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Gyermeknap
Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot
Családi Gyermeknapunkra, melyet
2015. 06. 14. ( VASÁRNAP ) 14 órától tartunk a Kingus parkban.

Programok:

Légvár

Élőcsocsó

Arcfestés

Balatonkenesei rendőrőrs bemutatója

15 órától Ramazuri Bábszínház KI játszik ilyet? zenés interaktív előadás bábokról, bábokkal
kicsiknek s nagy nagyoknak...
Filléres büfével várjuk vendégeinket
… és az elengedhetetlen palacsintával!
Töltsük együtt a délutánt!
Küngös Község Önkormányzata
A rendezvény támogatói:
„Küngösért” Alapítvány, Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
(KSZR) csoport, Boda Attila és családja, Deák Tibor és Deák Tiborné, Family Frost

Anyák napja Küngösön
Ebben az évben Anyák Napja alkalmából úgy gondoltuk, hogy elhagyjuk egy kicsit a „versmondós” formát, és
interaktívvá, kétoldalúvá tesszük ezt a szép ünnepet. Az ötletet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Pardiné
Mórocz Magda egyből továbbgondolta, majd Polányiné Lénárt Kata márkói könyvtáros lelkes javaslatára
meghívtuk Darabos Györgyit. A délután során megismerhettük az öt szeretet nyelvet, majd beszélgetés és
kézműves foglalkozás vette kezdetét. Véleményem szerint az előadás egyaránt érintett gyermeket, tinit,
felnőttet, anyukát, nagymamát. Az emberi kapcsolatok igen törékenyek, és Györgyi megvilágította nekünk,
hogyan lehet vigyázni rájuk, kezelni az egyes személyiségeket, helyzeteket.
A délutánt 17 órától nyitottuk meg. Kicsit félve álltam a rendezvény előtt, az esetleges érdeklődéshiány miatt. A
nagytermet nem töltöttük meg, ám véleményem szerint aki eljött, az nem csalódott, sőt. A gyermekekre nagyon
büszke voltam, hogy az előadás alatt nagyon csendesen és nyugodtan viselkedtek. Néhol pedig magukra is
ismertek. A szülők, leendő szülők pedig figyelmesen hallgatták Györgyit.
Az előadás végeztével kérdéseket tehettünk (és tettünk is) fel az előadónak, így személyesebbé vált a légkör. Ez
alatt a gyermekek emléklapokat, dísztárgyakat készíthettek. Tesztlapot is kaptunk, amely segít megtudnunk, mi
is a mi szeretet nyelvünk. Többen már a helyszínen kitöltötték. Házi pogácsával, süteménnyel vártuk
vendégeinket ezen a napon. Távozáskor pedig minden megjelent anyuka, nagymama virággal távozhatott.
Összességében egy rendhagyó, ám teljesen komplex és belsőséges programot zártunk. Érdekes és tanulságos
témákat érintettünk, és az előadó személyiségének köszönhetően a vendégek bekapcsolódtak a
kommunikációba.
Ismét csak köszönet jár a megyei könyvtárnak, a KSZR csoportnak, Magdának az ötletért, a támogatásért,
valamint Darabos Györgyinek a színvonalas előadásért!
A legnagyobb köszönet viszont az anyukáknak jár!
Végh Annamária
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Izgága tavaszi kavargásban
Haragoszöld levelek közt karminpiros villanások a gyenge szélben. Május 18-a körül a feketerigók lédús
gyümölcsre áhítozva lopakodnak a cseresznyefára. A költöző madarak közül a bíbicek korán tértek vissza.
Szeszélyes visongásokkal teljes örömszárnyalásuk azonban ma már jobbadán csak kedves emlék, mivel
ezeknek a madaraknak a számára gazdasági változásaink miatt mára alig maradt élettér. Falunk gólyapárja
megfigyelésem szerint április 14-én érkeztek meg a távoli telelésből. Talán a viharos esőktől mentes időjárás
miatt idén legalább egy, de az is lehet, hogy két héttel a szokásosnál előbb kezdte meg lázas és hangos
fészekkereső röpteit a kakukk. Visszaérkeztek kertünkbe a poszáták, a falu felett húzódó csalitosban
csattognak már a csalogányok. Igazgatják fészküket a löszfalban a gyurgyalagok. Egy sárgarigó fuvolával
fűzte át a diófa sort.
Idén szokatlan vendégek érkeztek hozzánk a Balaton felől. Közülük a mókus, úgy tűnik, alkalmatlannak
találta a körülményeket egy hosszabb tanyázásra, az örvöspár azonban fészekrejtő lombra lelt. Mélyhangzású,
tompa dala szomorú emlékek ébresztésére képes.
Egyik madár a röptével, a másik az énekével lopja be magát a szívünkbe. Az izgága tavaszi kavargásban
már-már megfeledkeztünk a fecskéről. Például a füstifecskékről, amelyek évtizedekkel ezelőtt százszám
szegték légterünket. Az ereszek alá és az istállók gerendáihoz tapasztott fészkeik száma ismert okok miatt
mára nagyon megfogyatkozott. Néhány napja a régi boltépület körül cikázott egy, de az alighanem
molnárfecske volt. Két nappal később igen nagy magasságban és igen gyorsan repült egy magányos
füstifecske. Talán még a világból is kiszállt.
Ám jött helyette vetési varjú. Nem is egy, és nem is kettő. – Kár, kár! – kiabálták. És tényleg kár. Ezek a
fekete madarak ebbe a színes, szép tavaszba ugyan honnan érkeznek? Lakóhelyünk felett régen csak télen
szálltak a varjak. Jelezték a hidegre forduló időt. De tavasszal…Olyan a mi beékeltségünk a világba, hogy
nem bánthatjuk, el se igen zavarhatjuk körünkből a gyászmadarakat. Kiszolgáltatottságunkban egykedvűen
szajkózzuk a közmondást, hogy: „ Néha a varjú is tud ékesen károgni.”
Márkus Zoltán
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Trenkwalder Személyzeti szolgáltató Kft. multinacionális megbízója részére munkatársat keres
Székesfehérvárra és környékére, az alábbi pozíciókba:
- Betanított munkás
- Összeszerelő operátor
- Minőségellenőr
- Kézi anyagmozgató
Amit kínálunk: Kulturált munkakörülmények, Cafeteria juttatás, útiköltség térítés, hosszú távú munkalehetőség
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, 3 és folyamatos munkarend vállalása, jó állóképesség, monotónia tűrés
Előny: Kézi anyagmozgató munkakörbe: OKJ-s targoncás bizonyítvány
18 éven felüli diákok jelentkezését is várjuk!
A Trenkwalder Személyzeti szolgáltató Kft. multinacionális megbízója részére munkatársat keres
Székesfehérvárra és környékére, az alábbi pozíciókba:
- Betanított munkás
- Vizuális végellenőr
- Raktári anyagmozgató
Amit kínálunk: Kulturált munkakörülmények, ingyenes céges járat, hosszú távú, stabil munkahely, étkezési
hozzájárulás, cafeteria (bruttó 310.000.- Ft/év), bónusz+jutalom lehetőségek.
Bruttó havi alapbér: 123.000 Ft/hó (betanított munkás); 126.700 Ft/hó (raktári anyagmozgató); 140.000 Ft/hó
(vizuális végellenőr)
Műszakpótlékok: +40 % (18.00-06.00, 3 műszak); +50 % (18.00-06.00, folyamatos műszak)
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk Székesfehérvár, Budai u. 40-46. alatti irodánkban. További
információk: Tel.: 06/22 514-444; 06/20 367-64-99; email: HuJobSzekesfehervar@trenkwalder.com
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Már készülünk a nyárra!
Lassan vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal találkozunk a közterületeken. A megnőtt
szabadidő hasznos eltöltésére valójában sok lehetősége van az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi
feltételekhez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválokon csellengő fiatalokra sok veszély
leselkedik.
A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a „hangulatjavító” szerek fogyasztását, hiszen a nyaralni,
pihenni érkező, gyakran unatkozó fiatalok könnyen nyúlnak hozzá. Az utóbbi időben a már jól ismert
tudatmódosító szerek mellett – és ide tartozik az alkohol is - egyre inkább az úgynevezett „dizájner”,
„discó”, „party” drogok kerültek előtérbe. Ennek oka részben, hogy olcsóbban szerezhető be, másrészt az
internetes vásárlás nehezebben nyomon követhető. A veszélye viszont óriási, mivel nem bevizsgált,
tudományosan kikísérletezett gyógyszerekről van szó! A ’régi drogokkal’ kapcsolatba az orvosok, az
egészségügyben dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat az emberi szervezetre,
és hogyan lehet, kell kezelni a magatehetetlen vagy önveszélyes állapotban kórházba kerülő embereket. Az
’új szerek” szervezetre gyakorolt hatása viszont teljesen ismeretlen! Arról nem is beszélve, hogy már százas
nagyságrendű a szám, ahány féle anyag található a „piacon”. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen
szert/szereket, milyen mennyiségben összekeverve kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen be a hatásért, és
az hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jellemző, hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag
összetétele is mindig más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó.
A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fiatalokkal, a beszélgetés velük, a
figyelműk felhívása a veszélyekre nem egyszeri dolog, arra rendszeresen és folyamatosan szükség van, ha
eredményt akarunk elérni. Már - a „csak egy élet” megmentése - is eredmény!
Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok ugyanúgy felpörgethetik a szervezetet,
mint a drogok, vagy az alkohol, és a vezetőre kifejtett, szokatlan hatása lehet közlekedési baleset oka.
A pihenésre vágyó vendégek mellett az idegenforgalmi idényben megnő az idegenek, az ismeretlen
gépkocsival közlekedők száma is. Akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók
óvatlanságát kihasználva bűncselekmény-elkövetési szándékkal érkezik. Közülük kerülnek ki a trükkös
tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, „elkötői”.
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra,
kérdezgető, nézelődő emberek jelenlétére a rendőrség értesítésével hívják fel a figyelmet. A
Rendőrkapitányság minden elérhetősége és ügyfélfogadási rendje a www.police.hu oldalon megtalálható!
Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
e-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920
Kellemetlen eseményektől mentes pihenést kíván Önöknek a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Zöldborsó és újhagyma kapható!
Küngös, Kossuth u 60.
Kastéllyal szemben a fólia sátornál.

Hétfő-Péntek: 8-15 óra között
Zöldborsó (hüvelyes) 400.- Ft/kg
Újhagyma
100.- Ft/csokor
A Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet termékeinek megvásárlásával a helyi gazdaságot
támogatja.
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2015. május hónapban két küngösi Lakosunkat köszönthetjük kerek születésnapjuk alkalmából. 12-én
Klauck Horst Dieterné töltötte be 75. életévét. Kulics János 3-án volt 60 éves. Kívánunk nekik sok-sok
egészséget és örömöt az életben!

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”
Küngös Község Önkormányzata

Kedves Gyerekek!
Az előző számban megjelent rejtvényt helyesen beküldő nyertes: Szabó Sarolta. Nyereményét átveheti 2015.
június 16-tól (kedd).

A következő rejtvényre 2015. június 30-ig (kedd) várom a helyes megfejtéseket.
+1 kérdés: Melyik madár 2015 év madara? A megfejtés mellé erre a kérdésre is várom a választ.
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.

