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A Faluközösség nevében
A Faluközösség nevében nyílt levélben fejezem ki köszönetünket
a 133 millió forintból megvalósított pályázat minden
munkatársának, partnerének, önkéntes segítőjének. Hogyan is
volt ez?
Még 2012-ben jelent meg egy pályázati kiírás, ami felkeltette az
érdeklődésünket. A képviselő-testület látott benne fantáziát és azt
mondtuk, hogy belevágunk. 2013. március első napjaiban
érkezett egy levél a hivatalba. Örömmel értesítjük, hogy… Te jó
ég! Le kellett ülnöm. Meg van! Megnyertük! Csinálhatjuk!
Csinálhatjuk? De hogyan is?
- Szent Kinga Termelőiskola, - ízlelgettem a projekt
fantázianevét. Ebben minden benne van. A Falu, az Iskola,
Kinga. Ez csak jól sikerülhet. És még pénzt is adnak hozzá… Akkor úgy gondoltuk, hogy ez rengeteg pénz,
nem is tudjuk majd felhasználni az összes forrást. Mára bebizonyosodott, hogy nagyon jól gazdálkodtunk, a
kreativitásunkat bevetve a teljes összeget le tudtuk hívni és minden forintját a Falu javára fordítottuk, még a
kötelező tartalékot is felszabadíttattuk, hogy az iskolaépület tetője is megújulhasson.
Úgy határoztunk, hogy 2013. április 1-jével elindítjuk a
projektet. Felvesszük a munkatársakat, kialakítjuk az
irodákat, előkészítjük a hallgatók toborzását. És ment
minden, ahogyan elterveztük. A sikereknek örültünk, a
nehézségeket áthidaltuk, megoldottuk. Építettük a
kapcsolat-rendszerünket, s folyamatosan tájékoztattuk a
közvéleményt a fejleményekről, történésekről. Toborzás,
az első „évnyitó” konferenciával, az első vizsgák, a
következő csapat felvétele, az elkészült üzemépület
avatója, a látogató csoportok fogadása, a tanulmányi
kirándulások, OKJ-s záróvizsgák, zárókonferencia és
búcsúzás, projektzárás. Így leírva nem is tűnik soknak.
Aki itt dolgozott velünk, aki segített és szurkolt, hogy jól
sikerüljön, az tudja, hogy mennyi munka és fáradság van
a siker mögött. Ági, Rita, Reni, Ancsi, Zsuzsa, Rebi, István, Árpi,
Ica, Eszter és a Hallgatók, köszönöm Nektek a Faluközösség
nevében a kitartást. Az Önkormányzati Hivatal összes
dolgozójának, a Képviselő-testületek tagjainak, az Egyházaknak,
a Szövetkezetnek, minden megvalósításban részt vett
Partnerünknek a Falu támogató Lakosságának hálásan köszönjük
az együttműködést, együttgondolkodást, s azt hogy mindenki
átérezte annak felelősségét, hogy nem elég megnyerni a
támogatási összeget, hanem azt felelősséggel kell elkölteni, úgy
hogy egy hosszútávon fenntartható tevékenységet alakítsunk ki,
ami lehetőséget ad sok-sok ember megélhetésének biztosítására.
A folytatás pedig…
… már zajlik teljes gőzzel.
Szabó Gergely
polgármester, projektmenedzser
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Meghívó
Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 12. napján (csütörtök) 18.00 órakor a Faluházban
(8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.) tartja
KÖZMEGHALLGATÁSÁT,
melyre Tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről
Lakossági hozzászólások, vélemények, javaslatok meghallgatása
Előadó: Szabó Gergely polgármester
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezetének bemutatása
Lakossági hozzászólások, vélemények, javaslatok meghallgatása
Előadó: Szabó Gergely polgármester

Meghívó
Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 12. napján (csütörtök) 18.30 órakor a Faluházban
(8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.) tartja
képviselő-testületi ülését, melyre Tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
1.

A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet I. fordulós megtárgyalása
Előterjesztő:
Szabó Gergely polgármester

2.

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő:
Szabó Gergely polgármester

3.

A szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő:
Szabó Gergely polgármester

4.

A településen működő civil szervezetek beszámolója a 2014. évi tevékenységről és a szervezetek
2015. évre tervezett programja
Előterjesztő:
Szabó Gergely polgármester

5.

A falu 2014. évi kulturális életéről szóló beszámoló és Küngös Község 2015. évi kulturális
programjának megállapítása
Előterjesztő:
Szabó Gergely polgármester

6.

Vegyes ügyek, tájékoztatók
Előterjesztő:
Szabó Gergely polgármester
Szabó Gergely sk.
polgármester
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MEGHÍVÓ
2015-2020 közötti KAP (Közös agrárpolitika. Az Európai Unió támogatási rendszere.) szabályozásával
közvetlen támogatásokkal, piaci támogatásokkal és vidékfejlesztési tervezéssel kapcsolatos tájékoztató
tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.
A tanácsadás helye: Kultúrház Balatonfőkajár, Kossuth Lajos u. 15/a.
A tanácsadás ideje: 2015. 02. 10. 16.00-18.00 (2 óra)
Napirendi pontok, témák:
15.50 Regisztráció
16.00 Kap reform
17.00 Zöldítés
Kérem, részvételi szándékát legkésőbb 2015. 02. 10-ig jelezze a kumanovics.eszter@nak.hu címen vagy a
+3630 862 85-98 telefonszámon!
Megtisztelő jelenlétére számítok!
Kumánovics Eszter
EMLÉKEZZÜNK !

1.

72 évvel ezelőtt, l943. január 12-én a Doni áttöréskor elesett katonák tízezreire. Ezek közöl 5 küngösi
hősi halott volt.
Fazekas Ferenc géplakatos behívott honvéd, szülei fémkereskedők voltak, de volt nekik cséplőgépük
Ford traktorral. Laktak a harmincas években bérlőként Makk- házban Később saját házat építettek
a Kossuth u. 65. sz. alatt /Hortobágyi/
Nagy László továbbszolgáló szakaszvezető, laktak Kossuth L. u. 81. számú ház helyén, ami a II
világháborús harcok során több házzal együtt 1945. március 21-én leégett. Helyére a jelenlegi ház
épült.
Pintér Lajos továbbszolgáló szakaszvezető, laktak Kossuth u. 56 szám alatti híd melletti házban.
Tokovics György cipészmester, behívott honvéd, laktak Petőfi u. 26. számú házban. /Mártonék/ Nős
volt. Volt felesége és gyermekei.
Bognár Mihály honvéd, laktak Kossuth Lajos utcában, a volt Hermann-udvar utáni házban. Nős volt,
gyermekei voltak.

2.

3.
4.
5.

Fazekas Ferenc
csoportképen.

és Pintér Lajos fényképe megtalálható az általam adott küngösi színjátszósok

2015. január
Pap György volt küngösi lakos
és lokálpatrióta

Ismeretlen német katona maradványai kerültek elő
Gonosz hitleri stratégia értelmében az. ún. „Margit-vonal”-beli harcok 1944. dec. 6-tól 1945. márc. 23-ig
igen súlyos áldozatokat követeltek. Nem véletlen, hogy a kegyelet emlékoszlopot állíttatott a hősök
tiszteletére, ahol az akarattyaiak, keneseiek és más emlékezők minden év máj. 9-én, az európai béke 1945ben bekövetkezett napjának évfordulóin nyilvános koszorúzási ünnepséget rendeznek.
Ezen a tájon a háború befejeződését követően még sok éven át bombaszilánkok, lőszerhüvelyek,
puskarészek kerültek elő a földből. Az elhagyott robbanótöltetek még évtizedek múltán is öltek vagy
megsebesítettek vétlen embereket.
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Legutóbb a Csajág, Posta u. 22. sz. alatt lakó Lelkes Attila vízelvezető csatorna árkának ásása közben
emberi csontokra és egyéb maradványokra bukkant. Felidéződött benne egy, a családban szájról szájra
terjedő történet, miszerint a közeledő front idején a nagyszülők családjának, mint sok más helybélinek is, a
falu egyik szőlőpincéjében kellett meghúzniuk magukat, miután a németek elfoglalták lakásukat. Időnként
azonban hazalátogattak, és értesültek több katona haláláról.
Arról azonban nem tudtak, akinek a csontjaira véletlenül rátaláltak. Az esetet azonnal jelentették.
Önkormányzati, rendőri, orvosi vizsgálat után Kohlrusz Gábor, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség
magyarországi megbízottja folytatta a feltáró munkát. A testi maradványokon túl ruha- és
bakancsfoszlányok és ami a legfontosabb, nagy sokára elég kopottan, de a személyi azonosító lemezke is
előkerült, amely laboratóriumi tisztítás után remélhetőleg vall a harcos és a hozzátartozók kilétéről.
Ha ez nem sikerül, akkor (egy,a 2. világháború hatmillió német áldozatából) honfitársai közt, a budaörsi
német temetőben katonai tiszteletadással fognak a számára hősnek kijáró végső nyughelyet biztosítani.
Ezzel azonban még mindig nem biztos, hogy teljes lesz a kegyelet az agyongyötört tájon. A kenesei
Mórocz Sándorné / Tóth Irén /, aki a háború idején a ház lakója volt, határozottan emlékszik egy elesett
német tisztre, akit a most előkerülttől mintegy 15-20 méterre, egy akkor még virágzó, de ma már nem
létező diófa alatt temettek el.
Vagyis minden lépésünk legyen óvatos és kimért az édes haza földjén?
Márkus Zoltán

Új év, régi feladatokkal
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2014. évben bekövetkezett közlekedési balesetek
elemzésekor egyértelműen megfigyelhető a szezonalitás, amely a nyáron többszörösére növekvő
nyaraló és jármű forgalommal magyarázható.
2014. évben a Kapitányság területén 64 személyi sérüléssel járó baleset történt, míg 2013-ban 62.
A halálos balesetek száma a 4 helyett 3 volt, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 25-ről 21-re
csökkent, a könnyű sérüléses balesetek száma 33-ról 40-re emelkedett. A sérülés nélküli balesetek
száma 126 helyett 109 volt. 24 vadelütéses baleset történt. Megnőtt az ittasan történt balesetokozás
száma, az előző évi 3-mal szemben 9 esetben fordult elő. Külföldi állampolgár balesetet 1 esetben
okozott.
Feltűnő és az idegenforgalmi szezonnal függ össze, hogy amíg június végéig az átlagnak megfelelő
adatokkal találkozunk, július-augusztus hónapokban megnőtt a sérüléses balesetek száma. Ebben a
két hónapban az időjárás nem kedvezett igazán a nyaralóknak, kevés volt az igazi strandolásra való
nap, így megnőtt a forgalom az utakon.
A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is
- a relatív gyorshajtás (amikor nem az út és látási viszonyoknak megfelelő a megválasztott
sebesség),
- a követési távolság helytelen megválasztása,
- az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be nem tartása.
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve a kerékpárosok. 2014. évben - a
kerékpárosok által okozott balesetek száma volt. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk a
kerékpárosok és a gyalogosok is felelősek. 2015. évben is a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
baleset-megelőzési tevékenységében - éppen ezért - kiemelt figyelmet fordítunk a gyalogos és
kerékpáros balesetek megelőzésére.
A kerékpárral vagy gyalogosan közlekedő személy a közlekedésnek ugyanúgy egyenrangú
résztvevője, mint a gépjárművezető, ami azt jelenti, ugyanúgy ismernie kell a közlekedési
szabályokat! És a gépjárművezetőknek is tiszteletben kell tartani őket, mint közlekedő
partnereket!
Ha már balesetekről van szó, ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy bármilyen szépen is süt a
nap, a télnek nincs vége. Reggel és este fagyosak, csúszósak az utak, a járdák. Még későn kel a
nap és korán nyugszik, jelentős a ’rossz látási körülmények’-kel jellemezhető időszak.

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

5.OLDAL

Az őszi Látni és látszani! közlekedésbiztonsági kampányban valójában egész évre vonatkozó
tanácsok hangzottak el.
Hiszen a biztonságos közlekedés alapszabálya, hogy én jól lássam, merre haladok, engem jól
lássanak, merre haladok, számíthassunk egymásra, bízhassunk a másik fél szabálykövetésében, hogy
ne kerüljünk veszélyhelyzetbe.
A rendőrség tevékenységének egy része a közlekedési biztonság megőrzése, segítése, amely részben a
fokozott ellenőrzésekkel valósítható meg. A közterületeken, közutakon közlekedők is jól tudják a
„rend” igen is meghatározza a lakosság jó közérzetét. Nemcsak a bűnügyi esetek, események
befolyásolják, hogy mennyire érezzük jól magunkat a lakóhelyünkön.
Ebből is látszik, hogy a milyen sokrétű a rendőrség tevékenységi köre. A ritkábban megjelenő
bűnügyesek, a közterületeken mindig látható közrendvédelmi és közlekedésrendészeti egyenruhások
mellett jelentős a háttér munkát végző kollégák száma is. A mai életünkben elengedhetetlen, szakszerű
és jogszerű hatósági munka jól képzett szakembereket kíván.
A rendészeti képzésre jelentkezőkkel szemben komoly elvárásokat támasztanak a felvételikor.
Nemcsak az elméleti tudásukat mérik fel, hanem fizikai és pszichológiai alkalmasságukat is vizsgálják.
Ma már a Rendőrség hatósági szerepe mellett egyre nagyobb szerepet kap a civil kapcsolattartás, a
prevenció, vagyis a megelőzés, hogy az állampolgárok partnerként, érdeklődő ügyfélként
találkozzanak kollégáinkkal és ne elkövetőként, az eljárásokban számon kért személyként.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

FELHÍVÁS
A pontatlan, esetleg téves címzés akadályozhatja a jogszerű ügyintézést, a pontatlan postai továbbítás miatt
veszélyezteti a határidőben történő feladat végrehajtást is. A fentiek miatt kérjük, hogy a jövőben szíveskedjen
nagyobb gondot fordítani a küldemények címzésére, az OEP szervezeti egység megnevezését és címét
pontosan tüntessék fel.
A megnevezésben – a szervezeti egység neve előtt – kötelezően szerepeljen az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész is az alábbiak szerint:

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
Közép-dunántúli Területi Hivatala
Veszprém Megyei Irodája
8200 Veszprém, Óvári F. út 7.
Postacím: 8210 Veszprém, Pf.: 1073
Segítő együttműködését köszönjük!
Dr. Berta Gábor
igazgató
sk.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Közép-dunántúli Területi Hivatala
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FIX, HOSSZÚTÁVÚ

MUNKAHELY
Betanított munkásokat, targoncavezetőket
keresünk többműszakos munkarendbe
AZONNALI KEZDÉSSEL
(NINCS KÖZVETÍTÉSI DÍJ!)
Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

INGYENS SZERZŐDÉSES JÁRAT
KIEMELT PÓTLÉKRENDSZER
ÉTKEZÉSI UTALVÁNY, CAFETERIA
13. HAVI JUTTATÁS
GYERMEKEK ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSA
Jelentkezés:
Man at Work
Tel.: 88/400-453; 20/929-2430
Veszprém, Ady E. u. 3.
1. emelet
hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
www.manatwork.hu

FELHÍVÁS
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E-F-I-TTESZT - általános egészségi és fizikai állapotfelmérés
Az októberben megrendezett Sportnap folytatása következik a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
jóvoltából.
Helyszín: Küngös Faluház
Időpont: 2015. február 7. (szombat) 10 órától 14 óráig
Teszt állomások:
-

kerékpáros ergométer
kézi szorítóerő
függés hajlított karral
inga-reflex
antropometriai mérések
darts dobás
flamingó teszt
lovagló ülés
vitamin-bár

A programsorozat díjazása: értékes sporteszközök!

Szeretettel várunk mindenkit!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Farsangról…
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17.
században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól
húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos
városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a
farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
(forrás: internet)

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk mindenkit 2015. február 14-én, szombaton 15.00-tól kezdődő Farsangi
mulatságunkra Küngösre a Faluházba!
Kérjük, jöjjenek el minél többen, töltsünk együtt egy vidám délutánt! A jelmezverseny mellett
tombola, zsákbamacska, büfé valamint izgalmas játékok, vetélkedő is várják vendégeinket.
Tisztelettel arra kérünk mindenkit, aki bármivel hozzá tud járulni a délután sikeréhez, kérjük, tegye
meg. Akár tombola, zsákbamacska tárgyak, akár egy tálca sütemény óriási segítség lenne számunkra.

Végh Annamária
közművelődési munkatárs
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2015. január hónapban három kedves küngösi lakosunkat köszönthettük. Kányai Gézáné 23-án töltötte be
70. életévét. Kis László 6-án volt 65 éves és Rédli József 30-án ünnepelte 60. születésnapját.
Kívánunk neki sok-sok egészséget és örömöt az életben!
„Az Élet múlását ne vedd soha észre ,
a szívedben éljen szeretet és béke .
A mosoly az arcodról soha el ne fogyjon ,
az ajtódon csakis a boldogság kopogjon .
Bárhová is sodor magával az Élet ,
az Isteni szeretet kísérjen el Téged .”
Küngös Község Önkormányzata

Kedves Gyerekek!
Az előző havi rejtvényünkre nem érkezett megfejtés. Ezért ebben a hónapban nagyon várom a soksok megoldott rejtvényt. A következőkben láthatjátok a feladatot és az utasítást.
Beküldési határidő: 2015. február 27. (péntek). Sok sikert!

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.

