Küngösi Kisbíró
KÜNGÖS KÖZSÉG
XIX. évfolyam, 6. szám

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Díjtalan

HELYI
TÁJÉKOZTATÓJA
2015. július-augusztus hó

Tisztelt Lakosunk, Kedves Olvasó!
Augusztus hónap az év egyik jellegzetes harmincegy napja. Kapcsán sok minden eszünkbe jut. A
mezőgazdasági betakarítások, az ősz közeledte, az iskolakezdés… Rájövünk, hogy sajnos a szünidő, a
balatoni fürdőzések nem tartanak örökké. Viszont új élményeket, lehetőségeket is tartogat a szeptember. Ám
mindezek előtt szeretettel hívjuk és várjuk hagyományos falunapi rendezvényünkre, melynek meghívóját és
programját alább olvashatja. Reméljük, mindenki megtalálja a számára kedves programot.
Ünnepeljünk együtt községünk egyik legjelentősebb rendezvényén a család, barátok, ismerősök, egymás
körében!
Küngös Község Önkormányzata

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
FALUNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE

2015. AUGUSZTUS 20-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN!
PROGRAM
9.00 FALUNAPI TÉRSÉGI FOCIKUPA

helyszín: Sportpálya
15.00 MEGEMLÉKEZÉS ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁNRÓL,
KENYÉRSZENTELÉS - helyszín: Szent István park (északi faluvég)
közreműködnek a történelmi egyházak képviselői
15.30 FALUNAP ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA - helyszín: Faluház udvara (Kingus-park),
közreműködnek:
Küngösi Citerazenekar
Márkusné Polcsik Ágnes, Puskás Ádám, Hessz Ildikó

Bátai és Bodrogközi táncok
Kék nefelejcs néptáncegyüttes,
16.30 Tihanyi Musical Stúdió Rock and Roll party c. műsora
17.00 Belle Donne Tánccsoport
17.30 EVM Zenekar
18.00 Varga József nótaénekes műsora
Estebéd, Főzőverseny eredményhirdetése
18.30 Conestoga Country Linedance tánccsoport
19.30 Farkas Alexandra és Szelle Szilárd operett műsora
20.00 Csőgör Gábor mulatós műsora
21.00 LOBBANÁSPONT TŰZZSONGLŐR Egyesület bemutatója
21.30 SZTÁRVENDÉG: BODNÁR ATTILA- a felejthetetlen Modern Hungária
énekesének műsora, közreműködik PAP RITA
22.00 EVM koncert
Kísérő programok:
15 óra és 19 óra között Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Projekt
által szervezett Szelektív Roadshow,
egész nap ingyenes légvár, trambulin és délután arcfestés a gyermekeknek.
Büfé, Estebéd, Falunapi főzőverseny
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Bővül kapcsolatrendszerünk
Küngös Község Önkormányzata és a szlovákiai Csitár (Štitare) Község Önkormányzata
2015. augusztus elsején a Felvidéken, Csitár község Falunapi ünnepségén kötött
együttműködési megállapodást a kulturális élet, az oktatás, a hagyományápolás
célterületekre fókuszálva. A Kelet-balatoni Térség Önkormányzatai közül eddig a napig
Küngösnek, míg a Zoboraljai Térségben Csitárnak nem volt egyedül partnere a
párhuzamos térségből.
VINKOVICS ZSUZSANNÁVAL (VINKOVIČOVÁ ZUZANA) - Csitár Község
polgármesterével 2015 februárjában kezdtem meg az együttműködésről a tárgyalásokat, s
mindkét község Képviselő-testülete egyöntetűen támogatta a kezdeményezést. A Keletbalatoni Térség és a Zoboraljai Térség között több mint 20 éve tartó mintaszerű
együttműködés kiteljesedett az 1000 fő lélekszám alatti községeink együttműködési
megállapodásának létrejöttével. Eddig a németországi Güterfelde-vel tartottunk fenn
partneri viszonyt, augusztus 1-jén a megállapodás aláírásával csatlakoztunk a külhoni
magyar kapcsolattal rendelkező önkormányzatok köréhez.
Képviselő-testületünk
kifejezett szándéka, hogy az új
partnerkapcsolat létrejöttével a
két községben élő családok
között barátságok köttessenek.
Kölcsönös
látogatásokkal,
kulturális
programok
szervezésével
évről-évre
erősödjék polgáraink között a
jó viszony. Ismerjük meg
egymás településeit, szokásait,
partnerkapcsolatait, s a 250
km-es távolság ne jelentsen
akadályt gyermekeknek és
felnőtteknek az együttműködés
hosszútávú fenntartásában.
Augusztus 1-jén nagyszerű fogadtatásban volt részünk Csitáron. Vendéglátóink
megkülönböztetett figyelemmel gondoskodtak rólunk. 6 fős delegációnk
megismerkedhetett a falu történetével, a környező Zoboraljai településekkel, valamint
találkozhattunk Csitár magyarországi azonos nevű partnerével a Nógrád megyei Csitár
delegációjával, másik partnerével a Felvidéki Kelenye küldöttségével, valamint a Cseh
országi testvérvárosa delegációjával – a Police-iekkel.
Ha minden a tervek szerint alakul, Falunapunkon személyesen is találkozhat lakosságunk a
Zoboraljai Csitár község polgármester asszonyával és kísérőivel.
Szabó Gergely polgármester

3.OLDAL

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

Güterfelde-i út
2015. július 12-én reggel ismét útnak indultunk Güterfeldébe 5 izgatott gyermek
társaságában. A kezdeti ismerkedés a 12 órán át tartó közös buszozás, beszélgetés
mellékhatásaként már útközben lezajlott, így megérkezésünkkor már-már barátokra találva
foglalhatták el a gyermekek a szállást. A lányok az udvaron található lakókocsit, a fiúk a
sátrat foglalhatták el nagy örömmel és izgalommal. Érkezésünkkor egész kis csapat fogadott
minket, egyelőre főként felnőttek.
Első ott töltött napunkon az esős időnek köszönhetően szabadtéri programra nem volt
lehetőségünk, ehelyett vendéglátóink egy termálfürdőbe vittek minket, ahol a gyermekek
számára több csúszda is rendelkezésre állt, ezenkívül élménymedence színesítette napunkat.
A gyermekek nagyon élvezték a csúszdázást, szinte egész nap csúsztak.
Második nap ellátogattunk Berlinbe, a Magyar Nagykövetségre, ahol magyar nyelven,
magyar emberek fogadtak minket, meséltek a gyermekeknek a követség munkájáról, és
megvendégeltek minket a követség konyháján készült magyar sajtos pogácsával is.
A gyermekek gondolatai ezen a délelőttön mégsem a követségen jártak, hanem a délutánra
tervezett Legoland körül. Hatalmas élményt jelentett számukra a hatalmas zsiráf a bejárat
mellett, az ember nagyságú filmszereplők és a sokféle játék, amik mind-mind legóból
épültek. Szerdán az időjárás továbbra sem kedvezett nekünk, ezért a délelőtti pihenés, udvari
játék után ellátogattunk a közeli Stern-Centerbe, ahol a gyermekek vásárolhattak
családtagjaiknak és maguknak egy-két emléket az útról. A csütörtöki napon már naposabb
idő köszöntött bennünket, ezen a napon végigjártuk a Babelsbergben található Filmparkot.
A 4D mozi, a kaszkadőr bemutató,
különböző filmes díszletek, valódi
tengeralattjáró, amibe belépve egy
atomkatasztrófát élhettünk át, a
különböző fotózási alkalmak és a
hatalmas játszótér óriási élményt
nyújtottak a gyermekeknek.
Következő napunkon ellátogathattunk
a helyi strandra, a Güterfeldén
található tóra, majd délután a helyi
gyermek tűzoltók bemutatóján a
gyermekek kipróbálhatták, milyen egy
tűzoltó bőrébe bújni, felvehették az
egyenruhát,
célba
lőhettek
a
tömlőkkel, és utazhattak a tűzoltó
autóval is.
Késő délután találkozhattunk azokkal a
német gyermekekkel, akik augusztusban hozzánk fognak érkezni.
Jó érzés volt látni, hogy a társadalmi, nyelvi korlátokon felülemelkedve hogyan játszanak,
kergetőznek gyermekeink a német gyermekekkel.
Úgy gondolom, maradandó élményt szerezhettek a gyermekek, és barátságok szövődtek az
út alatt.
Fazekas Gabriella
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Gyermeknap 2015.
2015. június 14-én tartottuk
hagyományos
gyermeknapi
rendezvényünket Küngösön. A
késői időpont oka az óvodai,
általános iskolai ballagások
dátuma. Utólag talán jobb is
volt így, hiszen a gyermekek,
fiatalok úgy érkeztek vasárnap
a Kingus parkba, hogy már a
várva várt vakációjukat töltik.
A szokáshoz híven légvárral,
élőcsocsóval vártuk Őket a
„Küngösért”
Alapítvány
nagylelkű
felajánlásának
köszönhetően. Balatonkenese
Rendőrőrsről
rendőrautó
érkezett bemutató céllal. Benedek Ervin jóvoltából hűsítő jégkrémet kapott minden
gyermek. Deák Tibor és Deák Tiborné pedig fagylaltot kínált a vendégeknek.
Délután 15 órától a Ramazuri Bábszínház volt vendégünk. Az előadás típusa: „KI játszik
ilyet?” című zenés interaktív előadás bábokról, bábokkal kicsiknek s nagy nagyoknak... A
gyermekek mellett a címhez híven felnőtteket is bevont a műsorba, akik a gyermekekhez
hasonlóan nagyszerűen szórakoztak. Hát még akik a játszókat nézve ültek a sorokban… 
Az előadás a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával jöhetett létre.
Köszönettel tartozunk Tóth Mariann-nak a felajánlott üdítőkért, Nagyné Kányai Verának
és Bódai Zoltánnénak a palacsinta sütésért. Hálásak vagyunk Fazekas Gabinak és
Pratscher Ginának a csodás arcfestményekért.
Ismét egy közösen megszervezett, vidám délutánon vagyunk túl.
Végh Annamária

2015. június hónapban két küngösi Lakosunkat köszönthetjük kerek születésnapjuk
alkalmából. 6-án Kiss Lajosné töltötte be 65. életévét. Farkas Ernő 13-án volt 85 éves. Július
hónapban, 27-én Pénzes Istvánné töltötte be 65. életévét. Kányai Zoltán 31-én volt 75 éves,
Banai Józsefné pedig 9-én ünnepelte 85. születésnapját. Kívánunk nekik sok-sok egészséget és
örömöt az életben!
„Élj soká! és legyen élted,
Mint derűs nap, tiszta, víg,
Mely piros hajnalból támad
S ismét abban áldozik.”
Küngös Község Önkormányzata
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Virágzástól a termésig
A tíz-tizenkét éves kajszibarack fa tavaly alig néhány
gyümölcsöt érlelt. Idén olyan Pazar volt a virágzása, hogy a
mellette elhaladó lelassult, majd megállt, és gyönyörködött.
Vérmes reményeket fűztünk hozzá.
Fagy
vagy
más
ártalom
nem
akadályozta
a
gyümölcskezdemények kialakulását. Egyik reggelre mégis
vastag teríték, száznál is több gyümölcs hullt a földre.
Szomorúak lettünk. A hosszan elhúzódó aszályra gyanakodtunk.
Öntözni kezdtünk. Úgy tűnt, hogy ezt haszonnal cselekedtük.
Alighogy megnyugodtunk, egy szeles éjszaka után a korábbinál
is több szőrös barack lepte a fa alját. A spejzban üresen
várakoztak a lekváros üvegek, ez a második nagy veszteség
azonban elcsüggesztett bennünket.
Kialakult, majd elhatalmasodott bennünk az önvád: nemcsak
öntözni, hanem monília és más fertőzés ellen permetezni kellett
volna. Nesze neked, biokultúra! A tágas kertben meggy-, málna- és ribizliszüret, a paprika
ágyások kapálása, paradicsomkarózás, zöldbab szedése következett. A barackfára úgyszólván rá
se néztünk.
Így érkezett el július 8-a, amikor rengeteg eső hullott. A heves villámlásokkal és orkánszerű
széllel érkező zivatar nemcsak hazánkban, hanem szinte egész Európában hatalmas károkat
okozott. Alig vártuk a virradatot, hogy fölmérjük kerti pusztításait.
Legnagyobb meglepetésünket a barackfa szolgáltatta. Nem akartunk hinni a szemünknek, hogy a
vihar egyetlen szem termést se vert le. A két korábbi hullást, majd a bőséges csapadékolást
követően hamar kifejlődtek a gyümölcsök. Elkezdtek sárgulni, egyiket-másikat halvány pír
színezett.
Nem sokáig töprengtünk a szerencsénket. Amíg kicsi volt a fa, a hozam túlméretezettsége miatt
mi végeztük el a célszerű ritkítást. Most, amikor már erre képtelenek lettünk volna, a természet
maga tizedelt vagy huszadolt, és amint a kép érzékelteti: kétezernél is több egészséges barack
termett.
Márkus Zoltán
FELHÍVÁS
Az alábbi probléma megoldásában kérjük a tisztelt Lakosság segítségét:
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Küngös Község Önkormányzata által a Belügyminisztériumi
Startmunka mintaprogramban megművelt földterületekről illetéktelenek engedély nélkül
terményt gyűjtöttek be és tulajdonítottak el.
A terménylopást minden esetben az illetékes rendőri szerveknek jelentjük.
Amennyiben a Polgárőrség, illetve az Önkormányzat illetékes dolgozói tetten érik a tolvajokat,
feljelentésre számíthatnak.
Kérjük a tisztelt Lakosságot, amennyiben idegeneket, gyanús személyeket látnak községünkben,
haladéktalanul értesítsék a Polgárőrséget, a Rendőrséget vagy az Önkormányzatot.
Együttműködésüket köszönjük!
Küngös Község Önkormányzata
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Kedves Gyerekek!
Az előző számban megjelent rejtvényt helyesen beküldő nyertes: Szabó Sarolta. Nyereményét
átveheti 2015. augusztus 11-től (kedd).
A következő rejtvényre 2015. augusztus 28-ig (péntek) várom a helyes megfejtéseket.
Végh Annamária

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.

