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Feldaraboljuk a végtelent! – Gryllus Dániel és Lackfi János közös előadása Küngösön
Művészi hentesmunka vér nélkül, vérre menően. Hogyan daraboljuk fel a végtelent? Hát van neki eleje, közepe
vége. És az elejének is van eleje, közepe, vége. Meg az eleje elejének is. Meg az eleje eleje elejének is. És így
tovább... Vigyázat, kultúramegjelenítést tartalmazhat!
Kultúraérzékenyeknek fokozottan ajánlott.

Időpont: 2015. október 16. (péntek) 14 óra
Helyszín: Küngös, Faluház nagyterme
A koncert után a közreműködők CD-i és könyvei megvásárolhatók.

Szeretettel várunk mindenkit!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGHÍVÓ
Szüreti mulatság Küngösön!
Nagy szeretettel várunk mindenkit 2015. október 17-én (szombaton) 15 órakor
a SZASZA vegyeskereskedés elé.

Programok:
15.00:Szüreti felvonulás
A menet útvonala: SZASZA vegyeskereskedés – Szent Kinga Római Katolikus Templom – Déli faluvég –
Nyárfa presszó- Petőfi Sándor és Deák Ferenc utcai kereszteződés- Kingus park, Faluház.
Visszaérkezve a Faluházban mindenkit műsorral, estebéddel és sok szeretettel várunk.
Kisbíró: Baranyai Balázs Vilonyáról
A felvonuláson részt vesznek: Kéknefelejcs Néptánccsoport, Ősi Gólyahír Tánc Egyesület, Berhidai Lovasok
Közhasznú Sportegyesület tagjai.
A vacsorát Hermann Zsolt készíti.
A szervezők
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Falunap beszámoló
Augusztus hónap mindig is jelentős szerepet töltött be a település életében.
Ennek egyik oka, hogy hagyományos Államalapítási és Falunapi
ünnepségünket tartjuk ilyenkor. 2015. augusztus 20-án sem volt ez
másképp. A délelőtt folyamán a tradicionálisnak mondható futball kupa
zajlott a község sportpályáján. A Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület
szervezésében megrendezett sport-délelőtt küzdelmei idén sem maradtak el.
Külön sikerként könyvelendő el, hogy ebben az évben három „hazai”
csapattal állhattunk a megmérettetés elé. A fáradalmak után a jól
megérdemelt ebéddel várták a vendégeket. Köszönet a szakácsnak, Nagy
Tamásnak!
A program folytatásaként a Szent István parkban gyűltünk össze, ahol is az
egyházak képviselői az új kenyeret részesítették áldásban, melyet aztán
menet kísért egészen a Kingus parkig, ott a megjelentek között szét is
osztottuk azt. A Polgármester Úr köszöntőjében örömét fejezte ki a
zoboraljai Csitár (Stitare) településsel kötött együttműködési megállapodás
kapcsán. Testvértelepülésünk polgármester asszonya, Vinkovicova Zuzana
és Szedlák Attila, a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásának
Elnöke személyesen is részt vettek rendezvényünkön. M mindketten hasonlóképp gyümölcsözőnek találják az
újonnan kialakított kapcsolatot községeink között.
Az együttműködés tiszteletére Puskás Ádám, Márkusné Polcsik Ágnes és Hessz Ildikó néptáncbemutatóját
láthattuk. A továbbiakban Nagy Tamás kitűntetését ünnepeltük, ugyanis a Küngösi Polgárőr Egyesület elnöke
Sárkányölő Szent György-díj kitüntető címben részesült kimagasló tevékenységének jeléül. Ezek után
Polgármester Úr német testvértelepülésünk, Güterfelde küldöttségét köszöntötte. Az évek óta fennálló jó
kapcsolat örömére a Kéknefelejcs Néptánccsoport alkalomhoz illő műsorát láthattuk.
Majd a Küngösi Citerazenekar dalcsokrát hallgathattuk meg.
Ezután a csajági iskola fiatal tanítója és kedves partnere zenei
előadásával színesítette rendezvényünket. A délután további
részében a Tihanyi Musical Stúdió tagjai kalauzoltak vissza
bennünket a rock and roll időszakába. A Belle Donne
Tánccsoport szinte minden évben vendége a küngösi
falunapnak. Idén sem volt ez másképp. Táncprodukciójukkal
ismét elkápráztatták a közönséget. Az EVM zenekar sem elsőre
lép fel nálunk. Most sem okoztak csalódást. A rock zene
könnyedebb műfajával képviseltették magukat a délután
folyamán több ízben is. A vacsorához közeledve a nóta vette át
a szerepet. Varga József énekes produkcióját láthattuk a
színpadon. Majd a Conestoga Country Linedance tánccsoport töltötte be a színpadot. Mint az együttes nevéből
is kiderül, hogy amerikai „farmzenészek” életébe csöppenhettünk röpke egy órára. Az estéhez közeledve
Farkas Alexandra és Szelle Szilárd operett előadásán hallhattunk ismerős dallamokat. A „Te rongyos élet…”
talán mindenkinek dereng.
Csőgör Gábor szintén „törzsvendég” fellépőink között. Ezúttal is remek mulatós nótákkal és dalokkal készült
ezen a napon.
Ahogy az ég elsötétedett, akkor jött el a Lobbanáspont
Tűzzsonglőr Egyesület ideje. A látványos produkciót talán
tudat alatt a tűzijátékot pótolni szántuk a vendégeknek. De
talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, több részletében is
felülmúlt számos fényes ünnepi, égi látványosságot.
Az est végén léptek színpadra rendezvényünk sztárvendégei, a
többszörös arany és platinalemezes előadóművész énekeszeneszerző- producer házaspár, Pap Rita és Bodnár Attila. Az
este hallott slágereken generációk nőttek fel. Végül ismét az
EVM zenekar vette birtokba a színpadot, kifulladásig
játszottak.
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A nap folyamán a gyermekeket ingyenes légvárral, arcfestéssel vártuk. A DélBalaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Projekt által szervezett Szelektív
Roadshow keretében interaktív foglalkozással vártak mindenkit. A jelenlévőket
finom sertés- és birkapörkölttel vendégeltük meg, melynek elkészítését ismét
Hénes Imre vállalta magára, ezért hálásak vagyunk neki. Ám több kondérban is
készült étel, mivel főzőversenyt hirdettünk. A benevezett csapatok ízletesebbnél
ízletesebb különlegességekkel készült, ám a zsűri tetszését minden tekintetben
Csajág község Önkormányzata és a ’Somogyi laskás csülök’ nyerte el.
Gratulálunk nekik!
2015. augusztus 20-án két testvértelepülésünk delegációjával, helyi lakosokkal,
térségi vendégekkel, együtt ünnepeltünk. Habár az időjárás majdnem megviccelt
bennünket, az a ’majdnem’ Szent István napját tiszteletben tartva velünk volt a
rendezvény alatt. Köszönet illet minden szervezőt, segítőt, fellépőt és kedves vendéget.
Köszönjük, hogy meghívásunkat elfogadták, és velünk ünnepeltek ezen a napon!
Végh Annamária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÜNGÖSI KERTEK ÍZEI

Késztermékeink széles kínálatával várunk minden kedves vásárlót a küngösi Zöldség- gyümölcs
feldolgozó üzemnél (Kossuth L. u. 88.)
Csemege uborka darabolt
Hegyes erős paprika savanyúság
Házi lecsó
Medvehagyma krém
Őszibarackbefőtt
Őszibarack lekvár
Paradicsomlé
Sűrítet paradicsom
Csípős paprika krém
Csemege paprika krém
Sárgabarack lekvár
Szilvalekvár rumaromás
Szilvalekvár bodzás
Szilvalekvár
Citromos töklekvár

720 ml
370 ml
580 ml, 720 ml
370 ml
720 ml
370 ml
700 ml, 1000 ml, 4250 ml
370 ml, 4250 ml
370 ml
370 ml
370 ml, 580 ml
370 ml
370 ml
370 ml, 720 ml
370 ml

Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban személyesen, email üzenetben (hivatal@kungos.hu)
vagy telefonon (06/88 441-438). Küngös és Bakonymajor területén házhozszállítást is vállalunk.

A Küngösi Szociális Szövetkezet termékeinek megvásárlásával a helyi gazdaságot támogatja.
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Harminc éve…
Az 1985. augusztus 15-én helyi idő szerint 6 óra 29
perckor kipattant M 4.9 földrengés elsősorban
Peremartonban és Berhidán okozott épületkárokat, de
az epicentrális területtől távolabb, balatonkörnyéki
településeken is történtek épületsérülések. A
makroszeizmikus megfigyelések alapján a rengés
intenzitása Peremartonban elérte a VII-es fokozatot.
Műszeres megfigyelések szerint a rengés magnitúdója
M=4.9 volt.
A rengés elsősorban Peremartonban és Berhidán
okozott épületkárokat (Berhidán 72 házat teljesen le
kellett bontani), de távolabbi, Balaton környéki
településeken is sérültek meg épületek. Az
utórengések többsége csak Berhidán volt érezhető. A főrengést követő fél évben szeizmográfokkal közel
200 rengést észleltek a területen.
2015. augusztus 15-én a földrengés 30. évfordulója alkalmából Berhida Város Önkormányzata emlékezést
és szoboravató ünnepséget rendezett a Polgármesteri Hivatal előtti téren, majd az érdeklődők az 1985-ös
eseményekhez kapcsolódó kiállítást tekinthették meg.
(forrás: internet)

Diákcsíny vagy tüntetés volt?
A pápai Türr István Gimnáziumban végzett 42 osztálytársammal együtt igen sok szép találkozón vettünk
részt. Eleinte öt évenként, később minden évben egybeseregeltünk. Ma már azonban csak vágyakozunk. Az
1956-os forradalom és szabadságharc után többen külföldre menekültek, róluk keveset tudunk. Így jobbára
a közös diák élmények éltetnek bennünket. Ezek között egy gyakran fölemlegetett, egészen különleges.
Abban az időben igen körülményes feladat volt, de mindannyian szereztünk egy csokornyakkendőt. Azt
felkötöttük, nagytízpercben a tantermünk előtt kettes oszlopba rendeződtünk, és fegyelmezetten, némán
lesétáltunk az első emeletre. Onnan a földszintre, majd vissza az osztályterembe. Kezdődhetett a 3. óra…
A rendkívüli esemény nem maradt visszhang nélkül. A korban utánunk következő és még ifjabb társak
megszeppentek. Tanáraink nagyobb része jó kis diákcsínynek vélte az esetet, de volt, akinek az arca fals
mosolyba rándult. Akiről pontosan tudtuk, hogy kommunista (vagy elkötelezettnek játssza magát), annak
se ült megvetés az arcán. Lelki nyugtalanságát furcsa rángások jelezték a szája sarkán. A felettes hatóság
azonban zendülésnek, a fennálló társadalmi rendszerrel szemben kinyilvánított ellenszegülésnek
minősítette. Szegény Galántai István igazgatónk alig győzött védelmezni bennünket. – Közösségi
megnyilvánulás volt – hangsúlyozta-, amelyre az egyetemi, főiskolai évek alatt építeni lehet.
Hat évvel a 2. világháború után az országban igen nagy szegénység uralkodott. Egyikünk testét magyar, a
másikunkét német katonaruha fedte. Én finánc uniformis módosított változatát öltöttem magamra, miután
értesültünk róla, hogy legidősebb bátyám odaveszett a háborúban. Két fényes fémkarikától ékes övvel
szegett ingkabátban, sötétszürke, barna vagy zöld lódenkabátban „díszelegtünk”.
Tüntettünk? Valami ellen tiltakoztunk a csokornyakkendős vonulással?
Tény és való, hogy ezek az igék nem nyerték el a tetszésünket, hogy „ti vagytok az élet fiai, a küzdelemre
fölkent daliák.” Meg hogy ti lesztek az új szocialista értelmiség, amely fölváltja a régi, a reakciós
garnitúrát. Ez a jövőkép nem lelkesített, inkább ellenszegülést váltott ki belőlünk. Mi egyszerűen csak
magasan képzett, segítő polgárai kívántunk lenni hazánknak.
Az osztály több mint egyharmada mérnök lett. Szép számban orvosnak, gyógyszerésznek vagy tanárnak
képeztük magunkat. Aki nem jött velünk felsőbb iskolába, az tanfolyamok, más képzési formák által jutott
egészen magas pozícióba.
Márkus Zoltán
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Sajtószabadság, kommunikáció
A nagy nyilvánosság előtt megjelenő hírek, információk tartalmáért a felelősek mi vagyunk, a Rendőrség
éppen úgy, mint a sajtó munkatársai és az állampolgárok egyaránt.
A Rendőrség hivatalos hírforrása a „www.police.hu” oldal. Ezen a felületen a lakosság érdeklődésére
számot tartó legfrissebb bűnügyi hírekkel, közlekedési információkkal, bűn- és balesetmegelőzési
programokkal, ügyintézési lehetőségekkel, az egyes szervek elérhetőségével találkozik az olvasó. Az
adatok frissítése, naprakészsége, tartalmának megalapozottsága jogszabály által szabályozott és biztosított.
A sajtóban megjelenő hírek, információk valóság tartalmáért a megjelentető személy, ill. a médium kiadója
a felelős. A „sajtótörvény” szabályozza, ki, milyen módon viseli a valótlan tartalmú közlemények
következményeit, esetleg felel érte egy bűntető eljárás során.
Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az érintett személyről valótlant állítunk, a
személyét sértő kifejezéseket használunk, rossz hírét keltjük.
Hétköznapi nyelven ezt „pletykának” nevezzük!
Egy állítás valakiről lehet megalapozott, de lehet csak szóbeszéden alapuló. Könnyen esnek az emberek
olyan hibába, hogy meggyőződés nélkül, első indulataik alapján alkotnak véleményt. És persze ezt
hangoztatják is. Ha az érintett fél ezt zokon veszi, feljelentést tehet becsületsértés, rágalmazás, rosszhír
keltés miatt. Ezek magánindítványos eljárások, amelyekben a bíróság jár el, és súlyos hátrány okozása
esetén elzárással (börtönbüntetéssel) is sújtható.
Ezzel kapcsolatban még fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvánosság” kifejezésére. A nyomtatott
sajtó, az elektronikus média (TV,rádió), az internetes fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. Talán
nem is gondolják, hogy például egy facebookos bejegyzésben milyen könnyen követhet el valaki valójában
bűncselekménynek minősülő dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmondatokban állított
valótlan tényekért az írójának vállalni kell a felelősséget. A szabad véleménynyilvánításhoz jogunk van, de
csak addig, amíg ezzel másokat nem sértünk, amíg kulturáltan kommunikálunk!
Sajnos gyakran találkozunk a rendőrségen olyan esetekkel, amikor az emberek, családtagok, rokonok
közötti kommunikáció hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét kérik problémáik megoldására. A ki nem
mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak, vélemények indulatok formájában raktározódnak az
emberekben, és robbanásszerűen törnek elő. Ebből adódnak a konfliktusok, hangos viták, veszekedések,
nem ritkán fizikai atrocitások. És persze a feljelentések, hogy bántottak bennünket. A kommunikáció, a
másik emberrel való párbeszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a mindennapunk részévé.
Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyerekekkel, a társunkkal, a barátainkkal,
munkatársainkkal, szomszédokkal. De akkor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, amit a másik
mond, és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. Így elkerülhetők a félreértések, és az abból adódó
problémák, megsértődések.
Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell. A másik véleményének tisztelete és elfogadása
alapvető feltétele az együttélésnek. Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra,
hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan kapcsolatokat.
Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Köszönet
A küngösi könyvtár értékes kötetekkel gazdagodott az elmúlt hónapokban. Köszönettel tartozom Kiss
Lajosnak és kedves családjának valamint Végh Ferencnének (Pétfürdő) a felajánlásokért. Biztos vagyok
benne, hogy sok olvasó leli majd a könyvekben örömét.
Köszönjük a Szpisják családnak, hogy értékes, számítógépen használható játékokat ajánlottak fel a
könyvtárba látogató gyermekek részére.
Végh Annamária
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2015. szeptember hónapban három küngösi Lakosunkat köszönthetjük kerek születésnapjuk
alkalmából. Kis Lászlóné 7-én töltötte be 60. életévét, Grósz Istvánné 9-én volt 65 éves, Klauck Horst
Dieter pedig 2-án ünnepelte 80. születésnapját. Kívánunk nekik sok-sok egészséget és örömöt az
életben!
„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek,
Hanem, hogy szeretve szép az élet,
Vannak álmaink, hittel telt az élet,
S mondhatom Neked: Isten éltessen Téged!..."
Küngös Község Önkormányzata

Kedves Gyerekek!
Az előző számban megjelent
rejtvényt helyesen beküldő
nyertes:
Szabó
Sarolta.
Nyereményét átveheti 2015.
október 13-tól (kedd).
A következő rejtvényre 2015.
október 30-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.

