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2016. július- augusztus hó

Egy időben, egy helyen…
2016. augusztus 20-án sokan voltunk egy időben, egy helyen,
mégpedig Küngösön, Államalapítási Ünnepünkön és Falunapunkon.
Önkormányzatunk a rendezvényt illetően a hagyományos módon,
mégis lehetőség szerint színes programokkal várta vendégeit.
Délután 3 órától a Szent István parkban kezdődött az ünnepség a
történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével, ahonnan az
újkenyér szentelését követően baranta menet kíséretében érkeztünk a
Kingus parkba. A jelenlévők köszöntése és az újkenyér kiosztása
után polgármester Úr színpadra szólította Pénzes Istvánnét és Kiss
Lajost, akik kiemelkedő közösségi munkájukért „Küngösért”
Oklevél jogos tulajdonosai lettek. Utólag is gratulálunk
mindkettejüknek! A megjelentek láthatták, hogy új építménnyel, egy négy oldalról használható
kemencével gazdagodott Faluházunk udvara. Ezt Papp Lajos és fia, Lóránd ajándékozta községünk
lakóinak, több, mint 3 millió forint értékben. A kemencét a délelőtt folyamán birtokba is vettük, hiszen
újkenyerünket már közösségi sütőnkből vettük ki. Délután egyházi képviselőink megáldották a
kemencét, majd hálánkat fejeztük ki az adományozó építőmesterek és családjuk felé. Szlovák és német
testvértelepülésünk is delegációval, utóbbi
ezen
felül
csereüdülésben
résztvevő
gyermekekkel
érkezett,
hogy
velünk
ünnepeljenek. Márkusné Polcsik Ágnes és
Puskás
Ádám
néptáncbemutatójukkal
teremtették meg a köszöntések valamint
kitüntetések díszes és ünnepi hangulatát.
Ádám nem csak a táncban, hanem honismereti
és gyűjtői tevékenységben is jeleskedik, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
kiállítása, amely a Sárköz viseletét mutatja be.
A sok-sok köszöntés mellett búcsúztunk is, mégpedig Vörös Árpádnétól, azaz
Anikó nénitől, aki 9 évig kísérte gyermekeinket iskolába és óvodába, majd
haza. Öröm e helyzetben, hogy csupán munkahelyet váltott és nem lakóhelyet,
így továbbra is köztünk marad.
A délután további részében könnyedebb, szórakoztató műsorokat láthattunk. Rögtön elsőként Csepregi
Éva koncertjét élvezhettük és bulizhattuk végig. Talán még tinédzsereink között sincs olyan, aki nem
ismerné „Don Quijote”-t, vagy nem tudná, milyen „Kétszázhúsz felett”.
Majd a Csiporgó zenekart, azaz Timmer Noémit és Sas Attilát hallgathattuk, akik 2015 nyarától alkotnak
duót, és akiknek köszönjük az általuk kínált zenei csemegét.
Ezután az Eszterlánc Mazsorett Együttes foglalta el a színpadot, majd szinte már állandó vendégünknek
mondható Varga József műsora következett, aki nótákat énekelt nekünk az estéhez közeledve.
A kisebbek számára is készültünk színpadi produkcióval, pontosabban Magic Hajnalka bűvész, aki élő
galambot és nyulat is elő-, vagy éppen elvarázsolt.
A színpadi produkciók zárásaként Erdélyi Csilla és Szelle Szilárd musical és operett előadása adta meg a
kellő hangulatot az est hátralévő részéhez. A közönség többek között Fame és Grease musical slágereket
és operett melódiákat hallgathatott. A hangulat remek volt, a vendégek számára előkészített ülőhelyek
üresen maradtak, hiszen sokan táncoltak, állva élvezték az előadást.
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A fénypontot szó szerint az égre nézve láthattuk, hiszen gyönyörű és látványos tűzijátékkal készültünk
lakosaink és vendégeink számára.
Tudjuk, hogy az „Éjjel soha nem érhet véget…”, és mi ennek megfelelően cselekedtünk, retro táncos
mulatságot tartottunk a parkban, a bátrabbak a színpadon táncolhattak.
Összességében úgy gondolom, jól sikerült rendezvényen vagyunk túl. Köszönjük Bódainé Zsuzsának,
Mürkliné Anikónak, Szabóné Németh Borbálának, a Szociális Szövetkezet dolgozóinak a kézzel
fogható segítséget, Virág Györgynének a felajánlott házi készítésű süteményeket, a Képviselőtestületnek az anyagi lehetőségek megteremtését és dolgozóinknak a belefektetett munkát.
Támogatóink nélkül nem tudtuk volna megvalósítani rendezvényünket, különösen köszönjük a
Közértvill Kft.-nek és Tóth Mariannak. Hálásak vagyunk civil szervezeteinknek („Küngösért”
Alapítványnak és a Sport Egyesületnek) az anyagi támogatásért, a rendezvény előkészítésben és
lebonyolításában nyújtott segítségért, a Polgárőr Egyesületnek a program biztonsági feltételeinek
megteremtéséért. Köszönjük fellépőinknek, hogy megtiszteltek bennünket, és megtöltötték
színpadunkat színvonalas és szórakoztató műsorukkal. És nem utolsó sorban minden kedves
vendégünknek köszönjük, hogy eljöttek, így egy időben, egy helyen lehettünk, nem mellesleg együtt.
Küngös Község Önkormányzata

Küngösi Kertek Ízei

Szörpök
700 ml
Bicske, bodza (édesítőszerrel is), citromfüves pitypang, eper, menta-citromfű, orgona
Lekvárok
370 ml
Eper (tartósító mentes, édesítőszeres is), meggy, meggy-cseresznye, sárgabarack (édesítőszeres is), citromos
töklekvár, epres töklekvár (tartósító mentes, édesítőszeres)
Sárgabarack lekvár
580 ml
Krémek
220 ml
Fokhagyma, medvehagyma
Csemege paprikakrém 370 ml
Savanyúságok
720 ml
Csemege uborka, darabolt csemege uborka
Befőttek
720 ml
Tökvarázs, őszibarack
Őszibarack
370 ml
Paradicsomlé
Sűrített paradicsom

700/720/1000 ml
370 ml

A termékek megvásárolhatóak zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemünkben
(Küngös, Kossuth L. u. 88.)
További információ:
Illés Eszter 06/30 582-35-71
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Iskolakezdési támogatás
Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2016. (VII.16.) Önkormányzati rendelete alapján
iskolakezdési támogatásban részesíti azon gyermeket, fiatalkorút, fiatal felnőttet, 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
2016/2017 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.
A támogatás mértéke: 5000 Ft
A támogatás legfeljebb 2016. november 30. napjáig vehető igénybe.
Az iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet nyújtó 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 2016/2017 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 iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető a Küngösi Kirendeltségen ( 8162 Küngös,
Kossuth u. 30.) valamint letölthető a www.kungos.hu oldalról.
Küngös Község Önkormányzata

2016. június hónapban, 22-én Zugor Ottóné ünnepelte 60. születésnapját. Július 24-én Borsos
Józsefné töltötte be 60. életévét, 17-én pedig Balogh Mihály volt 75 éves. Szeretettel köszöntjük őket
kerek születésnapjuk alkalmából!
„Könny sose érje csillogó szemed,
Bú sose takarja vidám szívedet!
Legyen az életed boldog és vidám,
Ezt kívánom Neked Születésed napján!”

Küngös Község Önkormányzata

-------------------------------------------------------------------------------------------Zugor Ottóné „Babinak” utólag is sok boldogságot
kívánnak volt munkatársai, a küngösi hivatal dolgozói!
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Újra iskolára készülve
Úgy gondolom, nem csak az én véleményem, hogy ez a nyár a maga szélsőséges időjárásával, igazán próbára
tett mindnyájunkat. Volt részünk égető kánikulában és fákat döntögető viharban. Azonban lassan közeledik az
ősz, és az iskola kezdés is némelyik diák legnagyobb bánatára.
A rendőrségen a megelőzési munka kiemelt területe a gyermek- és ifjúságvédelem, amely kapcsán
természetesen az iskolai életnek is részesei vagyunk. A több évre visszanyúló – 2008-ban indult - Iskola
Rendőre program tapasztalataival felvértezve vágunk bele az új tanévbe. Az iskolákban a már ismert arcokkal
találkoznak majd a tanárok és a diákok a tanévnyitókon és a tanév során.
Az Iskola rendőr feladata és célja a Rendőrség tanintézményekben végzett bűn- és baleset-megelőzési
tevékenységének összefogása. A megelőzési tevékenység célja gyermekek és fiatalok jogkövető magatartásra
nevelésének támogatása, a rendőr, mint segítő, tanácsadó közreműködése.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Iskola Rendőre”, aki

rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős
programokon

igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken

tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és szülőknek az iskolában előforduló
erőszakos, pedagógiai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban

rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő problémáit,
észrevételeket, amelyek a Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységével kapcsolatba hozhatók

az Iskola rendőrétől, ill. rajta keresztül a megelőzési előadótól is kérhetik előadások,
foglalkozások tartását az intézményekben közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori
bűnelkövetéssel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az előadások kiemelt témája a
drogfogyasztás és az internet használat veszélyei.
Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a
program hasznosabbá, eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK is.
Az iskolai élet rendszeressége hatással van a családok életére is. A napi rutin könnyen óvatlanná tesz
bennünket, nem mindig gondoljuk át a dolgokat, csak a pillanat hevében döntünk. Rányomja ez a bélyegét a
közlekedésre, a vásárlásainkra, kapcsolatainkra, az együtt élők közti odafigyelésre.
Minden nagyobb váltás, mint például az iskolai nyári szünet kezdete vagy vége, hatással van a közlekedésre, a
közterületeken tapasztalható forgalomra, a mindennapok eseményeire.
A közlekedésben kialakulnak a csúcsforgalmi időszakok, az autóbuszokon megnő a felügyelet nélkül utazó
gyermekek, fiatalok száma, akik a nyári hangulatot még megőrizve hangosabbak, figyelmetlenebbek, és bizony
gyakran udvariatlanok is.
A nevelés felelősség. Elsősorban a család, a szülők, a közvetlen környezet felelőssége, de részese az oktatási
intézmény és minden felnőtt a példamutatásával, aki a gyermekek, fiatalok éltében szerepet játszik. Minden
generáció más, követi a világ változását, ha csak a műszaki informatikai eszközöket nézzük, amely nekünk már
szinte követhetetlen. Rendőrként ezért is tartom fontosnak, hogy a rossz példákkal szemben az értelmes,
hasznos elfoglaltságot biztosítva, a gyermekek és fiatalok fejlődését, az együttélés szabályainak elsajátítását
szolgáló mintával, szeretettel, megértéssel, de nem a „mindent megengedünk, ráhagyunk” magatartással tudunk
hatással lenni rájuk, mert a jövő generációinak nevelése a jövőnk záloga!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kegyelettel emlékezünk testvérünkre, a küngösi születésű Pap Józsefre (1942-2016). Temetésére 2016.
augusztus 12. napján, Székesfehérváron került sor.
Pap István és családja
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Kedves Diákok, Fiatalok!
Igaz, hogy a vakáció véget ért, ám úgy gondolom, nincsen ok a búslakodásra,
hiszen hamarosan itt az őszi szünet! 
Komolyra fordítva a szót, a diákélet igen is izgalmas. Van, aki új iskolában
kezdi a tanévet, van, aki éppen az utolsó esztendő felé veszi az irányt eddigi
tanulmányait illetően, kapcsolatokat alakíthatunk ki, és természetesen a
szabadidőt is jobban értékeli az ember, így annak hasznos eltöltése is fontossá
válik. Ezen kívül (bár tudom, hogy ezt sokszor és mindenkitől halljátok) az
iskola, és amit ott tanultok nagyon fontos szerepet játszik a terveitek
megvalósításában.
Összegezve a helyzetet, a nyárnak vége, ami nem azt jelenti, hogy a szórakozásnak is, hiszen a községi
programok ősszel is folytatódnak valamint szeptembertől minden pénteken a megszokott időben várunk
Benneteket klubfoglalkozásainkra. „Zárójel”: a kötelező és ajánlott irodalmat keressétek a küngösi könyvtárban
„zárójel bezárva”. 
Végh Annamária
Szeretettel várunk Benneteket MINDEN PÉNTEKEN a Faluház klubhelyiségébe!
18 órától a 10 és 14 év közötti, 19 órától pedig a 15 és 25 év közötti fiatalok
vehetik birtokba a Faluházat.
A szervezők

Pályázati lehetőségek
Cím:
Kiíró:
Határidő:
Pályázhat:

Hungarikum rajzpályázat gyermekeknek
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
2016.11.06.
Ovisok, kisiskolások, felsősök

Cím:
Kiíró:
Határidő:
Pályázhat:

Együtt nyaralt a család!
KidsOasis Kft.
2016.10. 31.
bárki

Cím:
Kiíró:
Határidő:
Pályázhat:

Rajzpályázat a tisztaságról
Magyar Tisztítás- technológiai Szövetség Egyesület
2016.10.03.
3- 10 éves korú gyermekek

Cím:
Kiíró:

Csaba királyfi útján- rajzpályázat
Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület; Csabagyöngye Kulturális Központ Arany János
Művelődési Háza (Mezőmegyer)
2016.10.20.
Általános és középiskolás tanulók

Határidő:
Pályázhat:
Cím:
Kiíró:
Határidő:
Pályázhat:

Verselemzés 2016 - országos pályázat 8.-12.osztályos diákoknak
Pálffy Dénes Népfőiskola Társaság; Országos Mécs László Irodalmi
Társaság; Gyermekjóléti Alapítvány
2016.09.30.
hazai és határon túl élő 8.-12. osztályos diákok

A pályázatokkal kapcsolatban információ és segítség kérhető az irodában
Márkus Vanesszától.
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Jelentkezni lehet:
Balatonalmádi
Rendőrkapitányság
8220 Balatonalmádi,
Hadak útja 4-6.
Tel/Fax: 88/ 438-711

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

Kedves Gyerekek!
Az
előző
rejtvény
helyes
megfejtését beküldők között a
nyertes
Szabó
Sarolta.
Gratulálunk! Nyereményét átveheti
2016. szeptember 16-tól (péntek).
A következő rejtvény megfejtését
2016. szeptember 27-ig kérem
beküldeni! Sok sikert!

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.

