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Májusban történt…
2016 májusa több programmal is kedvezett az érdeklődők számára. Pontosabban már az április is, hiszen 30-án
tartottuk most már hagyománnyá vált Csajág- Küngös közös Majálisunkat. A rendezvénynek ezúttal a szomszéd
település adott otthont. A reggeli ébresztő után a csajági futballpályára vártuk lakosainkat, vendégeinket. A
kisebbek szórakoztatására légvár, bohóc és a Mézengúzok gyermekzenekar is szolgált. A finom ebédet
májusfaállítás, futballmérkőzések és hetes-rúgó verseny előzte meg. A küngösi delegáció ismét a palacsintasütés
feladatát vállalta, az elmúlt évek sikeréhez hasonlóan idén is kedvelt tevékenység volt az édesség elfogyasztása.
Jövőre Küngösön találkozunk!
Május első vasárnapján az anyukákat, nagymamákat és dédnagymamákat köszöntöttük a Faluházban. A Csajági
Református Általános Iskola tanulói műsoruk után egy-egy szál virággal köszönthették szeretett családtagjaikat.
Köszönjük a szép szavakat a diákoknak, és a felkészítést Baranyai Tamásné igazgatóhelyettes asszonynak!
Május harmadik szerdája egy ideje Küngös életében a Kihívás Napja rendezvényét jelenti. 25-én délután is
vártuk az érdeklődőket a sportpályára, hogy minél többen mozogjunk együtt a mozgalomhoz csatlakozva.
Focizhattunk, tollasozhattunk, röplabdázhattunk, de a legnépszerűbb sportágnak a méta játék bizonyult a
résztvevők körében. Küngös kategóriájában a 11. helyen végzett, és egyike volt a négy résztvevő Veszprém
megyei településnek.
Június 4-én, szombaton délután Családi gyermeknapot tartottunk a
Kingus parkban. Az időjárás nem kecsegtetett túl sok jóval, végül
azonban „megúsztuk” a nagyobb esőzést. Viszont volt, aki önként
vállalta az elázást, hiszen a délután népszerű eleme volt a felfújható
játékaréna, a vízifoci. A programot a Dvorák Patka Színház előadásával
nyitottuk meg. A „játsszunk pantomimet!” c. színdarabot láthattuk a
színpadon, emellett interaktív módon sajátíthattuk el a sokak által „a
csend művészetének” is nevezett technika alapjait. A délután további
részében légvárral, palacsintával, trambulinnal, arcfestéssel és a támogatóknak köszönhetően jégkrémmel és hotdoggal vártuk a résztvevőket. Óbíróné Karácsony Ágnes védőnő játékos foglalkozásokkal készült a kisebbeknek.
Önkormányzatunk, Alapítványunk és Sport Egyesületünk összefogásával és a lelkes önkéntesek segítségével
ismét remek programot tudhatunk magunk mögött és magunkénak.
Végh Annamária

„Magyar az, akinek fáj Trianon!”- Illyés Gyula
1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a
békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a
történelmi Magyarországot.
Az 1918. november 3-án Padovában – még a Monarchia részeként –
majd november 13-án Belgrádban fegyverszünetet kérő Magyarország
elvesztette az első világháborút, így aztán szembe kellett néznie a
soknemzetiségű Monarchia korábbi kisebbségeinek követeléseivel. A
trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született
meg, aláírására 1920. június 4-én, a Nagy-Trianon palotában került sor,
ahol Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd írta alá a trianoni
békediktátumot, ezzel szentesítették a történelmi Magyarország szétszakítását. Magyarország elveszítette
területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű,
húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia
megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és
Kárpátalját.
(Forrás: internet)

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

2. OLDAL

Kedves Diákok, Fiatalok!
Tekintettel arra, hogy a nyári szünidő itt van a nyakunkon, szeretnék
nektek pár ötletet adni annak hasznos eltöltéséhez.
Jó idő esetén rengeteg játék és program közül tud választani az ember. Egy
túra, kirándulás- akár kerékpárral, vagy anélkül- mindig üdítő elfoglaltság lehet,
főleg családdal, barátokkal. A küngösi sportpályák (füves és betonos) mindig
nyitva tartanak, ha esetleg társaitokkal focizni, röplabdázni, métázni vagy
kosárlabdázni tartja kedvetek. Az önkormányzat igény esetén a szükséges felszereléseket is biztosítani tudja
számotokra. Augusztus 14. és 21. között érkeznek németországi testvértelepülésünkön élő gyermekek Küngösre,
akikkel közös programokat szervezhetünk.
Ha messzebbre is kimozdulnál, a Balaton part vagy a Veszprémi Állatkert is remek élményeket nyújthat
számotokra.
Ha inkább otthon élveznétek ezt a bő két hónap szabadságot, az sem probléma, hiszen biztos vagyok benne, hogy
mindenkinek akad egy labdája és pár barátja. Ha ez a kettő megvan, abból sok mindent ki lehet hozni. Akinek az
udvar mérete és szülei is megengedik, saját focipályája lehet, de a kidobós játékok is élvezetesek tudnak lenni.
Ahol esetleg medence vagy homokozó is van otthon, ott a hűsölés és a homokszobor építés egyértelmű lehetőség.
Készíthettek még házilag buborékfújót, vagy éppen lehet saját virágos-, vagy veteményeskertetek.
Több elfoglaltság akad, amelyet bent és kint egyaránt művelni tudtok. Ilyen például a zenehallgatás, olvasás és
a különböző kártyajátékok vagy társasjátékok. Biztos vagyok benne, hogy tisztában vagytok a „kötelező
olvasmányok” és a „kötelezően ajánlott” olvasmányok listájával. Én most kikapcsolódáshoz szánt könyveket
ajánlanék Nektek. Véleményem szerint pl. Charles Dickens Twist Olivér c. műve, vagy éppen Móra Ferenc,
Móricz Zsigmond, Fekete István könyvei alapdarabok egy olvasmánylistában. Kalandot, fantasztikumot
találhattok C.S. Lewis Narnia krónikáiban, vagy Trenton Lee Stewart A Titokzatos BENEDICT Társaság c.
művében, és inkább Uraknak ajánlom Fabian Lenk Idődetektíveinek izgalmait. Iskolai élményekkel teli, igazi
sulis regénynek számít Maros Edit Hűvösvölgyi suli könyvsorozata, Kalapos Éva D.A.C. – Rázós utakon c.
története, és Lisi Harrison Klikk sorozata, ez utóbbit inkább Hölgyeknek ajánlom. Ugyanebben a kategóriában
szerepelnek Jeff Kinney Egy ropi naplója könyvei, amellyel kapcsolatban jó hírnek számíthat, hogy igazi
szórakoztató képregény, ami sok képet és egyben kevesebb szöveget tartalmaz.  Minden itt felsorolt könyv
megtalálható nálam, a könyvtárban, más regényekkel, tudományos és szakkönyvvel egyetemben.
Francia kártyával játszhattok pasziánszot, a römi több fajtáját, bridzset, kanasztát és még pókert is. De magyar
kártyával is jól szórakozhattok, hiszen zsírozásra, snapszerozásra, makaózásra, huszonegyesezésre is alkalmas a
pakli. És akkor ott vannak a társasjátékok, a régi kedvenc, a „Gazdálkodj okosan”, a sakk, a malom. Aki kitartó,
annak ajánlom a több darabos kirakós játékokat is.  Nem kell feltétlen boltban vásárolt játékot használnotok,
hiszen az activity, azaz a „mutogasd el, rajzold le és írd körül” típusú játék házilag is kivitelezhető, és az „országváros”-hoz is elég egy-egy papír és toll.
Ha már kipróbáltátok ezeket, és a szüleiteknek is segítettek, akkor a napot megkoronázhatjátok egy
szalonnasütéssel, sátorozással, rossz idő esetén egy benti, beszélgetős-mesélős vagy filmnézős bulival, amikor is
kiélvezhetitek, hogy másnap nem kell iskolába menni.
Mindenkinek tartalmas és szuper vakációt kívánok!
Annak, aki előtt esetleg pótvizsga vagy más megmérettetés áll a nyáron, sok sikert kívánok, és azt javaslom,
mindezeket a kikapcsolódási formákat előzze meg egy kis tanulás, aztán jöhet a megérdemelt pihenés. 
Végh Annamária
A Faluház is szeretne hozzájárulni a szabadidős programok szervezett kialakításához, így a minden kedden és
pénteken 15 órától 17 óráig tartó könyvtári nyitva tartás mellett szeretnénk veletek egyeztetett, közösen kitalált és
megszervezett programokat megvalósítani, viszont ehhez főleg Ti kelletek! Dolgozzuk ki együtt az idei
Küngösi nyár programját! A fent felsorolt szabadidős lehetőségek közül szinte mindent meg tudjuk valósítani,
úgyhogy ötleteljünk közösen a következő alkalmakkor:
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
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Nyári gyermekcsere program
Testvértelepülési kapcsolatunk keretén belül kiutazó magyar fiatalok
2016. július 10-én indulnak Németországba, ahol egy hetes vakációt
töltenek. Jó utat és rengeteg élményt kívánunk nekik! A güterfeldei
gyermekek és kísérőik augusztus 14. és 21. között tartózkodnak
nálunk, amikor is több közös programot szervezhetünk majd velük.

Pünkösd Fesztivál Güterfeldében
A pünkösdi hosszú hétvégére, német barátainktól
meghívót kaptunk, hogy együtt tölthessük az ünnepet.
Heten mentünk a delegációval és elmondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat. Azzal a szeretettel,
amivel fogadtak minket és az a sok törődés, amit ott
kaptunk, szinte nem is lehet szavakba önteni. Hatalmas
vacsora várt bennünket és persze minden német
barátunk, akik készültek a fogadásunkra. Elmentünk
kirándulni, rengeteget beszélgettünk, és egyik
alkalommal a Gü – Kü társasággal reggelizhettünk. Itt
azok a kedves német barátaink voltak, akik tagjai a Güterfelde – Küngös társaságnak. Sok mindent
meg tudtunk beszélni a további együttműködéssel kapcsolatban. Később a Pünkösd Fesztivál
díszvendégeiként mutatták be a delegációnkat, ami nagy megtiszteltetés volt számunkra.
Természetesen a szórakozás sem maradt el, így egy barátságos kosármérkőzéssel zártuk ottlétünket.
Hénes Rebeka

Zöldségvásár
FŐZŐHAGYMA
ZÖLDBORSÓ

100 Ft/csomag
600 Ft/kg

Hamarosan jelentkezünk további friss zöldáruval.

További információ kérhető, rendelés leadható a megrendeleskungos@gmail.com email címen,
valamint a 06/30598-21-03-as telefonszámon Forróné Seress Zsuzsannánál.

Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
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Itt a nyár!
A nyári idegenforgalmi szezonra készülődés jegyében nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek
figyelmét is szeretném felhívni néhány dologra.
A Kapitányság területén minden általános és középiskolában tartott az Iskola Rendőre vagy a
megelőzési előadó foglalkozást a nyár veszélyeiről, de ezt nem lehet elégszer elmondani.
Arról nem is beszélve, hogy a gyermekek neveléséért felelős felnőttek, nemcsak a szülők, is
felelősek, mire tanítják a következő nemzedékeket, milyen példát mutatnak.
A tanév befejeződésével „rászabadult” a szabadidő a gyerekekre, fiatalokra. A hasznos és értelmes
időtöltés lenne a legfontosabb eszköz a veszélyek elkerülésére.
A számítógép előtt, az okos telefon nyomogatásával töltött idő a felnőttek életében is egyre több!
Ezzel az a legnagyobb gond, hogy egy virtuális, a valóságot csak utánzó világba vezet. A személyes
kapcsolatok beszűkülése, a személyes találkozások hiánya mindenképpen hátrányosan hat a gyerekek,
fiatalok érzelmi fejlődésére. A virtuális világban nem érzik a tetteik, kijelentéseik súlyát, hatását a
másik emberre, nem szereznek tapasztalatot az ismerkedés, barátkozás buktatóiról, csalódásokról,
örömökről, a felelősségérzetről. Könnyen hajlamossá válnak, hogy „pótszerek”-hez nyúljanak! Ezek
egyik fajtája csak a dizájner -drogok, a tudatmódosító szerek világa. A társadalom által elfogadott és
tolerált alkoholfogyasztás sokkal több fiatalt veszélyeztet! Sajnos mindig akadnak olyan felnőttek,
akik nem érzik annak súlyát, ha alkoholhoz vagy drogokhoz juttatják a könnyen befolyásolható
fiatalokat, akik abban a módosult tudatállapotban hamarabb válnak bűncselekmények, szabálysértések
elkövetőivé és áldozatává is különösen a szórakozóhelyeken, rendezvényeken és környékükön.
A másik kiemelt terület a közlekedés minden ágával! A nyáron többször megkapott autókkal, a
motorozással, kerékpározással, de gyalog is. Nem beszélve a szabadvizeken, vízparton való
tartózkodás szabályainak betartásáról, a strandolásról. Gyakran értékes tárgyakat visznek magukkal,
amely csábítja a tolvajokat, kimelegedve, alkohol hatása alatt indulnak fürödni, vízibiciklizni,
csónakázni. A korral járó „lazaság” mellett a nyárral járó óvatlanság, figyelmetlenség a legfőbb
veszélyforrás.
Persze ezek a dolgok a kikapcsolódó felnőttekre is jellemzők! A nyitva hagyott nyaraló ajtók, ablakok,
amíg strandol a család, a nyitott gépkocsi az udvaron, a parkolóban a csomagtartóba átrámolt holmi a
strandon őrizetlenül hagyott cuccok mind mágnesként vonzzák a besurranókat, tolvajokat.
Az idegenforgalmi szezonra a Rendőrség mindig megerősítéssel készül. Így van ez ebben az évben is.
Segítséget kapunk más rendőri egységektől, rendőr-hallgatóktól, diáktolmácsokat alkalmazunk,
kerékpáros és motoros járőrszolgálatot szervezünk, fokozzuk a rendőri jelenlétet nemcsak a
közterületeken, hanem a rendezvényeken, akár figyelemfelhívó megelőzési programokkal is.
Tájékoztató anyagokkal szólítunk meg állandó lakosokat és vendégeket egyaránt, hogy a megelőzzük
az áldozattá válást. Rendszeresek lesznek a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági ellenőrzések
nemcsak a közterületeken és közutakon, hanem a szórakozóhelyeken és rendezvényeken is.
Bízom benne, hogy a fokozott rendőri jelenlétet nem zaklatásként, hanem az Önök jó közérzetének
biztosítása érdekében tett intézkedésekként fogják értékelni.
Szép és kellemes nyarat kívánok kollégáim nevében is!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Kedves Könyvtár látogatók!
Május hónapban több izgalmas és tartalmas kötet is érkezett könyvtárunkba. Tekintettel többek között a nyári
szünetre, mindenki számára ajánlom a következő műveket:
Matolai Etele: Visszaemlékezéseim Honvéd
életemre
Simone Pacot: A mélységek evangelizációja
Massimiliano: Hitler után a második legnagyobb
művész
Dr. Berend Miklós: Harctéri naplója
Daisy Meadows: Varázslatos Állatbirodalom
Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Martin József: A Rendszerváltás igézetében
Jane Austen: Szerelem és barátság
Melissa De La Cruz: Az Elveszettek Szigete
Veronica Roth: A Lázadó

Veronica Roth: A Beavatott
Lee Child: Néma Város
Markus Zusak: A könyv tolvaj
Cassandra Clare: Az angyal
Louise O’ Neill: Örökké a Tiéd
Nora Roberts: A tanú
Lőrincze Lajos: Emlék könyv
M.R. Carey: Kiéhezettek
J.K. Rowling: Bogar Bárd Meséi
Meredith Wild: Rád kattanva 1.
Meredith Wild: Rád kattanva 2.

Szeretettel várok mindenkit a könyvtári nyitva tartási időben!
Végh Annamária
**********************************************************

FIGYELEM!
2016. június 27. és június 30. között
Dr. Várkonyi Zoltán helyettes háziorvos rendel.
A helyettesítés ideje alatt a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
JÚNIUS 27. (hétfő):

Küngös:
__________

Csajág:
13:00-14:00

JÚNIUS 28. (kedd):

8:30-9:00

9:00-10:00

JÚNIUS 29. (szerda):
JÚNIUS 30. (csütörtök):

__________
12:30-13:00

8:00- 9:00
13:00-14:00

JÚLIUS 1. (péntek):
2016. július 1-je Semmelweis nap, amely az
egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
**********************************************************
2016. május hónapban három kedves küngösi lakosunkat is köszönthetjük kerek születésnapjuk alkalmából.
Zugor Józsefné 27-én töltötte be 80. életévét, Mürkli István 11-én ünnepelte 65. születésnapját, Szabó
István pedig 23-án volt 70 éves.
Szeretettel köszöntjük őket születésnapjuk alkalmából!
"Szülinapodra kívánom neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám, örömteli percet,
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges!"
Küngös Község Önkormányzata
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Kedves Gyerekek!
Az előző rejtvény helyes megfejtését beküldők között a nyertes Szabó Sarolta. Gratulálunk! Nyereményét
átveheti 2016. június 24-től (péntek). A következő rejtvény megfejtését 2016. július 15-ig kérem beküldeni!
Sok sikert!

Ebben a hónapban művészi készségeitekre is kíváncsi lennék.  Várok tőletek minden nyári
szünettel kapcsolatos alkotást, legyen az fogalmazás, rajz, festékkel készült kép.
A téma minden esetben a szünidő, címe: „Mit várok a nyártól.”

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.

