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Pünkösd
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög
pentekosztész 'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a
befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes
Istentől a törvényeket kőtáblákon) ünnepelték a Pészah szombatját követő
ötvenedik napon Sabouthkor. A keresztény egyházi ünnep története a következő:
Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek,
majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alakjában
leszállt a tanítványokra.
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És
lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes
nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik
szólniuk." (Csel 2:14)
Pünkösdi népszokások





Pünkösdikirály-választás: A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken.
Pünkösdölés: Adománygyűjtő népszokás. Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falubéli
kislányok közül. A "királynő" feje fölé kendőből sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a falu
házait, énekelnek, táncolnak, adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak.
Mátkálás: Komatál küldés. Fiatalok barátságának megpecsételése. A mátkatálat személyesen illett
vinnia megajándékozottnak, aki ha elfogadta a barátságot ugyanezt a tálat kaláccsal, süteménnyel,
gyümölccsel megrakva, hímzett kendővel letakarva küldte vissza.
Zöldág-járás, zöldág-hordás: Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra
frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben
védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a
jégveréstől, a kártevőktől.
(forrás: internet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden anyukát, nagymamát, dédnagymamát és gyermeket
Anyák napi rendezvényünkre.
Helyszín: Küngös, Faluház
Időpont: 2016. május 7., 17 óra
16 órától kézműves foglalkozást tartunk,
ahol a gyermekek csodaszép ajándékokat, emléktárgyakat készíthetnek.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Hozzászólás egy Petőfivel kapcsolatos íráshoz
Se egyéni, se nemzeti évforduló, a Napló jan.19-i száma mégis „Petőfi tényleg túlélhette a csatát?” címmel
cikket jelentett meg nagy költőnknek az 1849.júl. 31-i csatát követő eltűnéséről.
- Már megint? És újra rejtély? Egy feltételezett, de be nem bizonyított állítás? Még meddig húzódik ez a
dilemma?
Az írás némely megállapításával nem értek egyet, más tételekkel szemben pedig kétségeim támadtak,
mégis örömmel olvastam a sorokat. Ennek fő oka az, hogy az utóbbi években érdemeihez, mi több, a
feladatainkat és céljainkat szolgáló lehetőséghez képest kevésszer idézzük őt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy –
mint minden ember életében – Petőfiében is vannak fehér foltok, vagy legalábbis többféleképp értelmezhető
mozzanatok.
Emiatt szívesen csatlakoztam Horváth- Balogh Attila érdeklődéséhez, és tisztelem Morvai Ferenc
több évtizedes fáradozását, szellemi és anyagi áldozatvállalását Petőfi utóéletével kapcsolatban.
A valóság nem hit-, hanem ténykérdés. Csak azt fogadjuk el, amit indokoltnak és bizonyítottnak látunk.
Ennek szellemében a szemtanúk, hozzátartozók és kutatók véleménye alapján a Magyar Tudományos
Akadémia álláspontját akceptálom. Vagyis azt, hogy Petőfi Sándor 1849.júl. 31-én az erdélyi Fehéregyháza és
Héjjasfalva közt esett el, és közel ötszáz bajtársával együtt itt is temették el. Erdélyben járva engem nem csak
a drága székely testvéreink tisztessége, éltető hagyományaik és a Kárpátok szépsége vonzott. Több ízben
bebarangoltam ezt az ominózus, a Küküllő-menti kies tájat, fölidéztem a szemtanúk és a kutatók
megállapításait, amelyekkel teljes egészében azonosultam. Annak idején Török Aurél antropológusnak
helytelenül értelmezett kegyeletből megtiltották a Petőfi-holttest keresését, így utólag csak arra
hagyatkozhattunk, hogy a kivezényelt román jobbágyok rekkenő augusztus eleji hőségben a költő tetemét
ugyanúgy földelték el, mint hozzávetőleg ötven hősi halott társát: hevenyében, s ahol érték. Ez utóbbiakkal
kapcsolatban sokkal kevesebb a kételyem, mint a szibériai feltételezésekkel.
A Morvai-állásponttól az is elkülönít, hogy a cikk utolsó része teljesen hibás következtetést
tartalmaz.
Kilyukadt bőrmellényt lenvászonnal foltoznak itt! Az MTA nem vér szerinti, hanem
nyelvrokonságot állít a finnugorokkal kapcsolatban. Ez pedig tagadhatatlan, szótári és grammatikai
egyezőségek, azaz nyelvi összevetések igazolják. Rosszul értelmezett nemzeti nimbusz érdekében némelyek
oly messze távolodtak a történeti, etnikai és nyelvi valóságtól, hogy a világ minden népének ősnyelve a
magyar. E teória szerint Ladoga-tó: az Látóka-tó. A magyarság pedig úgy jött létre, hogy…Nem írom le, amit
száz ember számára nagy pénzért egy kókler mondott…
Márkus Zoltán

Egyenruha kiállítás a Rendőrségen
Korhű egyenruhákból összeállított kiállítás nyílt a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságon.
A Veszprémi Méretes Szabóság által készített 23 katonai, csendőri és rendőri
egyenruha kerül bemutatásra. A török idők katona öltözetétől a XX. századi
egyenruhákig tartó kort íveli át az arannyal, ezüsttel dúsan díszített,
színpompás öltözékek sora. A kiállítás megnyitóján résztvevő óvodásoknak,
talán friss tanulmányaik alapján, az 1848-s szabadságharc idején viselt tiszti
egyenruhák tetszettek legjobban.
A kiállítás 2016. június végéig a Balatonalmádi Rendőrkapitányság épületében tekinthető meg
hétfőtől- csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8 -13 óra között.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

RUHABÖRZE
Küngös Község Önkormányzata 2016. május 5-én, csütörtökön 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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Készenlétben a szolgálat
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-től létrehozta
a járásközpontokban, így Balatonalmádiban is, a család- és gyermekjóléti központot.
A központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a igényeiknek és szükségleteinek megfelelő speciális
szolgáltatásokat is biztosít, többek között pszichológiai tanácsadást, mediációs szolgáltatást, jogi tanácsadást,
kapcsolatügyeletet.
Ilyen speciális szolgáltatás a készenléti szolgálat is, amelynek célja, hogy a járásközponthoz tartozó
településeken élők számára (Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya,
Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi) a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási
idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtást, tanácsadást, tájékoztatást adjon.
A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával szerveztük meg úgy, hogy a
készenlétben lévő munkatárs segítséget tudjon nyújtani, vagy szakszerű segítséget tudjon mozgósítani
(anyaotthonok, lelki segély szolgálat, stb) a krízishelyzet megoldásához. A telefonos készenléti szolgálat a
Központ nyitvatartási idején túl hívható a 06-20/378 95-27 es telefonszámon.
A készenlétet munkanapokon 16.00-tól másnap reggel 08.00-ig, valamint hétvégén és munkaszüneti, ünnepvagy pihenőnapokon egész nap 24 órában biztosítjuk.
Család-és Gyermekjóléti Központ Balatonalmádi

Segítsünk együtt!
Kalmár Hanna csabrendeki kislány 2012. március 23-án született. A
születéskor derült ki, hogy a kislány koponyája el van deformálódva. Egy
különleges betegséggel jött a világra, amely 1.100.000 születésből csak egy
embert érint. Pfeiffer-szindrómában szenved, ami a csontozat és az
idegrendszer
tartós
és
súlyos
fejlődési
rendellenessége.
Sajnos, Hanna helyzetét ismerve, a további vizsgálatok és a kilátásba
helyezett műtétek, nem várt komplikációk miatt az eddigi segítség, szinte
csepp a tengerben. Továbbra is össze kell fognunk a kislányért, és ha lehet
még szélesebb körben, még több támogatót, segítőt megszólítva szeretnénk
ezt tenni. Tegyünk MI is a jó ügyért! Nincs más dolgunk, mint műanyag flakon kupakokat gyűjteni Hannának.
Nekünk ez semmiség, de neki hatalmas segítség! Az összegyűjtött kupakokat folyamatosan fogadjuk a
Hivatalban, ahol Hénes Rebekának és Végh Annamáriának lehet ezt átadni. Segítsünk Hannának együtt!

Felhívások, tájékoztatások:
Falugazdász Fogadóóra
Hétfő 8:00-14:30 óráig
Ügyintézés Veszprémben:
Balatonfőkajár, Kultúrház
Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök
Kossuth Lajos u. 15.
8:00-16:00
Léber Dávid
Péntek
Tel.: 06/70/903/6880
8:00-12:00 óráig
e-mail.: leber.david@nak.hu
8200 Veszprém Mártírok útja 11.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Felhívás – Adó 1 %
Kérjük, idén is segítsék Küngös község életében aktívan résztvevő Alapítványunkat személyi jövedelemadójuk
1 %-ával! Támogatásukkal hozzájárulhatnak céljaink, pályázataink megvalósításához, mint például
egészségmegőrzés, községünk kulturális életének segítése, köztisztaság, valamint a környezetvédelem.
"Küngösért" Alapítvány adószáma: 19262723-1-19.

Támogatásukat köszönettel várjuk!
„Küngösért” Alapítvány
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Kedves Diákok, Fiatalok!
Az alábbiakban olvashattok néhány pályázati lehetőséget, melyekről bővebb információt a
hivatalban kaphattok Márkus Vanesszától vagy Végh Annamáriától. Bármiben szívesen
segítünk.
Cím
Mit gondolsz a fejlődésről? - fotóverseny

Pályázhatnak
1. ifjúsági (18 év alatt), 2.
felnőtt

Határidő
2016.07.01

ÁlomSzülinap pályázat- nyerj egy családi wellness
hétvégét, vagy egy szülinapi zsúrt

6-10 éves gyermekek

2016. május
20.

Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 2016.

Magyar hallgatók közül a
nem német szakos, első (BA
vagy MA) diplomájukat
szerző (elsősorban nappali
tagozatos) hallgatók
1. óvodások
2. alsó tagozatos iskolások

2016.05.10.

Muzsikál az erdő - Gyermekrajz Pályázat
A tudomány is lehet szép!- alkotói pályázat

Általános és középiskolások

Környezetvédelmi rajzpályázat

Hazai vagy határon túl élő
általános iskolás diákok
Bárki, aki elmúlt 14 éves

Humor, karcolat - országos irodalmi pályázat

2016. május
1-június 1.
között
2016.06.10.
2016.09.30.
2016.08.20.

Sok sikert mindenkinek!
…………………………………………………………………………………………………..
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

…………………………………………………………………………………
Nyári gyermekcsere program
Németországi emlékeim
Én sajnos nem tudok ilyen részletes beszámolót tartani, mint amilyet az előttem lévő
cikkekben olvashattatok. Érzésekről tudok nektek beszámolni. Azt tudom, hogy
nagyon nem akartam kimenni, mikor először voltam. Körülbelül 11- 12 éves voltam.
Nem akartam idegen kenesei gyerekekkel menni egy idegen országba az anyukám
nélkül. De életem egyik legjobb élménye volt az ott töltött egy hét. Azóta is beszélünk
róla néha. Annyira kedvesek voltak a ,,házigazdáink”. Semmiben nem szenvedtünk
hiányt, mindig mindent megkaptunk, amit csak szerettünk volna. Jobbnál jobb
programokat szerveztek nekünk, és megismerkedhettünk a csereprogramos
gyerekekkel is. Én egyikükkel azóta is tartom a kapcsolatot, pedig már mindketten
felnőttünk. Ha esetleg amiatt nem szeretnél kimenni, mert egy hétig nem látod édesanyád, ne okozzon problémát.
Annyira lekötik az ottani dolgok a figyelmed, hogy el is felejted majd: aznap még nem beszéltél anyukáddal .
Szerintem ezt a lehetőséget nem érdemes kihagyni!
Hénes Rebeka
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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TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT
KÜNGÖS, FALUHÁZ
2016. MÁJUS 9.
13.00 – 16.00
Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más mellkasi betegség időben történő felismerésére.
Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Kihívás napja hatodik alkalommal Küngösön
Helyszín: Küngös, Sportpálya
Időpont: 2016. május 25. (szerda), 17 óra
Programok:
-

kerékpáros akadályverseny
futball mérkőzések
röplabda mérkőzések
dekázó verseny
tollaslabda
kosárlabda
ping-pong

Mozogjunk együtt idén is!
A szervezők

Friss, házi tej és tojás
Friss házi tehéntej és tojás kapható Küngösön, a Kossuth L. u. 60. szám alatt, a fóliasátornál.
TEHÉN TEJ
TOJÁS

200 Ft/liter (+első alkalommal üveg ára)
30 Ft/darab

Kínálatunk még:
PÓRÉHAGYMA
KÁPOSZTA FÉLE PALÁNTÁK

100 Ft/csomag
100 Ft/db

Hamarosan jelentkezünk további friss zöldáruval
valamint palántával.
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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2016. március hónapban, 7-én Zugor Ottó, 22-én pedig Tremmel Ferenc töltötte be 60. életévét.
2016. április hónapban, 7-én Virág Györgyné ünnepelte 65. születésnapját, 12-én Márkus Sándorné töltötte
be 65. életévét, Kertai József pedig 16-án volt 75 éves.
Szeretettel köszöntjük őket születésnapjuk alkalmából.
„Felvirrad a hajnal, nézd milyen szép reggel,
köszöntünk ma téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,
hogy veled ünnepelhessük születésed napját.
Adjon a jó Isten erőt, egészséget néked!”
Küngös Község Önkormányzata

Kedves Gyerekek!
A következő rejtvény megfejtését 2016. május 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.

