Küngösi Kisbíró
KÜNGÖS KÖZSÉG
XIX. évfolyam, 3. szám

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Díjtalan

HELYI

TÁJÉKOZTATÓJA
2015. március hó

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepi megemlékezésre!
Időpont: 2015. március 15.(vasárnap) délután 17 óra
Helyszín: Küngös Faluház
Programok:
Koszorúzás a Faluház előtti millenniumi emlékműnél
A megemlékezés előtt, 16 órától a gyermekeknek ünnepi játszóházat tartunk.
Szeretettel várunk mindenkit!
Küngös Község Önkormányzata

EGÉSZSÉGNAP
Ingyenes szűrésekkel, mérésekkel az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Egészségbusz áll a
lakosok rendelkezésére a helyszínen.
Helyszín: Küngös Faluház
Időpont: 2015. március 9. (hétfő), 18 óra
-

dietetikai tanácsok
gyógytornász tanácsai
allergia vizsgálat
vérnyomás- vércukorszint- és koleszterinszint mérés
Várunk mindenkit!

Védőnői méhnyakszűrés
A médiában februárban több alkalommal hallhattuk a felhívást: 2015. márciusától a védőnői tanácsadókban is
lehetőség van a méhnyakszűrésre, az ÁNTSZ küldi ki a meghívókat az érintett hölgyeknek. Küngös ebbe a
programba NEM került bele.
Pedig a rákszűrés nagyon fontos. Magyarországon az emlő és a tüdő rosszindulatú tumoros megbetegedése
után a méhnyakrák a harmadik leggyakoribb rákfajta a nők körében. Rendszeres szűréssel nem csak a
rosszindulatú, hanem a jóindulatú és a gyulladásos elváltozások is korai stádiumban felismerhetők,
könnyebben kezelhetők. A nőgyógyász komplett rákszűrést végez a mell megtekintésével, kolposzkópos
(mikroszkóphoz hasonló) vizsgálattal, és a méhnyak kenet levételével.
Miért csak 25-65 éves kor között "kötelező" a vizsgálat? A méhnyakrák jellemzően a 35-55 évesek betegsége.
65 éves kor felett már annyira lecsökken a nemi hormonok működése, hogy a méhnyakrák fejlődéséhez is
elégtelen lesz.
Balatonalmádiba, a nőgyógyászati szakrendelésre időpont a 06-88/599-900-as telefonszámon kérhető 07-19
óra között.
Óbíróné Karácsony Ágnes, védőnő
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Tisztelt Lakosság!
Ukrajna és benne Kárpátalja gazdasága az összeomlás szélén áll. Az emberek létfeltételei folyamatosan és
súlyosan romlanak, időről időre nagy megrázkódtatást okozva Kárpátalja magyar lakosságának is. Ezt
mutatják az elmúlt napok történései is. Ezért Küngös Község Önkormányzata és a Szent Kinga Termelőiskola
gyűjtést szervez a rászorulóknak a Máltai Szeretet Szolgálaton keresztül. Várjuk a lakossági felajánlásokat az
Önkormányzat épületében 2015. március 12. (csütörtök) 16 óráig. Sok kicsi sokra megy!
Amit várnak: konzervek, tészta, liszt, só, stb.
Segítségüket előre is köszönjük!
Hénes Rebeka

Lopók Háza
Nem túl régen a tv csatornáit váltogatva a fehérvári adón bukkantam rá Csoóri Sándorra. Nagyon
megörültem. Nemcsak azért, mert mindig szívesen olvastam költeményeit, és hallgattam okfejtéseit, hanem
azért is, mert már rég láttam őt, és rossz hírek jutottak el hozzám az egészségi állapotáról. Az adásban
szerencsére…
A teljesnek tűnő kondíció azonban nem tévesztett meg. Egyre világosabbá vált előttem, hogy egy régi
felvételt nézek. Abból a szempontból viszont, amit most ki akarok ragadni a beszédéből, teljesen közömbös,
hogy mikor hangzott el.
Mint általában, ezúttal is éles szemű és kritikus személyiségnek bizonyult. Csoóri nem süllyedt a hibák és a
problémák posványába, hanem, ami csak a legőszintébb és legnagyobb politikusok (ugye, vannak ilyenek?)
erénye, a kivezető útra, a javítás módozataira is igyekezett rávilágítani. Ebben a kontextusban hangzott el,
hogy amint létrehoztunk egy Terror Házát, amely méltóképpen szolgálja az alkotók szándékát, úgy építeni
kellene egy Lopók Házát is.
Ettől olyan stresszhelyzetbe kerültem, hogy képtelen lettem a költő további bölcsességeire koncentrálni.
Leragadtam a metafora tömörségű hipotézisnél: Lopók Háza. A szókapcsolati előd (Terror Háza) nyomán jól
is hangzik. A birtokos itt (Lopók) emberközelibb, mint a másikban (Terror). Ha azonban már a kialakításra
meg a működtetésre gondolunk, akkor elakad a fantázia. Mert amíg a terror eszközei és módszerei könnyen
érzékeltethetők, addig a lopás mint cselekvésfogalom inkább csak szövegben vagy műalkotásban ábrázolható.
Petőfi az „Éj van…” c. költeményben „…rút lelki folt!”-nak titulálta, mások, mint József Attila („Lopók
között…”) a szegénységgel, egyáltalán az élet fenntartásával összefüggésben még bűnnek sem tartották.
Közbeszéd szerint a másokat megkárosító lop mint a szarka. Vagy érzékeltetve a deviáns magatartást,
szabálytalanul ikesítünk: lopik.
Csoóri azonban nyilvánvaló, hogy nem bagatell csaklizások ellen emelt szót. És a fontos cél érdekében
egyáltalán nem falak emelésére és plusz intézmények létesítésére, hanem a maga költői vizualitásával arra
hívta fel a figyelmet, amit az ország lakóinak túlnyomóan becsületes többsége szinte már nap mint nap
érzékel. Arra ugyanis,hogy némely politikai vagy gazdasági vezető csak azért kapaszkodik fel az uborkafára,
hogy – folytatva a képes szólást- tágabb horizontról csalhatatlan szimatot kapjon ígéretes és elmismásolható
lenyúlásra. Arra int, hogy túlságosan elharapóztak és egyre vehemensebbek meg mindegyre
szemérmetlenebbek a lopások. Azok a törvénytelen cselekedetek, amelyek nemcsak a közerkölcsöt, hanem a
tisztességes dolgozók életkörülményeit is rontják. A csalások és jogtalan eltulajdonítások, amelyekről egyik
közgazdászunk azt mondta: a szovjet csapatok kivonását követő negyed évszázadban Ausztria többek között
azért jutott előbbre, mint hazánk, mert ott kevesebb és viszonylag mérsékeltebb volt mind a polgári
lakosságot, mind az államot sújtó lopás.
Az érzékeny lelkületű költővel együtt a jószándékú emberek többsége különösképp megveti azokat, akik
(legyenek bár, úgymond, egyszerű polgárok, hivatalos személyek vagy olyanok, akiknek bűnpártolás helyett
bűnüldözés lenne a dolguk, de) védelmezik az igazságtalan és jogtalan vagyonszerzést!
Érzelmi túlfűtöttségünkhöz képest azonban kevésbé tüzes a törvényi rendelkezés.
Márkus Zoltán
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Mindig van mire figyelni!
Koránt sincs vége a télnek, bármilyen szépen süt a nap és olvad a hó. Már ezen a télen is több olyan esetről
számoltunk be, hogy kihűlés állapotában nyújtottunk segítséget valakinek. És ez a valaki több esetben
fiatalember volt. Talán az emberekben jobban tudatosult már, hogy az idősek elesettebbek, és több
odafigyelésre van szükségük, és hamarabb észreveszik a szükséget esetükben. De elesett, szükséget szenvedő,
áldozati helyzetben lévő bárki lehet, egy fiatal is.
Íme egy konkrét eset: A körzeti megbízottak a 19 megyére kiterjesztett közbiztonsági program keretében

végeztek ellenőrzést Papkeszi régi vasútállomása területén, 2015. február 10.-é, kora délután, amikor egy
parkoló járműre lettek figyelmesek. A gépkocsiban egy fiatal, nehezen kommunikáló, akadozva beszélő férfi
ült.
Az igazoltatás során elmondta, nem tudja mikor állt le a járművével, már nem volt üzemanyaga, nem evett
semmit, és nagyon fázott, szemmel láthatóan kihűlt. Az intézkedő rendőrök a szolgálati gépkocsiban az erre a
célra bekészített takaróval betakarták, forró teával megitatták, ételt adtak neki. A mentők kiérkezéséig a
polgármesterrel történt kapcsolatfelvétel után a helyben kialakított önkormányzati melegedőbe szállították.
Értesítették a 24 éves, magyarpolányi férfi hozzátartozóját a történtekről és a gépkocsi feltalálási helyéről. A
mentők elsődleges ellátásként infúzióval látták el, majd kórházba szállították.
Ebből is látható a rendőrség felkészült, de az együtt érző lakossági bejelentések is kellenek ahhoz, hogy ne történjen
megelőzhető tragédia a területünkön.

A télen az is több időt tölt a szobában, aki egyébként szereti a friss levegőt. Ezzel pedig együtt jár, hogy olyan
elfoglaltságot keresünk, amely a lakásban végezhető. Ma már szinte minden háztartásban van internetezésre
alkalmas eszköz. Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit!
Tippek gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is az internetes zaklatás megelőzésére:
1.Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad
küldött képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/küldesz
másoknak.
2.Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg,
nagyon gyorsan elterjedhet, csak látszólag törölhető, örökre online maradhat.
3.A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható
barátaidnak add meg!
4.Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne
vágj vissza, ne válaszolj haragból!
5.Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online
beszélgetéseket!
6.Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline
számát: 116 111, vagy a rendőrséget, 107, 112!
7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy
éreznéd magad, ha senki nem állna melléd?
Az internet használatra vonatkozó tanácsok sorában mindenképpen beszélni kell a vásárlásról. Minden évben
nő azon bűntető eljárásoknak a száma, amelyben az internetes vásárlásnál előre utalták a vételárat, és nem
érkezett meg a termék, vagy nem a megállapodott, vagy rosszabb minőségű termék érkezett. Az eladó pedig
attól kezdve elérhető sem volt.
Alapszabály az internetes vásárlásnál az utánvéttel történő fizetés! Ez biztosítja vevőt, hogy a terméket
feladják, és biztosítja az eladót, hogy fizetnek. Persze ez a postai küldéssel megoldható vásárlásokra
vonatkozik. A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön a személyes találkozó, amely már egyfajta
garancia, hogy tisztességes üzlet kötessen.
Igaz, a nem megbeszélt termék küldése ettől még előfordulhat, de az már bizonyítja a csalási szándékot, a
küldemény útja nyomon követhető, és a hamis eladó utolérhető.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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2015. február hónapban, 11-én Kuti Gézáné töltötte be 65. életévét. Kívánunk neki sok-sok egészséget és
örömöt az életben!
„Jót kívánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.”
Küngös Község Önkormányzata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ifj. Márton Ferencnek kívánunk sok boldogságot 63. születésnapja alkalmából.
Józsi és családja

Özv. Vári Jánosnénak kívánunk Boldog Névnapot!
Lujzi és családja

Kedves Gyerekek!
2015. április 2-án, csütörtökön 15 órától 17 óráig húsvétváró és egyben tavaszköszöntő kézműves
játszóházat tartunk a Faluházban. Lehetőség nyílik húsvéti tojástartók, képeslapok, egyéb dekorációs tárgyak
készítésére.
Szeretettel várunk gyermekeket, felnőtteket egyaránt!

Húsvéti képeslapkészítő versenyt hirdetünk számotokra.
A képeslapok bármilyen technikával és anyaggal készíthetőek.
A munkákat 2015. március 31-ig (kedd) várjuk a Könyvtárban.
A készítők között az április 2-i húsvétváró játszóházban sorsolunk.
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.

