 2014-es évi Zárójelentését                                  
4. Kőrös község szervezeti szabályzatát      
5. a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2015-ös év második félévére 
6. a Kassai kerületi önkormányzat igazgatása alá tartozó helyi utak javítására benyújtott kérelmet 

Kőrös község határain belül  
7. a Gyermeknap megszervezését 2015. 5.30.-án 
8. a 2015.5.7.-én megtartott Tábortűz kiértékelését    

Jóváhagyta: 
23. sz. határozatot – a gazdasági és társadalmi fejlődés tervezetének kidolgozási szándékát 
24. sz. határozatot – Kőrös Község 2014-es évi Zárójelentését                                  
25. sz. határozatot – Kőrös község szervezeti szabályzatát      
26. sz. határozatot – a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2015-ös év második félévére 
27.sz.  határozatot – a helyi utak javítására a Kassai kerületi önykormányzathoz benyújtott kérelmet    
                                   Kőrös  község határain belül 
 



H i r d e t é s e k 
 

 Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat  2015. július 14.-én és  

     szeptember 22.-én  kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő  üléseit a községi  hivatal    

      üléstermében.  
 

 A hulladékszemét elszállítása a 2015- ös év második félévében -  július 9. -én,  
     július 23. -án, augusztus 6.-án, augusztus 20.-án, szeptember 3.-án, szeptember 17.-én, 
      október 1.-én, október 15.-én, október 29.-én, november 12.-én, november 26.-án,  
      december 10.-én és december 24.-én.  
 

 A válogatott szemét elszállítása a 2015-ös év második félévében: a vegyes műanyagot 

valamint a műanyagüvegeket augusztus  12.-én és október 14.-én , a válogatott 
műanyagüvegeket   július  15.-én, szeptember 2.-án, november 2.-án és december 7.-én,  

      a papírt október 26.-án, az elektromos   hulladékot és a fémdobozokat szeptember  28.-án      

      fogják  elszállítani községünkből.  
 

 A hagyományőrző szoba - nagy örömünkre már lassan kezd kialakulni, de további tárgyakat 

is szivesen fogadunk.   

      Kőrös község köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki adományával hozzájárult      
     a hagyományőrző szoba berendezéséhez! 
 

 Tábortűz 2015 – Kőrös község önkormányzata május 7.-én a helyi futballpályán 21.00 órai 

kezdettel rendezvényt szervezett a tábortűz begyújtásával. A zenét a LABYRINT együttes  
szolgáltatta. A frissítők büfé által voltak biztosítva. 

 

 A községi brigádmunka kiértékelése – a helyi önkormányzat 2015. április 11.– én 

brigádmunkát szervezett községünk szépítésére.  
      Ezen a brigádmunkán községünkből  64  lakos vett részt.  
      A brigádmunkán a következő munkálatok voltak elvégezve: a községi hivatal  előtti patak  
      befedése, a 132.-es és a 87.-es házak közötti vízelvezető árok kiásása és megjavítása,  
      a temetőn lévő megrepedt vízcső megjavítása, a halottasház előtti virágágyas  
      virágokkal való kiültetése, a helyi temetőkert valamint a halottasház környékének  
      kitisztítása,  a kopjafánál tuják kiültetése, a református templom előtti járda betonkockákkal  
      való kirakása, a községi hivatal épületének nagytakarítása – ablakok mosása, lócák festése  
      a futballpályán és oszlopok újrabetonozása.         
      A brigádon résztvevők finom gulyásban és frissítőben részesültek.  

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

 Gyermeknap kiértékelése községünkben – 2015. május 30.-án szombaton 13.00 órától 

a futballpályán került megrendezésre az önkormányzat és a Csemadok helyi alapszervezete 
szervezésében.  

      Ezen a rendezvényen  sok gyermek vett részt.  
      A „Vagabanda Nagyprodukció – Vásári Forgatag“ gólyalábas óriásbábos előadás élőzenével     
      nyitotta meg a Gyermeknapot. 
      A zenés szórakoztató műsor után a  helyi óvoda pedagógusa vezetése alatt a gyermekek    
      ügyességi versenyekben mérhették össze az erejüket, és különféle édességekkel voltak   
      jutalmazva.  
      Minden résztvevő gyermek frissítőben részesült. A Gyermeknapra a kiadás 495,27 € volt.    
      /szórakoztató műsor, édességek és frissítők/ 
 

 Szeretethíd – 2015. május 29.-én pénteken 16.00 órai kezdettel volt megtartva az önkormányzat 

és a református egyház szervezésében. Az óvoda kapuja, az óvoda udvarán lévő játszóeszközök, 
az ifjúsági helyiség előtti kerítés voltak lefestve,  valamint a református templomkert és az 
óvodaudvarának kaszálása volt elvégezve.  



     
 Nyugdíjaskirándulás – a helyi önkormányzat 2015. július 22.-én szerdán kirándulást szervez 

nyugdíjasaink számára Magyarországra a termálfürdők egyikébe. A nyugdíjasok részére az 
autóbusz ingyenes, az ellátást és a belépőjegyet mindenki saját költségéből fedezi. Az érdeklődők 
jelentkezhetnek a községi hivatalban hivatali idő alatt 2015. július 20.-ig !  

      A kirándulásra szeretettel elvárunk minden kirándulni vágyó nyugdíjast!  
      Szabad férőhelyek esetén az autóbuszban községünk további lakosai is részt vehetnek a    
      kiránduláson szimbolikus 4 € utiköltségért személyenként. 
 

 Túra a Pelsőci fennsíkra – a helyi önkormányzat 2015. augusztus 29.-én szombaton szervezi 

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

 

Köszönetünket fejezzük ki a Hamelli Kertészetnek, Szendi Richardnak, Hiczér Péternek és Benö 
Jánosnak azért a sok gyönyörű virágért, amellyekkel megajándékozták és szebbé tették községünket. 
Továbbá is szépítsük közösen községünket! Köszönjük!  

 

 

 

 Az erdőbirtokosságok közleményei 
 

 A legközelebbi vezetőségi gyűlések - 2015. július 6 .-án, augusztus 3.-án, szeptember 7.-én 

és október 5.-én  19.00 órai kezdettel lesznek megtartva a községi hivatal üléstermében. 
 

 Köszönetnyilvánítás -A Kőrösi erdőbirtokosságok vezetőségei köszönetet mondanak 

mindenkinek, akik részt vettek  a  közös brigádmunkán 2015. május 16.-án, amelyen az erdei utak 
karbantartása volt elvégezve.  

 

 Értesítés - Értesítjük községünk azon lakosait, akik még szeretnének érdeklődni 

a birtokosságban lévő tulajdonjogaik után, vagy még az el nem intézett erdők vagy 
mezőgazdasági földek visszajuttatásának módja és lehetősége után, hogy azt megtehetik  

     2015. szeptember  30.-ig a községi hivatalban! 
 

      

           H í r e k    a   f u t b a l l k l u b b ó l  
  

  A bajnoki mérkőzések eredményei:  

TJ SOKOL Pača  – FK APEX Kőrös 4 : 1 

FK APEX Kőrös – TJ BANÍK Alsósajó 2 : 1 

FK Pelsőc – FK APEX Kőrös 1 : 2 

FK APEX Kőrös – FK Kecső 9 : 1 

TJ Mladosť Jólész – FK APEX Kőrös 1 : 5 

FK APEX Kőrös – Mladosť Berzéte 8 : 0 

FK Gömörhorka B – FK APEX Kőrös 0 : 1 

FK APEX Kőrös – TJ Družba Csoltó 14 : 3 

TJ Baník Újfalu – FK APEX Kőrös 2 : 4 

FK APEX Kőrös – FK Várhosszúrét B 3 : 2 
 
A kőrösi futballcsapat a bajnokságban a 3. helyen végzett. A szép eredményhez gratulálunk! 



 
     

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
     

 
 

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

2015. április  9.-én született  B o l d i    Szilvia .  

Szüleinek  Arató Emesének /Kőrös 11-es h. sz./  és Boldi Lászlónak /Rozsnyó / gratulálunk,  

 sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez! 

2015. május  7.-én született  H a m e l l i    Kevin .  

Szüleinek  Hamelli Beátának  és Hamelli Romannak /115-ös h. sz. / gratulálunk,  

 sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez! 

2015. május  22.-én született  P a r d i t k a    Sven .  

Szüleinek  Čičatko Beátának  és Parditka Péternek /37-es h. sz. / gratulálunk,  

 sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez! 

2015. június  11.-én született  L i p t á k    Zoltán.  

Szüleinek  Ing. Lipták Évának  és Lipták Zoltánnak /87-es h. sz. / gratulálunk,  

 sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez! 
 

 

 
 

   

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

     Ing. Beke Zita, szül. Žemlička                   Elhunyt:  2015. március 13.- án      Élt  36 évet. 

                                                                                              

                Az elhunyt hozzátartozóinak  mély részvétünket fejezzük ki ! 
 

 

Az óvoda életéből 
 

  

V i s z o n t l á t á s r a    szeptemberben !!! 

 

 
A 2015/2016 –os iskolaév ünnepélyes megnyitója  
2015. szeptember 2.-án szerdán 9.30 órától lesz megtartva a helyi 
óvodában.  
Szeptembertől az óvoda üzemeltetése egésznapos lesz.  

 
Az óvoda pedagógusai nagy szeretettel várják az óvodaköteles 
gyermekeket valamint a szüleiket!  
 

 
 
 



 
 
 
 

A FELVIDÉK.ma - az első szlovákiai magyar hírportál internetes oldalán 2015. május 30.-án megjelent 

interjú községünk polgármesterével: 

 

Kőrös polgármesterének első száz napja  
 

 

A Rozsnyói járás egyik lélekszámát tekintve 

kis települése Rozsnyótól 5 km-re 

délnyugatra található. A falu neve a kőris 

fanévből származik. A 484 lakost számláló 

községben 2011-ben 360 magyar és 109 

szlovák élt. A rendszerváltás óta a második 

településvezetőt választották a lakosok 

Lipták András személyében. A 46 éves 

polgármester megválasztása előtt 12 éven 

keresztül vett részt az önkormányzat 

tevékenységében, és 2014-ben 209 

szavazattal nyerte meg a választást. 

 

Az első száz nap után hogy érzi magát, polgármester úr? 
Megvallom, kicsit féltem az egésztől, képes leszek-e a feladat ellátására, hiszen még nem töltöttem be ilyen 

funkciót. Bár 12 évig voltam képviselő a helyi testületben, mégis voltak kétségeim. Most már elmondhatom, 

nem volt rossz döntés, sokat segítenek a hivatal alkalmazottai, a képviselők és a lakosoktól is csak biztatást 

kapok, amit meg kell köszönnöm nekik. 

Hogy telt el a három hónap, melyek voltak a legnehezebb akadályok? 
A választási programom egyik fő pontja volt, hogy a község területén lévő utak alatti telkeket meg tudja 

vásárolni, és így pályázhasson azokra. Az utak katasztrofális helyzetben vannak, így mindent meg kell tenni 

járhatóvá tételük érdekében. Február első hetében már sikerült a község tulajdonába venni ezeket a parcellákat, 

és most már várhatjuk a pályázatok kiírását. Sajnos ez nem azt jelenti, hogy sikeresek leszünk, de mindent el 

fogunk követni, hogy a dolgok jó irányba mozduljanak. Utcaköveket kezdtünk el gyártani, amelyhez 

megvásároltuk a formákat. A munkahivatal által kiírt program keretén belül munkanélkülieket foglalkoztatunk, 

akiknek segítségével gyártjuk az utcaköveket. Gondoltam, ezzel is kicsit kiegészíthetjük a költségvetést. Az 

előző évek folyamán felújítottuk a községi hivatal épületét. Sajnos ez nemcsak a megpályázott pénzt emésztette 

fel, kölcsönt is kellett felvennünk, amit még most is törlesztünk, így minden megspórolt pénz jól jön. A 

pályázatba foglalt feltételek között szerepelt, hogy hagyományőrző szobát és könyvtárat kell berendeznünk. A 

hagyományőrző szoba már elkészült. Sikerült sok érdekes tárgyat, régiséget összegyűjteni a lakosságtól. 

Köszönöm, hogy pozitívan álltak a szoba létrehozásának gondolatához. A könyvtárat is sikerült berendezni, 

amihez új polcokat kellett beszereznünk, s a sok-sok könyv már a helyére került. Ahogy az idő engedte, 

belekezdtünk a község szépítésébe is. Virágállványokat készítettünk, melyekbe a községben lévő kertészkedő 

vállalkozók virágokat adományoztak és ültettek. Így kevés pénzből is szebbé tudtuk varázsolni községünket. 

Melyek a következő időszak legfontosabb megoldásra váró problémái? 
Még sok mindent szeretnénk megvalósítani. Községünk szívében van egy kihasználatlan terület, amelyen a 

jövőben létrehoznánk egy kis parkot és gyermekeinknek játszóteret. Két év után remélem sikerül újraindítani az 

egész napos óvodát, mely jelenleg félnaposként működik. Az óvónők segítségével már sikerült annyi gyerkőcöt 

összetoborozni, hogy szeptembertől nekivágjunk az új tanévnek. Az óvodában is szükség van némi tatarozásra, 

hogy a legkisebb lakosaink is kellemes környezetben töltsék el a napjaikat. Mint ahogy említettem, van még 

rengeteg tennivaló, többek között buszmegálló megépítése, a községi hivatal udvarának kockakövekkel való 

kirakása, a kultúrház előtti járda kiépítése, a környezetvédelem érdekében az illegális szemétlerakatok 

megszüntetése, és még sorolhatnám... 

Mik az elvárásai mindehhez a munkához? 
Szeretnék ebből a sok célkitűzésből minél többet megvalósítani, de ehhez rengeteg munka és segítség 

szükséges. Segítség kell az állami szervektől, a kormánytól, de legfőképpen a lakosságtól. Csak együtt tudjuk 

megvalósítani azt, amire a leginkább vágyunk – létrehozni egy szép, rendezett kis települést, amelyre 

mindannyian büszkék lehetünk. 
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