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Tisztelt Olvasó!
Küngösi kedves Lakosok!
Karácsony közeledtével békés ünnepeket kívánok Önöknek! Kívánom mindannyiunk nevében, akik
sokat fáradoztunk azon, hogy a 2015-ös esztendőben is megfelelően működjenek mindennapjaink
Küngösön.
December hónapban különösen odafigyeltünk arra, hogy senki ne maradjon egyedül, és mindenki
kapjon segítséget az ünneplésre történő felkészülésben. Köszönet illeti a Képviselő-testületet, az
Önkormányzat dolgozóit, Szent Kinga Éléstárát, a Küngösi Szociális Szövetkezetet, minden kedves
támogatónkat - különös tekintettel a Szasza vegyeskereskedésre. Néhány nap múlva már csak emlék
lesz bennünk a 2015-ös esztendő, s ha egy pillanatra megállunk és átgondoljuk, mi is történt velünk
ebben az évben, nekem polgármesterként a közösségünk megerősödése jut elsőként eszembe.
Nagy változásokon mentünk keresztül az elmúlt években, lakóközösségünk sok segítséget kapott
ahhoz, hogy közösen tegyünk boldogulásunk megkönnyítéséért.
Próbatételek elé is kerültünk, de ez nem csoda, amikor ennyire felgyorsulnak az események
körülöttünk, melynek magunk is részesei vagyunk.
Talán nyugodt szívvel mondhatom, hogy mindenki jól érzi magát itt Küngösön. Nyugdíjasainkat ilyen
jó hangulatban még egyik Karácsonyi együttléten sem láttam, mint az idén. Fontos az is, hogy
fiataljaink sok lehetőséget kapnak a szabadidő saját igényeik szerinti hasznos eltöltésére.
És igen. Aki dolgozni akar, az nem marad munka nélkül Küngösön. Gyakorlatilag két éve megszűnt a
kilátástalan munkanélküliség községünkben, ami a családok anyagi megerősödésének fontos alapköve.
Ezekhez az eredményekhez pedig a jó közösségre, az itt élők együttműködő készségére volt szükség. A
súrlódások és konfliktusok kialakulása óhatatlan, de ha jószándékkal és belátással vagyunk egymás
iránt, ezek a negatívumok eltörpülnek az elnézésből és megbocsátásból fakadó öröm és eredményesség
mellett.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek békés Karácsonyt és Boldog Új esztendőt!
Szabó Gergely polgármester

----------------------------------------------------------------------------Sok szeretettel várjuk Falukarácsonyi rendezvényünkre Önt és kedves családját
2015. december 23-án, szerdán 16 órára Küngösön a Faluházba!
Programok:
- Ünnepi műsor
- Gyermekek megajándékozása
- Mesefilm vetítés
Küngös Község Önkormányzata
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„Üdvözlégy, kis Jézus! Reménységünk,
Aki ma váltságot
meghoztad az igaz hit világát, megnyitád szent Atyád mennyországát.”
(részlet az egyik karácsonyi énekből)
……………………………………………………………..
Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasók!

hoztál

nékünk.

A fent idézett karácsonyi ének sorai szépen elénk állítják a karácsony örvendetes üzenetét, amely túlmutat
önmagán. Nem másra, mint a húsvétra mutat rá, hiszen Jézus a Betlehemben megszülető kisded, az
Istengyermek, megnyitja előttünk az utat a Mennyei Atya országába. Jézus által ugyanis örökösei lettünk
annak az életben, amely soha véget nem érő boldogságot ajándékoz nekünk!
Mit jelent számomra Szent Karácsony ünnepe?
Nem egyszerű röviden megfogalmazni erre a kérdésre a választ! De pár gondolatban megpróbálom
röviden összefoglalni.
A karácsony számomra egy gyönyörű kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő Fia által adott meg nekünk.
Ez a kezdet pedig nem más, mint az emberiség megváltásának elindulása. Ez az elindulás a legemberibb
módon történt meg. Gyermekké lett Jézus, Aki által hitem szerint maga az Isten lépett be ebbe a világba,
nagyon is emberi és megfogható módon. Ennek az örömnek a megünneplése érkezik el nemsokára, szinte már
csak egy pár nap múlva. Ha erre figyelünk, akkor láthatjuk, hogy mennyire emberi tudott lenni az Isten.
Nem elvont módon, hanem nagyon is érthető módon közelít ma is felénk. Elgondolkoztat, hogy fontos
a család, fontos az édesanya, fontos az embertárs szeretete. Rádöbbent arra is, hogy ne csak, és elődlegesen ne
a külsőségekben keressük a boldogságot, mert nem ott van, s nem találjuk meg ott. Karácsonykor Jézus elindul
itt a földön szíveinkhez, hát talán röviden ezt a nagy örömet jelenti nekem szent karácsony ünnepe. Induljunk
mi is el Jézussal együtt az örök élet felé, amely út majd a húsvéton át (a legnagyobb ünnepünk, s karácsony a
kezdet, húsvét a cél) a mennyországba visz.
Jézus a keresztény ember számára mindig a „remény csillaga” marad! Ő a mi reménységünk. Szent
karácsony Isten végtelen szeretetét hirdeti meg! Ez pedig legszebben az emberiség felé mutatkozott meg! A
szent éjszakán földre szállott Fiában, Aki az emberi testet magára vette, maga az Isten! Ez a szép folyamat,
amely húsvétkor éri el a csúcsát, a legnagyobb szeretet és jóság megmutatkozása itt a földön a Jó Isten részérül
hitünk szerint. A szolgát, az embert jön megmenteni az Isten!
Nem szabad húsvét nélkül szemlélni a karácsonyt! Hiszen a karácsony épp a húsvétért van! A
Karácsony, ahogyan említettem az előbb a gyönyörű kezdet, amely a legnagyobb öröm felé mutat, az élet
diadala felé. Az örök élet felé.

Ezen gondolatokkal kívánok, áldott, kegyelemteljes szent karácsonyt minden szeretett hívünknek,
rokonaiknak és minden kedves olvasónak.
Kelt, 2015 Karácsonyán

Adventi és karácsonyi lelki programok 2015. évben (és 2016. Újév és Vízkereszt)
Szentmisék időpontja Küngösön:
2015. december 26.

15.30

2016. január 2.

15.30

2016. január 9.

15.30

Beke Zsolt
H. esperes – plébános
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Református istentisztelet
Szeretettel várok minden Kedves Lakost 2015. december 23-án, szerdán 15 órától a Faluház
Nagytermébe Karácsonyi református istentisztelet alkalmából.
Dusicza Ferenc református lelkész

…………………………………………………………………………….
Lesújtó válasz

-

Ha András unokánkat egy hathónapos katonáskodás vagy legalább néhány éves kollégiumi élet hozzáedzette
volna a meleg családi közösség időleges nélkülözéséhez, akkor kevésbé izgultunk volna amiatt, hogy a frissen
érettségizett fiúnak berlini átszállással egyedül kell Amerikába utaznia. Ezt azért kellett vállalnia, hogy a
szélesebb körű család s főként egy amerikai egyetemen tanító nagybátyja támogatásával részt vehessen a
Tarrytown –i magániskola intenzív angol nyelvi tanfolyamán.
Ez a nyelv már a világ hatvannál több országában hivatalos. Az emberiség fele beszéli. Közel félmilliárdan
használják. Nekünk, magyaroknak komoly hiányosságokat kell pótolnunk. Még nem tudjuk, hogy András hol
és miként hasznosíthatja az angol nyelvismeretet, de abban biztosak vagyunk, hogy általa előbbre jut.
A diákszállón hamar összebarátkozott a különböző nemzetiségű társakkal. A kurzus egyik szünetében török
barátjával ellátogattak a nem túl távoli New Yorkba, és más ismerkedési lehetőségeket is megragadtak.
Unokánk élvezi a hazai iskoláknál kötetlenebb, ugyanakkor életszerűbb képzési formákat, de gondok merültek
fel a legényélet kötelmeivel kapcsolatban. A kiutazás 23,5 kg-os batyujába az összes alsóneműjét nem lehetett
belezsúfolni, emiatt használat után ezeket ki kellett mosnia, holott itthon sohasem kényszerült hasonló
feladatra. A vasalásról nem is szólva, pedig idehaza csak a kemény gallért fogadta el. A gyorsan fogyó
cikkekből vásárolnia kellett, amihez nem volt hozzászokva. Nem véletlen, hogy a távoli családdal folytatott
párbeszédek többsége ezekkel kapcsolatos.
Kimostad az alsóneműt? Vásároltál habfürdőt? Naponta hányszor történik étkeztetés? Milyen
gyümölcsökkel traktálnak benneteket? Szabad időben miért nem hívsz többször bennünket? És hány órakor
van takarodó? Kedvesek a tanáraitok? A szobatársakkal összebarátkoztál? Melyik napon, hány órakor
netezhetünk?
A kérdésekre sokáig nem érkezett válasz.
Megszakadt a vonal?
Majd lesújtó válasz a távoli földről:
F r a n c i a o r s z á g…
Idehaza mindannyian elérzékenyültünk. Az intenzív nyelvtanulás mellé másféle lecke társult. Terror sújtotta
ország miatt a vasalatlan ingek és a szokatlan ízek gondja háttérbe szorul.
Márkus Zoltán

……………………………………………………………………………………..
Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni a Küngösi Szociális Szövetkezetnek, Szabó István elnök Úrnak a felajánlott
tojást, valamint Keszei Lajosnak a felajánlott mézet, és az Önkormányzatnak a többi hozzávaló biztosítását,
melynek segítségével december 11-én a III. adventi gyertyagyújtáskor a gyermekekkel mézes süteményt
készíthettünk.

Végh Annamária
közművelődési munkatárs
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Klímaváltozás
Sokan azt mondják, jogosan is, hogy már a csapból is ez folyik. De ha
belegondolunk, egyre több olyan dolgot tudunk felsorolni, ami sajnos ennek a
számlájára írható. Fura, eddig nem látott bogarak a kertünkben, fura
rosszullétek, amikről kiderül, hogy az eddig immunis emberke bizony front
érzékeny lett, és a szélsőséges időjárás. Láthatjuk, hogy egy kis vihar
előrejelzéshez hatszor többször biggyesztik oda, hogy másodfokú, elsőfokú
viharjelzés. Persze ha aztán nem ér ide, akkor csak legyintünk, de tegye a
szívére a kezét, akit nem ver le a víz az utóbbi idők viharaitól!
Küngös abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Magyar Klímabarát
Települések Szövetségének a tagja. Ennek köszönhetően sok olyan
információhoz és segítséghez hozzáférünk, ami segít eligazodni ebben az
ismeretlen egészben.
Segít könnyebbé tenni az életet, és lehetővé teszi, hogy a magunk kis egyszerű módján hozzájáruljunk, hogy
esetleg a gyermekeink is túléljék ezt az egészet majd. Lehetőség van egy klímakörbe bekerülni, ezáltal
információkat kaphatnak a tagok. Lesznek érdekes előadások, szóróanyagok, rendezvények, ami lehet csak egy
szemétszedés szalonnasütéssel, de a hangulat garantált 
Akit ez a lehetőség érdekel, az nyugodtan jelentkezzen a hivatalban, vagy a település facebook oldalán,
kötelezettséggel nem jár, csak nyerhetsz vele. A facebook oldal elérhető a település saját facebook oldaláról. Aki
tag lesz tagsági kártyát kap, amivel pályázatokon vehet részt és rendezvényeken jogosult ajándékokra, különleges
lehetőségekre . Figyeljétek a Kisbíróban a cikkeket és az oldalt!
Forróné Seress Zsuzsanna
Klímakoordinátor

…………………………………………………………………………………..
2015. november hónapban Hermann Antalné 30-án ünnepelte 80. születésnapját, Koók Sándor pedig
19-én töltötte be 75. életévét.
2015. december hónapban Kányai Gyuláné 18-án ünnepelte 65. születésnapját, Varga Lajosné 13-án
volt 85 éves és Koroncz Árpád 12-én töltötte be 60. életévét.
Kívánunk nekik sok-sok egészséget és örömöt az életben!
„Jót kivánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.”
Petőfi Sándor
Küngös Község Önkormányzata

…………………………………………………………………………………
MEGHÍVÓ
Idén is megrendezzük most már hagyománnyá vált asztalitenisz-bajnokságunkat felnőttek számára.
Időpont: 2015. december 30. (szerda)
Helyszín: Faluház
Verseny: 9.00 órától, külön női és férfi kategóriában

Nevezés, sorsolás: 8.30-tól
Nevezési díj: 200.- Ft/fő

Szívesen fogadunk bármiféle segítséget a nap sikeres lebonyolításához (sütemény, üdítő, egyéb frissítő).
Mindkét kategóriában az első három helyezett díjazásban részesül.
Mindenkit szeretettel várunk!
Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület
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Az év végi ünnepekre készülve…
Sok eseménnyel gazdag 2015-s év végéhez közeledve az évvégi ünnepekre való készülődés kerül
előtérbe. Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A vásárlás,
a szép ünnep megszervezése igazán komoly feladat idősnek-fiatalnak, felnőttnek-gyereknek.

De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől vásárolunk!
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az ünnepi bevásárlás időszaka.
Mindenképpen fogjunk gyanút, ha
- a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni,
- amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki
cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,
- ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával,
- a termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon. (Jogszabályi szigorítások várhatók, hogy ezt a
csalási lehetőséget, a jóhiszemű vásárlók áldozattá válását a törvény eszközével megakadályozzák.)
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk meg arról, hogy - az ajándékokra
szánt nagyobb összegekkel - útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény
áldozatává. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha
- mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
- a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett,
- a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét a csomagtartóban történő
pakolás idejére is zárva tartjuk.
A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamációnak, a garancia érvényesítésének!
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoruló embertársainkról!
Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott
célba. Az utcai, a házaló adománygyűjtés nehezen ellenőrizhető, gyakran nem éri el megnevezett
célját.
A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási
helyeik feltérképezése, felkeresése.
Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!

Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni
magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények
között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben is
jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területeket, kollégáim rendszeresen felkeresik az
ismert tartózkodási helyeket, az idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatóságok felé. A segítség valójában házhoz
megy! De, ha az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A
rendőrség értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az embertől elvárható lépést, amely akár
életet is menthet. Hiszen az időben érkező segítség a legnagyobb segítség!
Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kívánok a balatonalmádi rendőrök
nevében is!
Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Földgázszolgáltató-váltás
Az E.ON egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásakor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal a FŐGÁZ-t jelölte ki felhasználóinak ellátására.
2016.január 1-jétől az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött szerződések a törvény erejénél fogva
megszűnnek,a FŐGÁZ-zal pedig határozatlan időre létrejönnek.
Az E.ON a szolgáltatóváltás kapcsán a 2015.december 31-ei mérőállás szerint végszámlát küld. a FŐGÁZ s
számlázást 2016.február közepétől a E.ON végszámlájában szereplő záró mérőállást kezdi meg.
Új ügyfélszolgálati irodák 2016.január 4-től
a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban:
Pécs Mária utca 2
Szekszárd Széchenyi utca 55-57.
Kaposvár Teleki utca 15.
Dunaújváros Magyar út 11. (Park Center)

Székesfehérvár Budai út 49-51

Veszprém Budapesti út 6.
Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 25-27.
Nagykanizsa Zrínyi Miklós utca 15.

További irodák elérhetőségéről a www.fogaz.hu weblapon tájékozódhatnak,kérdéseiket pedig helyi tarifával
hívható a 06 40 474-474-es telefonszámon tehetik fel.
A szolgáltatóváltás miatt mérőcsere vagy más műszaki beavatkozásra nincs szükség. Gázszivárgás esetén csak
a helyi földgázelosztó telefonszámát kell hívni, amely változatlanul megtalálható a számlák első oldalán.
A FŐGÁZ és az E.ON minden teendőről értesítést küld, beleértve azt is, ha a felhasználókat személyesen
keresik fel. Értesítés nélkül jelentkezőket ne engedjenek be lakásukba, készpénzfizetés az ügyfeleknél nem
történik.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a további tájékoztatásokat, az aktuális tudnivalókat megtalálhatják a
szolgaltatovaltas.fogaz.hu/EON oldalon.
A FŐGÁZ online ügyfélszolgálata kényelmes, gyors ügyintézést tesz lehetővé a nap 24 órájában. Regisztrálni
az első FŐGÁZ-számlán található azonosítók segítségével tudnak majd.
FŐGÁZ
ENKSZ Csoport tagja

……………………………………………………………………………………………………
„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az
emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új évet kívánunk minden Kedves Lakosunknak!

KÜNGÖSI KISBÍRÓ
Küngös Község Önkormányzatának tájékoztatója
A KÜNGÖSI KISBÍRÓ szerkesztősége:
Szabó Gergely polgármester, Végh Ferenc Péterné szerkesztő, Végh Annamária rovatvezető
Várjuk cikkeiket!
Az újság olvasható és elérhető a www.kungos.hu honlap bemutatkozó oldaláról az archívumban.
A kéziratokat nem tartjuk meg, és nem küldjük vissza.

