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Kedves Olvasó!
December hónap szinte minden háznál, családnál az adventi készülődésről szól. Nem volt ez másképp
településünkön sem. Az otthoni ünneplés mellett az önkormányzat rendezvényei is lehetőséget nyújtottak az
érdeklődők számára. November végétől, pontosan 28-tól minden pénteken közösen gyújtottuk meg az adventi
koszorú négy gyertyáját a Faluház előtt. 5-én Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei látogattak el hozzánk.
Beke Zsolt plébános mellett ők is megosztották velünk ünnepi gondolataikat alkalomhoz illő énekek, versek
és imádság kíséretében. Majd adventi ajándékkészítő játszóház vette kezdetét. December 6-án a Mikulást
kísértük körbe a településen, hogy a jó gyermekeket (mert Küngösön csak az van. ) megjutalmazza.
December 12-én nyugdíjasainkat köszöntöttük a III. adventi gyertya meggyújtásakor. Holányi Julianna
festőművész képeiből nyílt kiállítást plébános atya nyitotta meg szintén ezen alkalomkor. A tárlat január 15-ig,
hivatali nyitvatartási időben látogatható. A gyermekek műsora után a vacsorához a hangulatot Varga József
nótaénekes biztosította. Külön köszönettel tartozunk a Fiorács Kft-nek a vacsora alapanyagát képező sertésért
valamint Tóth Mariann-nak az ajándékcsomagokhoz történő hozzájárulásért.
December 19-én a IV. gyertyát is meggyújtottuk az adventi koszorún, majd karácsonyi kézműves foglalkozást
tartottunk az érdeklődőknek. 23-án a hagyományos Falukarácsonyi ünnepségünk keretén belül a gyermekeket
ajándékoztuk meg. A Küngösi Színjátszó Kör előadását követően az elmúlt év eseményeiből készített
képösszeállítást tekintettük meg. Majd míg a gyermekek karácsonyi mesefilmet nézhettek, a felnőttek forralt
bor, meleg tea és zsíros kenyér fogyasztása közben meghitt beszélgetésbe kezdtek.
Az otthoni ünneplés, együttlét után 29-én, hétfőn a képviselő-testület, civil szervezetek tagjait, hivatali,
önkormányzati dolgozókat és a településért tevékenykedő önkéntes segítőket vártuk vacsorára a Faluházba. A
Polgármester Úr mindenkinek megköszönte a közösségért végzett munkát, majd a képviselő-testület tagjai
által készített disznótorostól és Goór Zoltán gulyásától lakhattunk jól. A kiadós és finom vacsora után
csapatok vetélkedése következett.
Kedden a szintén hagyományos felnőtt pingpong bajnokság zajlott. Női és férfi kategóriában egyaránt erős
mezőny nevezett be. A Sport Egyesület által szervezett nap végére mindenki egészségesen elfáradt. A
végeredmény női kategóriában: 3. Kányai Sándorné 2. Goór Zoltánné 1. Végh Annamária. Férfi kategória: 3.
Goór Zoltán 2. Nagy Lajos 1. Farkas Béla. Gratulálunk! A folytatás pedig szerdán következett, az ifjúság sem
maradhatott ki a megmérettetésből. Eredmény: 3. Szabó Márk 2. Nagy Dominik 1. Ifj. Márton Lajos.
Gratulálunk nekik is és jövőre talán a felnőtt mezőnyben találkozhatunk velük.
Reméljük, 2015-ben is tartalmasan, de izgalmasan zsúfolt decemberünk lesz. Mindenkinek kívánok Boldog Új
Évet valamint azt, hogy örömben és sikerekben igen gazdag legyen!
Végh Annamária

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PÓTSZILVESZTERI BÁL
Helyszín: Küngös, Faluház
Időpont: 2015. január 16.(péntek)
Programok:
-20.30-kor megnyitó
- éjfélkor tombola értékes nyereményekkel!

(A fődíj egy 2 személyre szóló 3 nap-2 éjszakás hétvége Egerben.)

Zenél: Tesók együttes
Támogatói belépőjegyek a helyszínen is vásárolhatók (1000 Ft értékben).
Kérjük, az elővételben megvásárolt támogatói jegyet, amely egyben belépőjegy is, hozza magával!
Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület
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Ilyen volt a karácsonyunk
- Megjelent az ÚJ ÚT című Veszprém megyei újságban Kossuth címerrel „Szocializmust -magyar módra!”
felirattal 1956. dec.29-én, szombaton. Kisebb változtatatásakkal felvillant néhány hiteles képet az akkori
időkről.
Tudjuk, hogy éveken át a lelki béke meghitt melegsége a családi kört sem tölthette be karácsonykor.
Visszássággal, csalással és félelemmel volt terhes a társadalom. Azt is tudjuk, hogy nem sokkal az idei
karácsony előtt egy csodaként szállt síkra a nemzet. A pártoskodáson , széthulláson, a bosszúállás sötét
kísérletein túl remélni tudtuk az idei ünnep magasztosságát, ember és ember kézfogását, magyar és magyar
egymásra találását.
Ilyen volt a karácsonyunk! Alig néhány emlékünkkel mindannyian állíthatjuk. És ez boldogítóbb, mint az
„égig érő” karácsonyfa, a finom kalács pirossága, színházban az ünnepi műsor, több ezer forintos ajándék a
boltból, s ami még elmaradt, sorolhatnánk. Ami jó volt, abból említsünk példát!
Szolgálatban
December 23-án reggel sokadmagammal vonatra ültem Veszprémben, hogy mielőbb hazaérjünk
szeretteinkhez. Eljutottunk Zircig, ahol kijelentették, hogy Varsány felé nem megy tovább személyvonat.
Többen gyalog is folytattuk volna az utat. Közben talán utolért volna bennünket egy gépkocsi. Megállítottuk
volna, hogy szíveskedjenek felvenni. Már elénk képzeltünk egy hosszúbundás TETU-sofőrt, amint fékez.
Kihajol a vezetőfülkéből, és azt mondja: szálljanak fel gyorsan.
Megtudtuk, hogy hamarosan megy egy tehervonat Győr felé. Megkértük a vasutasokat, hogy vigyenek el
bennünket. Volt, aki közölte, hogy szálljunk be. Mondanom se kell, örültünk a lehetőségnek. Igenám, de mire
elhelyeztük a csomagjainkat, egy másik alkalmazott leparancsolt bennünket a vagonról.
-Ez tehervonat, kérem, a szabályzat előírja, hogy nem szállíthat személyeket. Ha baj történne, kit vinnének
törvény elé?
A parancs erélyes volt, az okfejtés igaz, mégsem szállt le, csak egy-két idős asszony. Összefogtunk,
ésszerűségre és emberiességre, meg ami kis dolgok alkalmával helytelen, a magyarságunkra hivatkoztunk.
Arra, hogy nem azért hullott nemrégiben vér, hogy…
Az utasok közt volt, akinél – lakodalomból jövet- magas volt a légkör. Ez utóbbi már-már robbanásig feszült,
amikor egy zirci meg egy, a vonaton szolgálatot teljesítő összesúgott.
-A fékekre, fiúk – hangzott-, de minél többen! – Mi értettünk a szóból. Lehetővé tették, hogy mielőbb
hazajussunk.

-

Kézfogás
Ez a kis történet szintén az ünnep előtt játszódott le. Ismerősök találkoztak az utcán. Mindegyik többgyerekes
családapa. Valamikor még, a felkelés idején valamiért megorroltak egymásra, és magyaros keménységgel
verekedtek.
Most egyik megállította a másikat.
Karácsony jön, fogjunk kezet, testvér!
A megszólított mélyen a másik ember szemébe nézett, és kezet nyújtott.
-Azért én kulccsal nem ütöttem.
-Anélkül is jól helybenhagytál.
Most azonban nem ütésektől, hanem szégyentől pirult az arcuk. A kibékülés kellemes érzésével kezet ráztak, s
tovább mentek.
A Kisjézus helyett
A két –három éves Marika szívrepesve ujjongott a karácsonyfa alatt. Megtudta, hogy Jézuska ugyan kis ágyat
hozott, de kifelejtette belőle a babát. (Valójában a játékboltos szűkös kényszerűségből különválasztotta az
egybetartozókat két szülő előtt)
-Csuna Jézuska, nem hoztál babát – sopánkodott a kicsi.
A szomorú hiányról értesült egy nagyobbacska leány, aki már rég nem öltöztetett-dédelgetett egy
kaucsukbabát. Karácsonyi köszöntőként tért be Marikáék házába, és ennyit mondott:
-A Kisjézus helyett…
Ami miatt reménykedni lehetett, hogy egy másik hajlékba meg kiságyat juttatott a figyelmes és önzetlen
szeretet.
Márkus Zoltán
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Balatonakarattyával bővült a Közös Hivatal - csatlakozással kapcsolatos gondolatok
Nagy örömömre szolgál, hogy községeink között 2015. január 1-jétől régi-új együttműködés alakult ki. Küngös
község lakosságának nevében mondhatom, hogy mindenkor az összefogás és a feladatok közös megoldását
tartottuk jóra vezető útnak. Ennek értelmében községeink és közösségeink remélhetően nem csak a szoros
értelemben vett közös hivatal fenntartásában működnek majd együtt, hanem a térség fejlődéséért folyamatosan
tesznek, ezáltal tudjuk hatékonyan előmozdítani a Balaton keleti csücskének épülését, szépülését és vonzóvá
válásának előnyeit az itt élők boldogulására fordítani. Minél színesebb egy együttműködés, annál több követője
és tevékeny résztvevője tartja fontosnak fenntartását. Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Csajág és Küngös
együttműködése változatos és sokrétű lehetőségeket kínál mindannyiunk számára. Kívánom, hogy hosszú távú
és gyümölcsöző legyen közös munkánk.
Küngös, 2015. január 5.
Szabó Gergely
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet pályázatot hirdet ügyvezető igazgatói
munkakör betöltésére














Az ügyvezető igazgató feladata a szövetkezet ügyviteli, értékesítési és marketing tevékenységének folytatása,
valamint az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása.
Ellátandó feladatok:
A Szövetkezet céljainak megvalósítása érdekében éves üzleti tervet készít és beterjeszt. Az elfogadott üzleti
tervet végrehajtja.
A meglévő célpiacokkal kapcsolatot tart fenn, újakat feltár. Folyamatosan elemez, tervez, bevezet, értékesít.
Értékesítési hálózatokat, utakat dolgoz ki.
Speciális értékesítési és marketing programokat tervez és szervez az adatok és a piaci elemzések ismeretében.
Kereskedelmi koncepciót alakít ki.
Árlisták, árengedmények, raktározási és szállítási feltételek, eladás – ösztönző költségvetések, értékesítési
módszerek, speciális ösztönzők és kampányok megtervezését, megszervezését végzi, azokban aktívan
közreműködik.
Előbbi ismeretek és tapasztalatok birtokában feltárja a további fejlesztési lehetőségeket különös tekintettel a
helyi önellátó gazdálkodás népszerűsítésére, ösztönzésére - bérfeldolgozásra, termény felvásárlásra.
Szakmai látogatásokat, tapasztalatcseréket szervez.
Adminisztratív eljárások kialakítására, irányítására tesz javaslatot.
Intézi a működéssel kapcsolatos operatív ügyeket.
A jogviszony időtartama három hónapos próbaidő után határozatlan időre szól.
A foglalkoztatás jellege megállapodás szerinti.
A tevékenységhez tartozó elvárások:
büntetlen előélet
cselekvőképesség
egészségügyi alkalmasság
ügyvezetésben és értékesítésben szerzett gyakorlat
szociális szövetkezetek működésének általános ismerete
jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
nagyfokú önállóság
jó problémamegoldó készség
előrelátó, felelősségteljes munkavégzés
eredményorientáltság
felhasználói szintű számítógépes ismeretek
„B” kategóriás jogosítvány
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Előnyt jelent:
 konyhakerti növények termesztésében, tárolásában, feldolgozásában szerzett szakmai tapasztalat
 Küngös, vagy környékbeli lakhely
Munkavégzés telephelye Küngös.
Pályázathoz csatolandó:
 részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az előző munkaköröket, fő tevékenységeket (a jogosítványt
és a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a személyes meghallgatáson kell bemutatni.)
 az ügyvezetésre és értékesítésre vonatkozó szakmai program tervezet a javadalmazási igény megjelölésével
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.
A tevékenység megkezdésének időpontja: várhatóan 2015. április 1.
A pályázattal kapcsolatban további információt Szabó Gergely polgármester nyújt személyesen a
Szövetkezet székhelyén: 8162 Küngös, Kossuth u. 30., valamint a 06/30-226-09-46-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja az alábbi lehetőségek bármelyike:
Postai úton: 8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.
Elektronikus úton: hivatal@kungos.hu
Személyesen: 8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tájékoztató a Balatonalmádi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjéről:
Hatósági Osztály

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Balatonalmádi Járási Hivatal
Vezető:
dr. Tar Viktória
Járási székhely:
Balatonalmádi
Elérhetőség:
Cím:8220 Balatonalmádi, Széchenyi
sétány 1
Telefon:88-594-180
Fax:88-594-182
email:hivatal@balatonalmadi.vemkh.
gov.hu

Hétfő

8:00-16:30

Kedd

Nincs ügyfélfogadás

Szerda, Csütörtök

8:00-16:30

Péntek

8:00-13:00
Okmányirodai Osztály Balatonalmádi

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Hétfő

8:00-11:30, 12:30-17:00

Kedd

Nincs ügyfélfogadás

Szerda, Csütörtök

8:00-11:30, 12:30-16:00

Péntek

8:00-13:00
Járási Gyámhivatal

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Hétfő

8:00-16:30

Kedd

Nincs ügyfélfogadás

Szerda, Csütörtök

8:00-16:30

Péntek

8:00-13:00
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Veszprémi Petőfi Színház 2015. januári előadásai:
2015.01.12. | 17:00 |Hétfő-Titus Andronicus-Bérletszünet | Latinovits-Bujtor Játékszín
2015.01.12. | 19:00 |Hétfő-Bécsi vér-Németh László bérlet | Nagyszínház
2015.01.13. | 19:00 |Kedd-Bécsi vér-Kisfaludy bérlet | Nagyszínház
2015.01.14. | 15:00 |Szerda-Chicago-Bérletszünet | Nagyszínház
2015.01.14. | 19:00 |Szerda-Chicago-Kolontár bérlet | Nagyszínház
2015.01.16. | 19:00 |Péntek-A vadkacsa-Kossuth Zsuzsanna bérlet | Nagyszínház
2015.01.17. | 19:00 |Szombat-Chicago-Gárdonyi bérlet | Nagyszínház
2015.01.23. | 19:00 |Péntek-A fizikusok-Petőfi bemutató bérlet | Nagyszínház
2015.01.24. | 19:00 |Szombat-Az igazat mondd, ne csak a valódit-5. - pedagógus - bérlet |
Latinovits-Bujtor Játékszín
2015.01.24. | 19:00 |Szombat-A fizikusok-Bakony bérlet | Nagyszínház
2015.01.25. | 18:00 |Vasárnap-A fizikusok-Déryné bérlet | Nagyszínház
2015.01.28. | 19:00 |Szerda-A fizikusok-Dobák Lajos bérlet | Nagyszínház
2015.01.29. | 17:00 |Csütörtök-A vadkacsa-Ujhelyi Olga bérlet | Nagyszínház
2015.01.30. | 19:00 |Péntek-A fizikusok-Latinovits bérlet | Nagyszínház
2015.01.31. | 18:00 |Szombat-Ádámok és Évák ünnepe-Bérletszünet | Nagyszínház
2015.01.31. | 19:00 |Szombat-SzínházJegyetem 2.0-Bérletszünet | Latinovits-Bujtor
Játékszín
További részletek és tudnivalók a www.petofiszinhaz.hu oldalon találhatóak.
HANGVILLA MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI TÉR – VESZPRÉM
JANUÁRI PROGRAMOK
2015/01/10
Sz 21:00

Hangvilla Veszprém
Kávézó
Veszprém

SZAXOFON Kávéház

2015/01/11
V 10:00

Hangvilla Veszprém
Hangvilla - kamaraterem
Veszprém

Irgünc-burgunc - Mesebolt Bábszínház vendégelőadása

2015/01/17
Sz 20:00

Hangvilla Veszprém
Hangvilla - Nagyterem
Veszprém

Lajkó Félix - maraton

2015/01/18
V 11:00

Hangvilla Veszprém
Hangvilla - Nagyterem
Veszprém

Kabóca Bábszínház - Rumini és a négy jogar

2015/01/20
K 19:00

Hangvilla Veszprém
Hangvilla - Nagyterem
Veszprém

Tompos Kátya - Keresztül Európán

További részletek és tudnivalók a www.hangvilla.com oldalon találhatóak.

2014 decemberében (18-án) Kuti Józsefné töltötte be 75. életévét. Kívánunk neki sok-sok egészséget és
örömöt az életben!
Születésnapodon köszöntelek téged.
Isten vezérelje mindig a te élted.
Légy sikeres, boldog egész életedben.
Élj nagyon sokáig igaz szeretetben.
Küngös Község Önkormányzata
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Sok szeretettel köszöntjük édesanyánkat-nagymamánkat, Varga Lászlónét 67. születésnapja
(december 25.) alkalmából!

Köszönjük, hogy vagy nekünk!
A család apraja nagyja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godáné Borsos Dettinek köszönetünket fejezzük ki eddigi gondozói tevékenységéért,
és a 2015. esztendőre jó egészséget, munkájához sok sikert kívánunk!
Sifterné Magdi néni, Zugorné Eszti néni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Gyerekek!
Az előző havi rejtvényünkre beküldött megfejtések közül a helyes Szabó Saroltáé volt. Nyereményét
átveheti 2015. január 13-tól (kedd). Ebben is a hónapban nagyon várom a sok-sok megoldott
rejtvényt. Beküldési határidő: 2015. január 30. (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.

