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Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit
KÜNGÖSRE AZ ÁRPÁD - HÁZI SZENT KINGA TEMPLOMBA
2015. NOVEMBER 14. (SZOMBAT) 17. ÓRAKOR kezdődő ünnepi szentmisére.
A szentmisében megemlékezünk a TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 2. ÉVFORDULÓJÁRÓL.
Erre az ünnepi alkalomra templomunk a
BUDAPEST XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTÓL
AJÁNDÉKBA KAPJA A CZESTOCHOWAI MADONNA KÉPÉNEK MÁSOLATÁT
S egyben ekkor szeretném hálaadással megköszönni a Jó Istennek az elmúlt 15 év közös szolgálatait, amelyet a
Küngösi és a környékbeli hívekkel közösen végeztem, s amelynek egyik szép gyümölcse a Küngösi kis
templomunk.
Bízva a közös ünnep örömében, maradok imádságos szeretettel és tisztelettel:
Beke Zsolt
H. esperes
Berhidai és Küngösi plébános
Kelt, Berhida – Küngös, 2015. Novembere

Meghívó
Ismét az év végéhez közeledünk. November utolsó hétvégéjén már az első gyertyát gyújtjuk meg adventi
koszorúnkon. A család körében eltöltött meghitt hétvégék nyitásaként Advent négy péntekén szeretettel várunk
mindenkit. Ünnepeljünk közösen!
Sok szeretettel várjuk minden Kedves Lakosunkat
a hagyományos adventi gyertyagyújtások alkalmából.

I. Adventi gyertyagyújtás november 27. 17 óra
II. Adventi gyertyagyújtás december 4. 17 óra
Az ünnepség végén szerény vacsorával várjuk vendégeinket.

Küngös Község Önkormányzata

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

2. OLDAL

Iskolakezdési támogatás
Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt községünk tanulói
számára. Több jogosult Lakosunk eddig még nem jelezte támogatási igényét, így a következő felhívást
jelentetjük meg, amelyben minden információ megtalálható a fent nevezett támogatást illetően.
Tisztelt Szülő/ Tanuló!
Tájékoztatom, hogy Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2015.(X.8.) önkormányzati
rendelete alapján 2015.évben is biztosít beiskolázási támogatást a küngösi állandó lakosú tanulók számára az
alábbiak szerint:
Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:
köznevelési intézményben, vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző
nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú
szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2015/2016
tanévre beiratkozott, és
bejelentett lakóhellyel rendelkezik Küngös Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban
együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.
Az iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet benyújtó szülőnek vagy hallgatónak
írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról.
A gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói
jogviszonnyal rendelkező, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesülő, illetve
felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerző és 2015/2016 tanévre beiratkozott kérelmet benyújtónak
a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell.
Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegének
visszafizetésére kell kötelezni.
A támogatás mértéke: 4.000,-Ft/fő
A beiskolázási támogatás iránti kérelem nyomtatvány az általános iskolában tanuló gyermekek részére
megküldésre került, a gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási
intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulóknak kérniük kell Balatonfőkajári Közös Önkormányzati
Hivatal Küngösi Kirendeltségén (8162 Küngös,Kossuth u.30.)
Tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell.
(Jövedelem igazolása nem kell!)
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2015. november 15.
Küngös,2015. október 15.
Polgár Beatrix sk.
jegyző

Pöttynyi lény és célszerűség
Az üres garázs kapujának mindkét szárnya sarkig tárva. A tágas helyiség szélvédett előterében alacsony széken
ülve aranypármen almát eszegetek. A novemberi indiánnyár melengető fényt áraszt rám. Kegyeletes állapot a
zord tél előtt.
A betonaljzat keskeny repedéséből nagyon kicsi, egy, esetleg másfél milliméteres fekete lény bújuk ki.
Hát ez meg mi? Még hasonlót se láttam soha, vagy nem méltattam figyelemre.
Iszkiri a terem sötét sarka felé! Feltűnt a miniatűr jövevény gazdaságos vonulása. Egy centi kitérő sem;
jobbra se, balra se. Ismeri a járást?
Szakismerettel nem rendelkezem, ezért még a nevét sem tudom ennek a csöpp jószágnak. Mivel beszélek róla,
valahogy neveznem kell. Bogár? Bogár a légy, a bögöly, a katica, a kolorádó…
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De Anonymusnak (azaz névtelennek) sem mondhatom, miként P. mestert, aki nyolc évszázaddal ezelőtt 24
hártyalevélen rögzítette a Gesta Hungarorumot, eleink történetét!
Tudatlanságom miatt illethetném dehonesztáló kifejezéssel, de ez a pöttynyi lény az ésszerűnek tűnő
cselekedetével rácáfolt az esetleges degradálásra. A hideg évszak közeledtén bevermelte magát a garázsbeton
nyílásába, a rávetülő erős fény azonban rádöbbentette, hogy ez rossz hely. Esővíz vagy hólé csoroghat rá.
Jégpáncél gátolhatja a légcsere útját. Ezek miatt még időben szálláshelyet változtatott. Araszolt két métert, talán
még többet is a garázs sötét sarka felé, ahol tűz se, fagy se árthat neki.
Csak most tudatosult bennem, hogy úgy gondolkodom erről a parányi állatról, mintha észlény lenne. Közben
rádöbbenek egyik-másik oktalan, ártalmas, sőt, vétkes cselekedetünkre. Emiatt felhatalmazást érzek rá, hogy
kimondjam:
Ha bennünket minden esetben a testünk tömegével mért célszerűség vezérelne, bizonyos, hogy sokkal több
helyes döntést hoznánk.
Márkus Zoltán

KÜNGÖSI KERTEK ÍZEI

Késztermékeink széles kínálatával várunk minden kedves vásárlót a küngösi Zöldség- gyümölcs
feldolgozó üzemnél (Kossuth L. u. 88.)
Csemege uborka darabolt
720 ml
Csemege paprika krém
Csemege uborka
720 ml
Sárgabarack lekvár
Káposztával töltött paprika savanyú1700 ml
Szilvalekvár rumaromás
Csalamádé
720 ml
Szilvalekvár bodzás
Hegyes erős paprika savanyúság
370 ml
Szilvalekvár
Házi lecsó
580, 720 ml
Szilvalekvár diétás
Medvehagyma krém
370 ml
Citromos töklekvár
Őszibarackbefőtt
720 ml
Meggy-cseresznye lekvár
Őszibarack befőtt- diabetikus
370 ml
Tökvarázs
Őszibarack lekvár
370 ml
Paradicsom lé
1000 ml
Sűrített paradicsom
370, 720 ml
-------------------------------------------------------------------------------------Bővebb információ kérhető a Önkormányzati Hivatalban
személyesen, email üzenetben (hivatal@kungos.hu) vagy
telefonon
(06/88
441-438).
Helyben
(Küngös,
Bakonymajor területén) kiszállítást is vállalunk.

370 ml
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370 ml
370, 720 ml
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720 ml

A Küngösi Szociális Szövetkezet termékeinek
megvásárlásával a helyi gazdaságot támogatja.

2015. október hónapban Kis Józsefné 26-án töltötte be 85. életévét. Kívánunk neki sok-sok egészséget és
örömöt az életben!
„Jót kivánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.”
„Küngös Község Önkormányzata
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Ködbe burkolózik hegy, völgy
Bizony vége van a nyárnak, egyre hűvösebbek a reggelek, jól esik estére a lakások langyossága. Az időjárás
hűvösebbre fordulása életünk minden területén hatással van ránk, de legjobban talán a közlekedésünkre.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a közlekedésben mindenki egyenrangú részt vevő fél, úgy a gyalogos,
kerékpáros, motoros, autós, mint a kamionos.
A balesetek csak az egymásra figyeléssel, az egymás iránt tanúsított türelemmel kerülhetők el! És persze a
közlekedési viszonyok, körülmények figyelembe vételével!
Rövidebbek a gyakran borús, ködös nappalok, párásak a reggelek, nedvesek az utak, csúsznak a falevelek, és
mi továbbra is sietünk.
Ilyen körülmények között a jól láthatóság kiemelt jelentőségű. Erre a balesetmegelőzési tényre hívja fel a
figyelmet az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, már több éve megújuló kampánya „Látni és Látszani”
szlogennel. Az október 1. és december 15. között meghirdetett akcióhoz csatlakoztak optikusok, gépjármű
szerelők, szervizek, ahol a látásunkat, autóink „szemét” lehet térítésmentesen megvizsgáltatni, és a rendőrség is
fokozott közúti ellenőrzéssel.









A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván több
odafigyelést.
A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb
ellenőrzését, tisztítását.
A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó folyadék feltöltése mellett
itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már nem nyújt
biztonságot.
A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezetési tempón nagyobb követési távolságot tartva,
hiszen a sérüléssel járó balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak nem megfelelően megválasztott
sebesség okozza.
A klímaberendezés karban tartása a belső párásodás megelőzését szolgálja.
Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon
autózóknak.
Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, elegendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval
célszerű elindulni.
A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak a gépjárművekre, hanem minden
közlekedőre, a gyalogosokra és kerékpárosokra is vonatkozik!
A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó
balesetek megelőzését szolgálják, ezért - ugyan csak külterületen kötelező - de tanácsos azokat lakott területen
belül is viselni este, éjszaka, rossz látási viszonyok között.
Az őszi hosszabb utak egyike a Halottak Napjához kötődő temetőlátogatás. Nemcsak az őszi közlekedéssel
kapcsolatban említem, hanem bűnmegelőzési szempontból is. Sajnos a temetőket a sírokat gondozó
hozzátartozókon kívül az óvatlanságunkat, jóhiszeműségünket kihasználó bűnözők is látogatják ilyenkor.
Kifigyelik, amíg vízért megyünk, elvisszük a szemetet, és máris szabad prédává válik az ott hagyott táskánk
benne pénztárcával, iratokkal, mobil telefonnal.
Mindenki fokozottan óvja értékeit!
Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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.

