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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.5.2018:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia za rok 2017
3. Vyhodnotenie obecnej brigády zo dňa 14. apríla 2018
4. Vyhodnotenie Vatry 2018 zo dňa 7. mája 2018
5. Organizovanie Dňa detí dňa 2.6.2018
Schválilo:
Uznesenie č. 16/2018 – Záverečný účet Obce Kružná a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
s výrokom „ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
Uznesenie č. 20/2018 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Uznesenie č. 21/2018 – Prijatie investičného úveru vo výške 80 000 € na rekonštrukciu vedľajších
komunikácií /Patócsko, Káposztakert, Hustyák/ v obci Kružná a zrušilo
uznesenie č. 6/2018 zo dňa 13. februára 2018
Uznesenie č. 22/2018 – Nákup obecného úžitkového vozidla do 10 000 €
Uznesenie č. 23/2018 – Prijatie zamestnanca do trvalého pracovného pomeru na dobu určitú

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované na 24. júla a 14. augusta 2018
v utorok o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v druhom polroku 2018 – odvozy sa uskutočnia v dňoch:
5. a 19. júla, 2., 16. a 30. augusta, 13. a 27. septembra, 11. a 25. októbra , 8. a 22. novembra,
6. a 20. decembra 2018.

Odvoz separovaného odpadu v druhom polroku 2018 –
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš:
27. júla, 11. septembra a 14. novembra 2018

odvoz separovaných PET fliaš:
14. augusta, 15. októbra a 14. decembra 2018
odvoz papiera: 6. augusta 2018

odvoz elektroodpadu, kovových a tetrapakových obalov:
17. septembra 2018.

Súťaž v recitácii – miestna samospráva spoločne s reformovanou cirkvou organizovala dňa
13. apríla 2018 v piatok so začiatkom o 17.00 hodine v miestnej knižnici súťaž v recitácii.
Podujatie bolo veľmi úspešné, z našej obce sa súťaži zúčastnilo 7 dospelých obyvateľov
/ Valentín Benö, Klára Szendiová, Olena Šikúrová, Angéla Ošváthová, Eleonóra Kamziková,
Erika Drenková a Valéria Benöová/ a 10 detí / Rebeka Fábiánová, Olivér Fábián,
Dominika Szendiová, Letízia Liptáková, Ádám Bačo, Léna Bačo, Matej Ondrej, Vivien Szendi,
Sebastian Rajczi a Áron Ladislav Hlivák./

Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi recitácie !
Miestna samospráva bola veľmi nadšená, že dospelí obyvatelia aj deti sa v takom
veľkom počte zapojili do recitácie a toto podujatie chce usporiadať aj v budúcnosti.

Vyhodnotenie obecnej brigády – miestna samospráva dňa 14. apríla 2018 organizovala
obecnú brigádu na skrášľovanie našej obce.
Brigády sa zúčastnilo 62 obyvateľov našej obce.
Na brigáde boli vykonané nasledovné práce:
- výstavba chodníka ku cintorínu – zabetónovanie obrubníkov,
- výkop základov ku oploteniu a ku výmene brány na cintoríne,
- úprava terénu a následná výsadba kvetov na verejnom priestranstve Pášt,
- 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, Beáta Parditková a František Parditka ml., Ida Pasičáková,
Jaroslav Barkai st., Erika Drenková a Stanislav Drenko, Valéria Benöová a Štefan Benö,
Beáta Szendiová, Mária Barkaiová, Agáta Kuchtová, Mária Šikúrová, Júlia Liptáková,
Kristína Benöová, Attila Lipták, Monika Liptáková, Andrea Liptáková, Csenge Liptáková,
Eva Šimonová a Štefan Šimon, Ján Šikúr, Klára Fábiánová a Zoltán Fábián, Vojtech Parditka,
Alexander Szendi ml., Blažej Brúgóš, Jaroslav Benö, Vojtech Lipták, Adrián Žemlička ml.,
Oto Ondrej, Ladislav Fábián, Štefan Šikúr ml., Jozef Szőcs, Roman Hamelli , Róbert Imre st.,
Štefan Benö, Róbert Bacso, Alexander Fábián, Norbert Sikúr, Zsolt Szanko, Július Žemlička st.
a Zoltán Doboš, Štefan Lipták st., Vojtech Šárkány ml., Peter Šimon ml., Alexander Varga,
Rastislav Fábián, Ladislav Šimon, Ladislav Szendi st., Július Szanko, Gabriel Rajczi, Ondrej Lešták,
Viktor Šikúr, Ladislav Benö ml., Marian Hamelli, Gejza Zsebik, Vojtech Konkoly st.
Eleonóra Kamziková poskytla suroviny, z ktorých poslankyne pripravili šišky a Alžbeta Szendiová
tiež upiekla šišky pre účastníkov brigády.
Alžbeta Dókušová prispela finančným darom /100 €/na občerstvenie pre účastníkov na brigáde.

Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi brigády za dobrovoľne
vykonanú prácu a sponzorom za poskytnuté dary !

Vatra 2018 – miestna samospráva dňa 7. mája 2018 v pondelok organizovala podujatie na
futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry. Hudbu poskytla hudobná
skupina AMADEUS.

Deň detí v našej obci – dňa 6. júna 2018 v stredu so začiatkom o 16.00 hodine miestna
samospráva organizovala na verejnom priestranstve Pášt „Deň detí“. Pod vedením učiteliek deti
súťažili a dostali sladkú odmenu. Každé dieťa bolo pohostené občerstvením.

Výzva – miestna samospráva plánuje vyhotoviť fotoknihu o našej obci.
Prosíme obyvateľov, aby fotkami prispeli k uskutočneniu našich plánov! /fotky digitalizujeme
a vrátime/

Výzva pre daňovníkov – žiadame tých daňovníkov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľností,
daň za psa a daň za odvoz komunálneho odpadu za rok 2018, nech ich čím skôr zaplatia.
Termín na úhradu dane z nehnuteľností, dane za odvoz komunálneho odpadu a dane za psa už
uplynul dňa 31. mája 2018. V opačnom prípade pristúpime k exekúcii daňových nedoplatkov
a tým Vám vzniknú aj ďalšie výdaje, ako úroky z omeškania a trovy konania !

Výlet pre dôchodcov – miestna samospráva dňa 25. júla 2018 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 23. júla 2018.
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 25. augusta 2018 v sobotu. Bližšie informácie Vám
poskytneme prostredníctvom obecného rozhlasu.

Detské ihrisko pre naše deti na verejnom priestranstve Pášt – v našej obci vedľa
multifunkčného ihriska a oddychového parku bolo vybudované detské ihrisko. Pre deti z našej
obce boli osadené herné prvky, ktoré môžu využívať deti do 14 rokov.
Žiadame deti, aby chránili a cenili tieto herné prvky na novom detskom ihrisku, nech ich môžu
používať aj budúce generácie!

Výmena strešnej krytiny na budove MŠ – miestna samospráva oznamuje obyvateľom, že
v júli sa uskutoční výmena strešnej krytiny na budove MŠ. Obec tieto rekonštrukčné práce
plánuje vykonať svojpomocne – brigádami. Chceli by sme požiadať vážených obyvateľov,
ktorým by čas dovolil a mali by záujem sa zúčastniť dobrovoľných prác, nech sa prihlásia na
obecnom úrade!
Miestna samospráva vopred ďakuje za ochotu a pomoc!
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kružná – miestna samospráva oznamuje
obyvateľom, že v blízkej budúcnosti sa uskutoční rekonštrukcia miestnej komunikácie v našej
obci od katolíckeho kostola k rodinnému domu číslo 115, následne sa uskutoční rekonštrukcia
vedľajších komunikácií v obci Kružná /Káposztakert, Patócsko a Hustyák/.
Prosíme obyvateľov našej obce o trpezlivosť a ústretovosť pri uzávierkach jednotlivých
úsekoch v dôsledku vykonávania rekonštrukčných prác!

Zasadnutia výboru lesných spoločností – najbližšie zasadnutia výboru Pozemkových
spoločenstiev sa uskutočnia 2. júla, 6. augusta a 3. septembra 2018 v pondelok so začiatkom
o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

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!
Ď a k u j e m e !!!
Aj naďalej skrášľujme spoločne našu obec !

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTKY
Oslávenkyniam Kristíne B e n ö o v e j , Šarlote B a c s o v e j
a Márie B e n ö o v e j
z príležitosti jubilejných narodenín blahoželáme a želáme im veľa zdravia!
OPUSTILI NÁS
Juliana K o n k o l y o v á , rod. Sikúrová
Alžbeta F á b i á n o v á , rod. Fábiánová
Blízkym rodinám vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých!
NAJMLADŠÍ OBČANIA NAŠEJ OBCE
V našej obci sa narodili:

Noémi a Levente L i p t a i
dvojičky rodičov Adriány Pasičákovej a Gergelya Liptaiho .

Natália M i š k o v i č o v á
dieťa rodičov Ildikó Miškovičovej a Viliama Miškoviča.

Blahoželáme a prajeme im veľa zdravia, šťastia, radostí a úspechov pri ich výchove!

UZAVRETIE MANŽELSTVA
Uzavreli manželstvo

Mgr. Beáta K a m z i k o v á

a

Michael T h ü r i n g e r.

Mladomanželom srdečne blahoželáme, do spoločného života im želáme veľa šťastia,
lásky a porozumenia!
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 s účinnosťou od 25.5.2018 bez súhlasu dotknutých osôb
nezverejňujeme osobné údaje našich obyvateľov, ako sú dátum narodenia, bydlisko, vek, dátum
úmrtia, dátum uzavretia manželstva atď.

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös
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KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

17. évfolyam
2018.-as év II. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2018. május 15.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. az előző ülések határozatainak teljesítéséről szóló jelentést
2. a községi ellenőr állásfoglalását a 2017-es évi Zárójelentés valamint a költségvetési gazdálkodás
javaslatához
3. a községi brigádmunka kiértékeléséről szóló jelentést, amely 2018. április 14.-én volt megtartva
4. a Tábortűz kiértékeléséről szóló jelentést, amely 2018. május 7.-én volt megtartva
5. a Gyermeknap megszervezését 2018. június 2.-án
Jóváhagyta:
16/2018-as sz. határozatot, amely jóváhagyta Kőrös község 2017-es évi Zárójelentését és
a költségvetési gazdálkodását azzal a nyilatkozattal, hogy „ az egész
éves gazdálkodást fenntartások nélkül jóváhagyja"
20/2018 –as sz. határozatot, amely jóváhagyta a községi ellenőr tevékenységének tervezetét
a 2018-as év második félévére
21/2018 –as sz. határozatot, amely jóváhagyta 80 000 € befektetési hitel felvételét a községi
mellékutak felújítására /Patócsko, Káposztakert és Hustyák/ és
eltörölte a 6/2018-as sz. határozatot 2018. február 13.-ából
22/2018 –as sz. határozatot, amely jóváhagyta községi haszongépjármű vásárlását 10 000 € értékig
23/2018 –as sz. határozatot, amely jóváhagyta egy alkalmazott állandó munkakörbe való
felvételét határozott ideig

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2018. július 24.-én és augusztus 14.-én
kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2018-as év második felében:
július 5.-én és 19.-én, augusztus 2.-án, 16.- án és 30.-án, szeptember 13.-án és 27.-én,
október 11.-én és 25.-én, november 8.-án és 22.-én, december 6.-án és 20.-án.

A válogatott szemét elszállítása a 2018-as év második felében:
a vegyes műanyagot valamint a műanyagüvegeket :
július 27.-én, szeptember 11.-én és november 14.-én.

a válogatott műanyagüvegeket:
augusztus 14.-én, október 15.-én és december 14.-én.
a papírt: augusztus 6.-án

az elektromos hulladékot, fémdobozokat és tetrapak dobozokat:
szeptember 17.-én fogják elszállítani községünkből.

Szavalóverseny Kőrösben- a helyi önkormányzat a református egyházközséggel közösen
2018. április 13.-án pénteken 17.00 órától a helyi könyvtárban szavalóversenyt szervezett.
A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult, községünkből 7 felnőtt lakos /Benö Bálint,
Szendi Klára, Sikúr Olena, Osváth Angéla, Kamzik Eleonóra, Drenko Erika és Benö Valéria/
és 10 gyermek / Fábián Rebeka, Fábián Olivér, Szendi Dominika, Lipták Letízia, Bacso Ádám,
Bacso Léna, Ondrej Matyi, Szendi Vivien, Rajczi Sebastián és Hlivák Áron László/ vett részt.

A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki a bátor jelentkezőknek!
A helyi önkormányzat nagyon örül, hogy ennyien részt vettek a szavalóversenyen és
a jövőben is szeretné ezt a rendezvényt megszervezni.

A községi brigádmunka kiértékelése – a helyi önkormányzat 2018. április 14.-én
brigádmunkát szervezett községünk szépítésére.
Ezen a brigádmunkán községünkből 62 lakos vett részt.
A brigádmunkán a következő munkálatok voltak elvégezve:
- a temetőkertbe vezető út melletti járda szegélyének betonozása,
- az alapok kiásása a temetőkert kerítésének és kapujának,
- tereprendezés, és virágok kiültetése a páston,
- 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, Parditka Beáta és ifj. Parditka Ferenc, Paszicsák Ida,
id. Barkai Jaroslav, Drenko Erika és Drenko Stanislav, Benö Valéria és Benö István, Szendi Beáta,
Barkai Mária, Kuchta Ágnes, Sikúr Mária, Lipták Júlia, Benö Krisztína, Lipták Attila, Lipták Monika,
Lipták Andrea, Lipták Csenge, Simon Éva és Simon István, Fábián Klára és Fábián Zoltán,
Parditka Béla, ifj. Szendi Sándor, Brúgós Balázs, Benö Jaroslav, Lipták Béla, Sikúr János,
ifj. Zsemlicska Adrián, Ondrej Ottó, Fábián László , ifj. Sikúr István, Szőcs József, Hamelli Roman,
id. Imre Róbert, Benö István, Bacso Róbert, Fábián Sándor, Sikúr Norbert, id. Konkoly Béla,
id. Zsemlicska Gyula és Dobos Zoltán, id. Lipták István, Szanko Zsolt, ifj. Sárkány Béla,
ifj. Simon Péter, Varga Sándor, Fábián Rastislav, Simon László, id. Szendi László, Szanko Gyula,
Rajczi Gábor, Lesták András, Sikúr Viktor, ifj. Benö László, Hamelli Marian, Zsebik Géza.
Kamzik Eleonóra hozzávalókat adományozott, amelyekből a képviselőasszonyok fánkokat
készítettek, és Szendi Erzsébet szintén fánkot sütött a brigádon résztvevőknek.
Dókus Erzsébet anyagi támogatással /100 €/ járult hozzá a brigádon résztvevők frissítőjéhez.

A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki a brigádmunkában résztvevőknek az elvégzett
önkéntes munkálatokért és az adományozóknak az anyagi támogatásért és segítségért!

Tábortűz 2018 néven a helyi önkormányzat rendezvényt szervezett 2018. május 7.-én hétfőn a
helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortűz begyújtásával. A zenét az AMADEUS együttes
szolgáltatta.

Gyermeknap községünkben – a helyi önkormányzat 2018. június 6.-án szerdán 16.00 órai
kezdettel Gyermeknapot rendezett a Páston. A helyi óvoda pedagógusai vezetése alatt
a gyermekek ügyességi versenyekben mérhették össze az erejüket, és különféle édességekkel
voltak megjutalmazva és frissítőben részesültek.

Felkérés – a helyi önkormányzat ismét szeretne megkérni községünk lakosait, akiknek vannak
fényképeik a régi időkből, hozzátartozóikról, régi épületekről, szokásaikról, tevékenységeikről,
amelyekből a községi hivatalban szeretnénk fényképes albumot készíteni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy régi fényképeikkel járuljanak hozzá tervünk megvalósításához!
/a fényképeket digitalizáljuk, majd visszaadjuk/

Felszólítás – kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még a 2018-as évért nem fizették be
az adókat / ingatlanadó, kutyaadó, hulladékszémét elszállítási adó, hogy azok minél hamarább
törlesszék az adósságukat a községgel szemben, mert a fizetési határidő már május 31.-én lejárt!
Ellenkező esetben ezen tartozásokat behajtjuk, s így újabb kiadásokkal kell számolniuk, mint
pl. a behajtási illeték és a késedelmi kamatok!

Nyugdíjaskirándulás – a helyi önkormányzat 2018. július 25.-én 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 2018. július 23.-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 2018. augusztus 25.-én szombaton szervezi
meg a hagyományos túrát a Pelsőci fennsíkra. Közelebbi információkat a túrával kapcsolatban a
hangosbemondón keresztül nyújtunk Önöknek.
Nyilvános játszótér gyermekeinknek a Páston –községünkben a multifunkciós kispálya
és a park mellett játszótér lett kialakítva. A gyermekek részére játszóelemek lettek elhelyezve,
amelyet 14 éves korig vehetnek igénybe a gyermekek.
Kérjük a tisztelt lakosságot valamint a gyermekeket, hogy óvják és becsüljék meg ezt az új
játszóteret ! Vigyázzanak ezekre a játszóelemekre, hogy a jövő generációja is használhassa!
Az óvoda tetőszerkezetének felújítása – a helyi önkormányzat értesíti a tisztelt lakosokat,
hogy az óvoda tetőszerkezetének felújítására kerül sor júliusban, amelyet a község önerőből –
közmunkákban fog végrehajtani. Szeretnénk megkérni a tisztelt lakosokat, hogy akiknek ideje
engedi és részt szeretnének venni ezekben az önkéntes munkálatokban, jelentkezzenek a községi
hivatalban!
A helyi önkormányzat előre is köszöni a segítségüket!

A községi utak felújítása Kőrös községben – a helyi önkormányzat értesíti a tisztelt
lakosságot, hogy a közeljövőben a községi utak felújítására kerül sor. A rekonstrukció a katolikus
templomtól a 115-ös házszámig lesz megvalósítva, majd a mellékutak / Káposztakert, Patócsko és
Hustyák/ felújítására kerül sor községünkben.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy türelemmel és megértéssel legyenek, ha majd az egyes
útszakaszok le lesznek zárva a felújítási munkálatok alatt !

Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések
2018. július 2.-án, augusztus 6.-án és szeptember 3.-án hétfőn 19.00 órai kezdettel lesznek
megtartva a községi hivatal üléstermében.

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!
K ö s z ö n j ü k !!!
Továbbá is szépítsük közösen községünket !

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
JUBILÁNSOK
Az ünnepelteknek

B e n ö Krisztínának , B a c s o Saroltának
és B e n ö Máriának

jubileumi születésnapjuk alkalmából gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

ELTÁVOZ T A K

KÖZÜLÜNK

Konkoly Béláné , szül. Sikúr Julianna
özv. Fábián Dánielné , szül. Fábián Erzsébet
Az elhunytak hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

Ú J L A K O S A I N K SZ Ü L E T T E K
Kőrös község legifjabb lakosai:

L i p t a i Noémi és L i p t a i Levente
Paszicsák Adriánának és Liptai Gergelynek gratulálunk,
sok örömet és boldogságot kívánunk za ikrek felneveléséhez !

M i š k o v i č Natália
Miškovič Ildikónak és Viliamnak gratulálunk, sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

HÁZASSÁGKÖTÉS
Házasságot kötöttek

Mgr. K a m z i k Beáta és T h ü r i n g e r Michael.

Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálunk,
kívánunk számukra sok boldogságot, megértést és hosszantartó házaséletet!
A 2018/18-as számú törvényrendelet értelmében valamint az Európai Parlament és a Tanács
2016 / 679 EU rendelete alapján, amely a személyes adatok védelméről szól
és 2018. május 25.-ei hatállyal lépett életbe, az érintett személyek beleegyezése nélkül nem
hozunk nyilvánosságra olyan személyes adatokat lakosainkról, mint a születési időpont, a
lakhely, az életkor, a halál időpontja, a házasságkötés időpontja stb.

