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Tisztelt Olvasó!
Kedves küngösi Lakosok!
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
(forrás:internet)

Meghívó
Szeretettel hívunk mindenkit
2016. február 6-án 10 órától kezdődő Farsangi mulatságunkra
Küngösre a Faluházba!
Kérjük, jöjjenek el minél többen, töltsünk együtt egy vidám délelőttöt! A jelmezverseny
mellett tombola, zsákbamacska, farsangi népszokás felelevenítése, büfé valamint izgalmas
játékok, vetélkedő is várják vendégeinket.
Tisztában vagyunk vele, a szűkös anyagi körülmények sokakat korlátoznak, mégis arra
kérünk mindenkit, aki bármivel hozzá tud járulni a délután sikeréhez, kérjük, tegye meg. Akár tombola,
zsákbamacska tárgyak, akár egy tálca sütemény óriási segítség lenne számunkra.
A nagy sikert arató zsákbamacskához, tombolához február 4. (csütörtök) 16 óráig várjuk szíves felajánlásaikat:
pl. feleslegessé vált plüssjátékokat, kinderfigurákat, egyéb apróságokat. Előre is köszönjük!
Küngös Község Önkormányzata

INGYENES ÓRA!!!!!!
A BALATONALMÁDI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA SZERVEZÉSÉBEN
MINDEN PÉNTEKEN 1700- 1800 INGYENES ALAKFORMÁLÓ / AEROBIC ÓRA
KÜNGÖSÖN A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN.
POLIFOAMOT, VIZET SZÜKSÉGES HOZNI!
MINDENKIT VÁRUNK SOK SZERETETTEL!
KOHÁRI MELINDA
SPORTOKTATÓ

Az órákat a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) finanszírozza, a termet pedig Küngös Község
Önkormányzata biztosítja.
Köszönjük!
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Nálunk járt Nádasdy Borbála grófnő
2016. január 9-én, szombaton gróf Nádasdy Borbála látogatott el
hozzánk, hogy elmesélhesse kalandos életét. A nemesi származású
írónő 1939-ben született, az ország legfelsőbb- arisztokratarétegéből, a Nádasdy család tagjaként. Apja az arisztokrata, Nádasdy
Pál volt. Nem sokkal születése után kitört a II. világháború, ám
1945-ben befejeződtek a harcok, végre nyugodt életet élhetett 1956ig. A forradalom után, inkább 1957-ben megtervezett kalandos
meneküléssel elhagyta az országot – mondta Borbála az előadáson.
Az írónő először Ausztriába ment, ott színészi munkát kapott, és
szerepelt a „Meine Schöne Mama” című filmben. Később Ausztria
területéről költözik át Franciaországba, ahol hozzámegy jelenlegi férjéhez. Borbála 17 évig nem kap vízumot a
hazalátogatásra, addig nem jön haza. 17 év után, amikor először kap vízumot a hazalátogatásra, évente többször
is hazajön. Franciaországban megszerezte a diplomát, és balettet oktatott. A honvágya azonban annyira erős
volt, hogy most ismét hazajött az országba, de most már véglegesen. Mencshelyen vettek egy présházat, amit
felújítottak, jelenleg itt laknak. Az előadáson szép számban megjelentünk, nagy örömünkre sok volt a fiatal is.
Az előadás után lehetett a grófnővel beszélgetni, és dedikáltatni is a könyveket, amiket a rendezvényen
vásárolhattak. A Küngösi Helytörténeti Civil Társaság egy virágcsokrot adott Borbálának, míg Szabó Gergely
polgármester az Önkormányzat nevében helyi termékeket ajándékozott neki.
Takács Zoltán
elnök, Helytörténeti Kör

Kedves Diákok, Fiatalok!

A Küngösi Kisbíró szerkesztősége új rovatot indít
„Mozdul az ifjúság” címmel. Ezentúl minden cikknek,
beszámolónak, történetnek, felhívásnak, sztorinak lesz helye az
újságban.
Arra kérünk benneteket, bátran írjátok meg tapasztalataitokat,
ötleteiteket, véleményeteket.
A rovat lehetőségét kihasználva máris egy felhívással kezdenénk.
Küngösi Kisbíró szerkesztősége

Szükség van rátok Küngösön!
Ha szeretnétek igényesen szórakozni,
Ha kell egy hely, amit szabadon használhattok,
Ha elegetek van abból, hogy egy jó buliért el kell hagynotok a község határát,
Ha nem akartok anyagi csődbe kerülni szórakozás címén,
Ha van programötletetek, de nincs hol megvalósítanotok,
akkor a Diák- és Ifjúsági Klub a nektek való lehetőség, a Faluház pedig a ti helyetek!
Nulla kötöttség, millió lehetőség. Ti döntitek el, hogy éltek-e vele.

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.
Hozzátok magatokkal ötleteidet, terveidet és célokat, aztán majd közösen megvalósítjuk!
A szervezők
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Nyári gyermekcsere program
A Küngösi Kisbíró szerkesztősége új rovatot indít
„Nyári gyermekcsere program Küngös- Güterfelde” címmel. A két
település testvérvárosi kapcsolatban áll egymással, melynek
eredményeként minden évben küngösi gyermekek utazhatnak a német
községbe, és nálunk is vendégeskednek Güterfeldéből. Ez az egy hét
nagyon hasznos, érdekes lehet számotokra, nem mellesleg nagyon jó buli.

Minden alkalommal információkat, élménybeszámolókat, kedvcsinálót és tapasztalatokat találhattok a rovaton
belül. Ezek nagy részét Tőletek várjuk. Úgyhogy aki volt már kint Németországban, vagy ismeretei vannak
Németországgal, Güterfeldével kapcsolatban, vagy csak kérdése merülne fel, bátran fogjon tollat vagy tapadjon
a billentyűzetre, és írja meg!
Elsőként a 2015-ben kiutazott Fazekas Helga élménybeszámolójának első részét olvashatjátok, melyet
kedvcsinálónak szánunk:

Sziasztok!
Szeretném elmesélni nektek, milyen élményekben
lehetett része azoknak, akik 2015-ben éltek a
lehetőséggel, és eljöttek velünk Güterfeldébe, nyaralni
egy hetet.
Vasárnap:
Nehéz volt az indulás, mert korán kellett kelni, és az
utazás is hosszúnak ígérkezett. (az is volt)
Megérkezéskor már vártak minket a bunginál, finom
vacsorával, kedvességgel. A szállás elfoglalásakor
mindenki örömmel vette a kis ajándékot a párnáján. 
Gyors fürdés, és a következő napi program megbeszélése
után jöhetett az alvás – meg persze ami az ilyen ott alvós helyeken történik, a pusmogás, nevetgélés.
Hétfő:
Az első napunkon rögtön egy kis pancsolással indítottunk, mivel nem strandidő volt, Ludwigsfeldébe mentünk,
az ottani termálfürdőbe. Volt csúszdázás, ugrálás, sodrófolyosó és az úszni nem tudók is jól érezhették
magukat. A móka ebéd után is folytatódott, hiszen helyben ettünk, és a délután nagy részét is ott töltöttük.
Kedd:
A csapat felkerekedett, és a helyi tömegközlekedést S-bahnt igénybe véve Berlinbe mentünk. Meglátogattuk
Magyar Nagykövetséget, ahol röviden elmondták, mivel is foglalkoznak az ott dolgozók, majd megvendégeltek
minket egy kis magyar pogácsával.
Az esős idő miatt a városnézés elmaradt, így rögtön átugrottunk a következő programra: Legoland. Nagyon jó
volt, mindenki élvezte a játékot, nézelődést. Késő délután értünk vissza a bungihoz, de így még estig
kipróbálhattuk az ottani játékokat, mint ping-pong, tollaslabda, vagy asztali játékokat, mint a vasalós gyöngy, a
holly-gally, stb.
Szerda:
Délelőtt a bunginál játszottunk, így mindenki akkor kelhetett fel, amikor akart.  A Stern centerben ebédeltünk,
majd volt lehetőségünk az ajándékutalványainkat levásárolni, és nézelődni egy kicsit.
…folytatás a Küngösi Kisbíró következő számában.
Az idei nyaralásra még lehet jelentkezni! Ezt mindenki megteheti (Szívesen adunk információt, felvilágosítást
is.) az Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén (Küngös, Kossuth L. u. 30.; 06/88 441-438; hivatal@kungos.hu),
hivatali nyitvatartási időben.
Érdeklődni bátran lehet még a tavaly kiutazott gyermekeknél valamint Fazekas Helgánál, Fazekas Gabriellánál
és Herczeg Ádámnál.
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Mindenki „netezik”!
Ma már az internet életünk szerves részét képezi. Így van ezzel mindenki, akár használója a világhálónak,
akár nem. Azok a hivatalok, amelyekben az ország bármely részében lehet ügyet intézni, hálózatban működnek:
okmányirodák, adóhivatalok, rendőrség, pénzintézetek és még sok más. Nyilván a személyes és a nem mindenki számára
nyilvános adatok védelme az ő esetükben kiemelt jelentőségű.
Ma már a civil szféra, a hétköznapi emberek életének is része a „netezés”. A kapcsolattartás, az
információszerzés, vásárlás, társkeresés, szolgáltató keresés, kutatás, iskolai dolgozatokhoz anyaggyűjtés, egyre több
ügyintézés, levelezés, hírolvasás, egyszerű böngészés színtere a világháló. És pontosan azért, mert életünk minden
területét érinti fontos, hogy betartsuk a használatának alapvető szabályait.
Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos,
a saját személyes adatainkkal való bánásmód is nagy figyelmet igényel!
A közösségi oldalakon közzétett minden információ, születési dátum, telefonszám, lakcím, e-mail cím,
kép, megosztás, hozzászólás személyes adatnak bizonyul. Közzétételével saját magunkat szolgáltatjuk ki az adatainkkal
visszaélni akaró személyeknek.
A közösségi oldalakon, levelezési programokban, játékokban, de bármilyen oldalon létesített fiók
hozzáférési adatai csak és kizárólag a felhasználóra tartoznak. Sem barátnak, sem barátnőnek, házastársnak, ismerősnek
nem adjuk meg! Ezzel megelőzhető a visszaélés, amelyre egy-egy szakítás után bizony gyakran van példa.
A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN kódok különösen védett adatok, hiszen azok idegen által
történő felhasználása komoly anyagi kárral is járhat. A pénzintézetek sohasem kérnek adat egyeztetést e-mailben, csak
személyesen! Ez az úgynevezett adathalászok módszere. Sok technika létezik, amellyel adatokat tudnak gyűjteni rólunk,
ezért is fontos a saját adataink védelme, és ezért is szabályozzák szigorúan (adatvédelmi törvény) az adatkezelő hivatalok,
cégek, intézmények ilyen irányú tevékenységét.
Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit!

Ismerkedés, társkeresés: sohasem tudhatjuk, ki van a „vonal” másik végén! Ne higgyük el
feltétlenül a megadott adatokat, mert hamis profilt létrehozni pontosan annyi idő, mint egy valódit! Adathalászok egyik fő
módszere!

Vásárlás: lehetőleg ismert oldalról vásároljunk. Soha ne utaljuk át előre az összeget! Postai
utánvéttel vásároljunk! 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, esetleg rosszabb minőségű termék érkezett.
Az eladó pedig attól kezdve elérhető sem volt. A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön a személyes
találkozó, amely már egyfajta garancia, hogy tisztességes üzlet kötessen.

Szörfölés: ha megosztással vagy lájkolással lehet csak egy oldalt megnézni, amögött általában
adathalász szándék húzódik. Soha nem a film, cikk vagy fotó megnézésére kattintunk, hanem engedélyt adunk az adatain
felhasználására. Ezt követően kapjuk a rengeteg reklámot tartalmazó levelet az e-mail címünkre. Gyermekek által
látogatott oldalakat kísérjük figyelemmel a káros hatások elkerülése érdekében. Tudjunk róla

Információszerzés, hírolvasás: kezeljük fenntartásokkal a megjelenő tartalmakat. Senki nem
garantálja, hogy az úgy igaz, ahogy leírták. Szélsőséges gondolatokkal, egymásnak ellentmondó tanácsokkal

Bankolás: a belépéshez szükséges adatokat úgy, mint a bankkártya PIN kódját, senkinek ne adjuk
meg, rendszeresen változtassuk. Ezzel tudjuk kivédeni a számlánkhoz illetéktelen személy hozzáférését.
Szabályok a közösségi oldalak használatára, nemcsak fiataloknak!

Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, az általad
küldött képek másokra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/küldesz másoknak.

Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül
viselkedik. Ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő
üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!

Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbízol. Kérj segítséget! Ne állj félre,
ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki nem
állna melléd?
Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a világhálón! És hogy senki ne váljon áldozattá, óvatosságra
intek mindenkit!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Klíma percek
Volt szerencsém egy kisebb konferencián részt venni múlt héten, Budapesten egy szelektív hulladékokat
feldolgozó cégnél. Ez számomra - akit érdekel az ilyesmi- roppant érdekes volt, sokat gondolkoztam, hogyan
tálaljam úgy, hogy más számára is az legyen. Úgyhogy a konferencia száraz unalmas részeiről, a végtelennek
tűnő előadásokról nem mesélek: D
A szelektív hulladékgyűjtés sokak számára egy misztikus dolog, valami, amit még sosem láttunk! Van, amire rá
van írva, hogy ez újrahasznosított. Biztos láttatok már papírt, vagy polár plédet. De ha belegondolunk el sem
tudjuk képzelni, hogy hogyan lesz azokból a koszos büdös vackokból olyasmi, ami újra használható.
Igazából a szelektív hulladék bálákban, vagy annak megfelelő csomagolásban elvileg már szétválogatva
érkezik,mert ugye mindig van olyan jóember, aki belenyomja a papír kukába a kommunális szemetét. Tehát első
lépésben szétválogatják. Olyan halmok voltak ott a nyitott csarnokban műanyagból és papírból, amibe simán el
tudott volna bújni egy olyan szörny, ami a Csillagok háborúja c. filmben lakott a szemét tárolóban. Akkora gépek
dolgozzák fel a szemetet, ami egy kisebb csarnokban fér csak el. Van felhordó része, ami a darálóhoz visz, ott a
lehető legkisebb részekre aprítják mechanikailag, van a gépnek mosó része is, ahol tökéletesen tisztára mossák
újra a műanyag aprítékot, aztán összeolvasztják és tökéletesen tiszta még meleg granulátumként kijön a gép
másik végén. Az, ami az egyiken rettenetesen koszos műanyag vacakként ment be. Azt mondja e cég igazgatója,
hogy onnan kezdve bármire felhasználható újra a műanyag, és nem bocsájtottak ki ehhez semmilyen káros
anyagot a környezetbe. Az a folyadék, amiben a mosószer van, amivel megmossák az aprítékot is átmegy
folyamatosan egy szűrőn és az üledéket, koszt kiveszik belőle, vagyis a nap végére sem koszos a mosó folyadék!
Érdemes tehát külön gyűjteni, mert EZEK A GÉPEK LÉTEZNEK!! Én láttam!! Iszonyú mennyiségű szemetet
dolgoznak fel egy nap, ami már nem terheli tovább a környezetet. Már említettem talán, hogy a klímaváltozásnak
lesznek az egészségünkre nézve is hatásai, ezzel is sokat tudnánk csökkenteni, segíteni magunkon!
HAJRÁ SZELEKTÍV GYŰJTÉS 
Forróné Seress Zsuzsanna klímakoordinátor

Kedves Gyerekek!
A következő leírásban a farsang hagyományáról olvashattok. (Lényege, szokások, ideje…)
Kérlek benneteket, olvassátok el, és amennyit sikerül, jegyezzetek meg belőle, hiszen február 6-án, a Farsangi
mulatságunkon lesz pár kérdés, melyek megválaszolásához nyújt segítséget ez a néhány sor.

FARSANG
A farsang vízkereszttől a - húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A
farsang hosszú is lehet és rövid is, attól függően, hogy mikor van húsvétvasárnap.
Ettől a naptól kell visszaszámítani negyven napot, s így állapítható meg a nagyböjt időszakának kezdete,
hamvazószerda.
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták
késztetni.
A
magyar
farsangi
szokások
a
középkorban
honosodtak
meg.
A farsang német eredetű szó, mely magyar elnevezésként a 15. században tűnt fel.
A farsang három utolsó napjához kapcsolódott a legtöbb szokás: farsangvasárnaphoz, farsang hétfőhöz és
húshagyókeddhez.
A farsang utolsó napját jelölő húshagyó elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti.
A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak, pl. a Szerémségben azért sütötték, hogy
a vihar ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei Topolyán szerencsét
hoz, ha jól nyúlik.
Általában a sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték.
Farsangkor három napos táncmulatságot rendeztek, melynek leggyakrabban a kocsma volt a színtere. A legények
sorra járták a lányos házakat, hívogatták a lányokat és a táncköltségre, a muzsikusok megfizetésére adományokat
gyűjtöttek.
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Farsangkor nemcsak a legények és a lányok rendeztek táncmulatságokat, hanem a házasemberek, a különféle
céhek, az ipartestületek, az asszonyok, sőt a gyerekek is. A házasemberek batyusbálja, kosarasbálja nevében
jelzi, hogy a tánc mellett fontos szerepe van ilyenkor az evésnek és az ivásnak is. Sokfelé szokás volt, hogy az
asszonyok külön mulatságot rendeztek farsangkor. A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt nagy
szerepük.
Az udvarlás, párválasztás, lakodalmak legfőbb ideje a hagyományos paraszti életben a farsang időszaka volt.
Éppen ezért a farsang adott alkalmat arra is, hogy tréfásan vagy durván figyelmeztessék azokat, akik még nem
mentek férjhez. A vénlánycsúfolásnak különböző változatai voltak, pl. tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás,
állakodalom.
(forrás:internet)

A következő rejtvény megfejtését 2016. február 10-ig kérem beküldeni! Sok sikert!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hamuból válogatta ki a lencsét.
Csókkal ébresztette fel Csipkerózsikát.
Gonosz tulajdonságú meseszereplő.
Ilyen orra van a boszorkányoknak.
7 feje van.
A néma törpe neve.
Ő ette meg a nagymamát.

Ki ő? Melyik mese szereplője? _________________________________________________
Végh Annamária
……………………………………………………………………………………………………….

A szerkesztőség tájékoztatása:
Lapzárta: minden hónap 10. napja
Terjesztés: minden hónap 15. napjáig

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.

