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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Híveinket, Kedves Barátainkat
és minden Kedves Érdeklődőt
KÜNGÖSRE az Árpád-házi Szent Kinga Templomba,
2016. MÁRCIUS 05 -ÉN (SZOMBATON) 17.00 ÓRAKOR
kezdődő ünnepi szentmisénkre,
amelyet Szent Kinga születésnapjának tiszteletére mutatunk be.
AZ ÜNNEPI SZENTMISÉT
DR. HERDICS GYÖRGY c. apát tb. kanonok Úr vezeti.
A szentmise keretében megáldásra kerül a templom bejáratánál újonnan elhelyezett emléktábla,
amely az Irgalmas Jézust, valamint Szent II. János Pál pápát és Szent Faustina Kowalska nővért
ábrázolja, valamint a templomban elhelyezett Küngös Község címere.
A szentmisén a Csajág-Balatonfőkajári Református Általános Iskola Kórusa is énekel. A
szentmisét követően az altemplomban megtekinthető a hittanos gyermekeink által az Irgalmasság Éve
alkalmából készített rajz kiállítása, melyet imádság keretében nyitunk majd meg.
Ünnepünket Küngös Község Önkormányzatával és a Budapest XVII. Kerületi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzattal együtt szervezzük, és megerősítjük a lengyel-magyar baráti
kapcsolatunkat, amelynek szép gyöngyszeme Árpád-házi Szent Kinga közös szentünk személye.
Bízva a közös ünnepünk örömében, maradok imádságos szeretettel:

Beke Zsolt
h. esperes, berhidai és küngösi plébános

Kelt Küngösön, 2016. február havában
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Farsangi napló 2016.
2016. február 6-án, szombaton délelőtt megtartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat. A
létszámot illetően, a szó, amit használnék, a „családias”. Nem voltunk sokan, ezt látva először
elszomorodtam, majd megláttam a lelkes jelmezeseket, és meg is feledkeztem erről. Bár az
időpontválasztás valószínűleg nem volt a legjobb részemről.
A program nyitányaként felvonultak a jelmezesek.
Mint minden évben, most is kitettek magukért a
különböző maskarák készítői, akik megérzésem
szerint többnyire viselőik anyukái és nagymamái.
 Úgyhogy hatalmas gratuláció nekik is. És nem
csak ezért. A délelőtt folyamán büfével vártuk a
jelenlévőket, melyhez nagyban hozzájárultak a
szülők és a lakosok. Finomabbnál finomabb
süteményekkel érkeztek a programra. A
jelmezversenyt követően különböző játékokkal
készültünk a gyermekeknek. A zsákbamacska valamint a tombola (Melynek
fődíja egy gyönyörű és minden bizonnyal finom torta. Elkészítését köszönöm Hénes Rebinek, és gratulálok a nyertesnek,
Porkoláb Szebasztiánnak.) izgalmas része volt az együtt töltött óráknak. A farsangi fánk most sem maradhatott el lelkes
segítőink jóvoltából. Nincs is már más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek, aki eljött, beöltözött, öltöztetett,
jelmezt készített, felajánlást tett, sütött vagy bármiféle segítséget nyújtott ehhez a sikeres délelőtthöz. Köszönöm Biró
Zsoltné Melindának, Végh Péternének, Kiss Csillának, Herczeg Ádinak, Bors Edinának, Szlaboda Adriennek, Balogh
Mihálynénak, Sulák Ferencnének, Óbíróné Karácsony Ágnesnek, Cellár Gyulánénak, Takácsné Nagy Marcsinak,
Hénesné Hermann Juditnak, Miklós Angélának és Bódai Zoltánnénak. Ők min-mind felajánlásokkal, süteményekkel, és
fánk sütéssel járultak hozzá a rendezvényhez. Hénes Rebinek és Márkus Vaninak külön köszönöm az előkészületekben és
a lebonyolításban nyújtott hatalmas segítséget. Sulák Misinek a technikai feladatok ellátását és a kitartást. Nagyszerű
dolog, ha egy rendezvény után ennyi nevet fel tudunk sorolni, csak azt remélem, hogy senkit nem hagytam ki a sorból…
Végh Annamária

Nyári gyermekcsere program
Az előző számban a tavalyi, Németországba tett utazás élményeit osztotta meg velünk
Fazekas Helga. Pontosabban az első részletet, a folytatás pedig most következik:
Csütörtök:
Ezen a napon Babelsbergbe mentünk, a filmparkba. Itt sokféle játékkal játszottunk, és sok
mindent megnézhettünk. Voltunk 4D-s moziban, lövöldöztünk lézerpisztolyokkal,
megnézhettük sok film díszletét, kipróbáltunk több játszóteret, csónakáztunk, és
megnéztünk egy kaszkadőrbemutatót. Nagyon mozgalmas volt ez a nap. Este egy étteremben vacsoráztunk, ahol
találkozhattunk a Güterfelde-Küngös Baráti Társaság (GüKü) tagjaival.
Péntek:
Délelőtt strandolni mentünk a bungitól kb. 5 perc sétára lévő tóhoz. Délután a helyi gyerektűzoltók bemutatóját nézhettük
meg, majd a vállalkozó kedvű gyerekek ki is próbálhatták a tömlő használatát, sőt, még a tűzoltó autóval is mehettek egy
kört. (természetesen csak utasként )
Ezután a helyi polgármesteri hivatalnál tartott összejövetelt a GüKü . Itt a gyerekek megismerkedhettek azokkal a
német gyerekekkel is, akik később, augusztusban Magyarországra jöttek. Sokat játszottak együtt, nem zavarták őket a
nyelvi nehézségek.
Szombat:
Karl epervilágában jártunk. Ez a hely tele van játszóterekkel, és nagyon jó játékokkal. A legnépszerűbb az óriás csúszda
volt, és a hinták, meg mászókák. Vagy talán az ugrálók, vagy a nagy buborékfújók? Vagy az ovális kerekű kerékpár? Ezt
talán még a gyerekek sem tudnák megmondani. 
Vasárnap:
Reggel korán indultunk, hogy mihamarabb hazaérjünk. A gyerekeknek gyorsabban elment most az idő, mivel elég
fáradtak voltak a heti programtól, és az út nagy részét végigaludták.
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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Kedves Diákok, Fiatalok!

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 ötleteiteket, terveiteket és célokat, aztán majd
közösen megvalósítjuk!
A szervezők

Levéltárban járt a Helytörténeti Kör küldöttsége
2016. február 16-án a Küngösi Helytörténeti Kör 7 tagja kutatni indult
a Királynék városában.
Mivel egyik levéltár sem elég nagy ahhoz, hogy 7 ember beférjen, ezért
2 csoportra bontottuk a küldöttséget. 3 személy ment kutatni a várban
található Érseki Levéltárba, ahol megtudhatták Küngös község neveit.
Fény derült a birtokosokra, és olyan évszámokra, amiket eddig még
nem is ismerhettünk, például 1262-re, amikor Küngösön egy dombot
ismernek (Várhegy?) és azt Kyngusholmnak nevezik.
A másik csoport 4 tagja pedig a Megyei Levéltárba ment, ahol 1736-tól
saját kezünkben tartva elemezhettük az iratokat. Számunkra a legérdekesebb az volt, hogy a Kenessey família
családülési könyvét olvasgathattuk, amelyet a család 1807 óta vezetett. Mint a hátlapról leolvashattuk, a család
az 1800-as évek közepén 37500 Forinttal rendelkezett.
A település egyik fontos emléktárgya az 1945 óta vezetett
jegyzőkönyv, amelyben találtunk egy pár érdekességet. Idézek:
”1946. év- A Képviselő-testület nem tart igényt a kastélyra, de az
epreskertet átveszi.”, ”1947. év- A Képviselő-testület igényt tart a
Vojnits-kastélyra
és
aszalóüzemet,
vagy
konzervgyárat
létesítenének benne, mert így a falu anyagi gondjai megoldódnának
és jobban boldogulna a falu lakossága. Itt gyümölcsöket és
konyhakerti növényeket dolgoznának fel…”
Láthattuk településünk 1909-es pecsétlenyomatát egy iraton, és
még sok érdekes, helytörténeti szempontból igen fontos iratot találtunk, de ezek az iratok még csak kis
töredékei a levéltárban őrzött iratoknak.
Takács Zoltán elnök
Helytörténeti Kör
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Erős fogadkozás
A családban, az óvodában és az iskolában belénk sulykolták, hogy az ismerősnek és az idősebbeknek
köszönni kell. Amikor figyelmetlenségből, zárkózottságból vagy búskomorság miatt megfeledkeztünk, ránk
pirítottak, hogy kislányom, kisfiam…
Jócskán túljutottam már a tanítási, sőt, a szoktatási koron is. Az íratlan szabály, a kötelező etikett belém
ívódott, a véremmé vált.
Legutóbb mégis úgy mentem el Pannika mellett, hogy megkésve, csak miután túljutottam a vonalán, hirtelen
eszméléssel visszahajolva, félszegen köszöntöttem őt.
Pedig Pannikát nem csak üdvözölnöm kellett volna. A szemén, a száján és egész testének önkéntelen
rándulásán érzékeltem, hogy valamit mondani akart. Amennyire ismerem a viszonyait, meg amiket tudok az
életéről, legalább egy nehézségét szerette volna kibeszélni, hogy ne fuldokoljon a fojtogatásától.
Erősen fogadkozom, hogy hasonló helyzetben nem csak kitanult, hanem az embertárshoz tartozás elemi
normáit következetesen betartó polgár leszek.
A gondok-bajok iránt tanúsított érzékenység bánatot csökkent, és örömet növel.
Márkus Zoltán

Klíma percek ------- Egészségügyi előadás a klímaártalmakkal kapcsolatban
Szenved a hőhullámoktól?
Esetleg idős, vagy betegségben szenved?
Vagy netalán fiatal, de egészsége nem az igazi?
Problémát jelentenek a szélsőséges időjárási viszonyok?
Fájdalmai vannak?
Szeretné egy családtagját segíteni?
Várunk mindenkit szeretettel a Klímakör első előadására, melyet 2016. február 29-én, hétfőn délután 5 órakor
tartunk a Faluház Klubhelyiségében.
Amit ígérhetünk, hogy az előadás hasznos, érdekes és kellemes lesz, a többit majd meg tudják, ha ott lesznek.

Forróné Seress Zsuzsanna klímakoordinátor

Ingyenes óra
A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) szervezésében minden pénteken 17- 18 óráig ingyenes
alakformáló/aerobic óra Küngösön, a Faluház Nagytermében. Polifoamot és vizet
szükséges hozni.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kohári Melinda
Sportoktató
Az órákat a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) finanszírozza, a termet pedig
Küngös Község Önkormányzata biztosítja.

RUHABÖRZE
Küngös Község Önkormányzata 2016. március elsején, kedden 9 órától 16 óráig használtruha-vásárt
tart a Faluház nagytermében. Megkímélt, filléres ruházati és egyéb tárgyakkal várjuk Önöket.
Küngös Község Önkormányzata
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Legyen életünk része az óvatosság!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság bűnügyi állományának összehangolt akciója során fogtak el egy besurranó
párost. A megye több településén, általában a kora esti órákban megforduló pár, az otthontartózkodó lakók tudta
nélkül besurrant a lakásba, és az előszobában talált táskát, pénztárcát magához véve pillanatok alatt eltűnt. Ha
szembe találták magukat az ott lakókkal, azonnal rögtönöztek egy mesét, hogy például keresnek valakit, és
segítséget, útbaigazítást kérnek. Igazán nagy fogásuk akkor volt, ha a pénztárcában a bankkártya mellett egy
cédulán megtalálták a PIN kódot is. Volt olyan eset, amikor mintegy 300.000 forinttól szabadították meg a
számlatulajdonost. A kivilágított lakásban megfigyelhették az ott lakók mozgását, a nem zárt ajtó pedig
valósággal kínálta a lehetőséget az előszobában, konyha asztalon elől hagyott értékek megszerzésére.
Ilyen párossal bármikor összefuthatunk! Lassan közeledik a tavasz. Bár még borús az idő, esik az eső, de
hamarosan megkezdődhetnek a kerti munkák. Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy akár a
lakásban tevékenykedünk, akár a kertben, sokszor a ház mögött foglaljuk el magunkat, az ajtó, a kertkapu
mindig legyen zárva! A kulcs persze ne a „lábtörlő alatt” legyen! Ez a legfontosabb, hogy ne érjen bennünket
kellemetlen meglepetés, ha jól végzett munka után vesszük észre, illetéktelen járt otthonunkban.
Az utazó bűnelkövetők bármikor megjelenhetnek környezetünkben, úgy a ritkán lakott utcákban, mint a
többlakásos házakban. Ha észrevesszük, hogy gyanús idegen sétálgat a környéken, azonnal értesíteni kell a
rendőrséget, hogy az illető ellenőrzésével jelezzük, itt nincs helye rossz szándékú embereknek.
Az egymásra figyelés mellett fontos az óvatosság, a saját vagyonunk, értékeink védelme. A besurranók mellett
elsősorban a trükkös tolvajokra, csalókra gondolok. A trükkös tolvajok jól kitalált mesékkel igyekeznek bejutni
az otthonunkba, ahol pillanatok alatt felmérik a terepet. Céljuk, hogy az ott lakó pénzt vegyen elő, majd a
figyelmét elterelve eltulajdonítják azt és egyéb, könnyel elrejthető értékeit.
A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki szeret jó üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon
jónak tűnik, nagyot nyerhetünk vele, mindig gyanút kell fogni! Abban mindig van valami trükk, mert nem
ajánlana üzletet az illető, ha neki nem volna benne haszna. A házalók, bemutatók, telefonos ajánlatok által kínált
termék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag használhatatlan, lehet, nincs is rá szükségünk,
különösen, ha az érte elkért összeget is figyelembe vesszük. Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásároljanak,
ahova esetleges reklamációval vissza tudnak menni, ahol szabályos számlát kapnak a megvásárolt termékről.
A minőség és a biztonság megéri az árát, hogy ne a Rendőrségen kelljen találkoznunk Önökkel, mint
bűncselekmények áldozataival!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Ismét autót nyerhet a legjobb!
„Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedő
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és szakmai támogató partnereikkel együtt idén is meghirdeti a
„Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedőt.
A verseny fődíja egy 1.2 SKODA Rapid Spaceback személygépkocsi.
A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő
rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek.
Versenyek: Veszprém megyei döntő: 2016. május 28.; Országos döntő: 2016. június 18.
A területi versenyre az alábbi, http://www.kozlekedikacsalad.hu/users/register linken, elektronikus úton,
valamint a vetélkedő napján, a helyszínen személyesen lehet jelentkezni.
Országos döntő
A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi feladatokban, műszaki ismeretekben és
elsősegélynyújtás terén mérik össze felkészültségüket.
További információ a www.kozlekedikacsalad.hu oldalon található.
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2016. február hónapban, 25-én Bán Julianna kedves küngösi lakosunk töltötte be 65. életévét.
Szeretettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából.
"Kívánom, hogy életednek úgy folyjanak napjai,
Mint a tiszta kis pataknak vígan lejtő habjai."

Küngös Község Önkormányzata

Kedves Gyerekek!
Az előző számban megjelent rejtvény helyes megfejtését beküldöttek közül a nyertes Kis Máté.
Nyereményét átveheti 2016. március 1-től a könyvtárban.

A következő rejtvény megfejtését 2016. március 10-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.

