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Kedves Olvasó!
Mintha most lett volna, hogy 2015. évi adventi programjainkra hívtuk Önöket. Ismét eltelt egy minden bizonnyal
dolgos és tartalmas év. Jelen számunkban már adventi időszakban tartandó összejöveteleinkre invitáljuk Önöket,
kérjük, aki teheti, fogadja el meghívásunkat.
Szerkesztőség

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit
2016. november 25-én, pénteken 17 órától
I. közös adventi gyertyagyújtásunk alkalmából
Közreműködik: Beke Zsolt h. esperes, plébános
és
2016. december 2-án, pénteken 17 órától
II. közös adventi gyertyagyújtásuk alkalmából
Közreműködnek: Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége
A gyertyagyújtások után mindenkit meleg teával, zsíros kenyérrel és sok-sok szeretettel várunk a Faluházban!
Küngös Község Önkormányzata

Kedves Gyerekek!
A hagyomány szerint, idén is körbejár a Mikulás Küngösön. Ha 2006-ban vagy
azután születtél, akkor december 6-án (kedden) délután piros ruhás vendéget
várhatsz. Kérlek benneteket, ha szeretnétek, hogy Mikulás hozzátok is
ellátogasson, akkor segítsetek neki, hogy megtaláljon benneteket.
Készítsetek egy rajzot, festményt, vagy bármilyen saját készítésű alkotást,
amelyet helyezzetek el a kapun vagy a bejárati ajtótokon, vagy kérjetek
szüleitektől egy piros szalagot, ruhaanyagot, és azt rakjátok ki, hogy Télapó
tudja, ti vártok rá!
.
Üdvözlettel: a Mikulás segítője

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

2. OLDAL

Megújul Egészségházunk
Küngös Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott
be
a
Belügyminisztérium
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása területre. 2016.
október 26-i miniszteri döntés alapján
önkormányzatunk vissza nem térítendő
támogatásban részesül. Az örömhír kapcsán
Szabó Gergely polgármestert kérdeztük.
- Kedves Polgármester Úr! Gratulálunk a nyertes pályázathoz. Konkrétan miről is szól a megvalósítandó
projekt?
Szabó Gergely polgármester: A fejlesztés az orvosi rendelő és a védőnői rendelő épületét, azaz az

egészségházat érinti, és magában foglalja a tető cseréjét, hőszigetelés megvalósítását, nyílászárócserét
valamint fűtésrekonstrukciót kazáncserével és napelem felszerelésével. Eszközbeszerzést is tartalmaz a
projekt, amelynek segítségével várótermi bútorokat és a rendeléshez elengedhetetlen eszközöket, mint
vizsgálóágyak, íróasztalok, szekrények vásárolhatunk.
- Mekkora keret áll rendelkezésre az említett munkálatok és beszerzések megvalósításához?

- A Belügyminisztérium, mint támogató 13.553.393.- Ft támogatást ítélt meg önkormányzatunknak,
amelyhez a Képviselő- testület 2.391.775.- önrészt biztosít, így mintegy 16 millió forintot fordíthatunk
a fejlesztésre.
- Mi indokolta a pályázat beadását? Miért tartja fontosnak az önkormányzat és a Képviselő-testület a
beruházást?
- A Képviselő testülettel fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati kötelező feladatellátás

gördülékenyen és a lehető legjobb körülmények között működjön a lakosság igényeit kiszolgálva. A
külső felújítás egy ideje már indokolt, hiszen az épület állaga és elavult fűtéstechnológiája nagy anyagi
terhet rótt önkormányzatunkra. A rendelők és a várótermek berendezése sem a legkorszerűbb,
szükséges azok cseréje is.
- Mikor kezdődnek a munkálatok? Meddig tart a felújítás?

- A beruházást 2017. december 31-ig köteles önkormányzatunk megvalósítani. A munkálatokat
tavasszal szeretnénk megkezdeni.
- Ön szerint milyen pozitív hatása lesz a pályázat megvalósításának?

- Úgy gondolom, a lakosság, a páciensek javát- ideértve a gyermekeket, csecsemőket ismindenképpen szolgálja a fejlesztés, hiszen megújult, komfortos környezetben vehetik igénybe az
egészségügyi szolgáltatást. Ezen kívül a szolgálatot ellátó háziorvosi és védőnői feladatok elvégzését
is segíti a beruházás, hiszen az eszközbeszerzéssel több probléma is megoldódik. Az önkormányzat
amellett, hogy biztosnak tudhatja kötelezően ellátandó feladatának működését, kiadásai is csökkenek a
fűtéskorszerűsítéssel, a nyílászárók cseréjével és a napelem felszerelésével. Ami még pozitív hozadéka
a megnyert támogatásnak, hogy a kivitelezésnél az önkormányzat szeretne közelben lévő vállalkozást
alkalmazni, így támogatva a térség gazdaságát.
- Várják-e esetleg más pályázatok elbírálását is? Van-e jelenleg más beadott pályázat?

- Igen, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül ugyancsak felújítás,
beruházás jellegű támogatási igényt nyújtott be önkormányzatunk a Faluház épületét illetően, kültéri
fitneszpark kialakítása céljából is adtunk be pályázatot, ezen kívül szemléletformáló, környezettudatos
rendezvények támogatását kértük. Az önkormányzaton kívül civil szervezeteink is próbálkoznak a
pályázással. Alapítványunk több EFOP pályázatot is benyújtott az elmúlt időszakban társadalmi
szerepvállalás erősítése, vagy éppen családi védőháló kialakítása célterületekre. A Szent Kinga
Éléstára Szövetkezet nem sokkal megalakulása után már támogatási kérelmet nyújtott be
termékkészítés, értékesítés és munkahelyek kialakítása céljából.
- Polgármester Úr, köszönöm! Még egyszer gratulálok a nyertes pályázathoz, és sok sikert kívánok a
következő időszakra és a további lehetőleg nyertes pályázatokhoz!
A Szerkesztők
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Év végére készülődve….
Talán nemcsak én érzem, hogy az idő mintha felgyorsult volna, repülnek a napok, hetek, hónapok, és máris itt
van ismét Advent időszaka.
Az év végi ünnepekre készülődés bizony jó alkalom a vásárlásokkal kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsok
adására. Az ajándékok, az ünnepi asztalra valók megvásárlása nem kis feladat, és nem kis költség. Éppen

ezért tanácsos meggondolni, mit és hol veszünk meg!
Ez az időszak a tolvajok, a trükkös tolvajok, a csaló árusok, az internetes csalók számára valódi szezon. A
sikereik alapja, hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mondott termékeket, amelyekkel
örömmel lepnénk meg magunkat vagy szeretteinket. A valóság azonban az, hogy ezek nagyon gyakran ócska, az
elfogadható minőségen aluli kivitelű, nem megfelelő műszaki állapotú, az elvárásoknak egyáltalán nem
megfelelő árucikkek. Ami persze csak az utolérhetetlen eladó távozása után derül ki.
Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha

ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni,

amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki
cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával,

ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg felnőtt vagy gyermek nevében
pénztámogatást gyűjt.
A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rámenős” árusítást jogszabályban szigorították,
ezzel talán csökken az utólag meggondolt vásárlások száma.
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk meg arról, hogy - az ajándékokra szánt
nagyobb összegekkel - útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává.
Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha

mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,

a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett,

a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét a csomagtartóban történő
pakolás idejére is zárva tartjuk.
A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamációnak, a garancia érvényesítésének!
Az óra átállítás is jelzi, hogy az évvégéhez közeledve egyre rövidebbek a nappalok, sötétben indulunk reggel és
érkezünk haza este.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a kevésbé jól kivilágított utcákon, helyeken nagyobb figyelemmel
közlekedjünk, hiszen a sötété ruhában, a féktávolságon belül a járdásról lelépő, vagy az úttest szélén közlekedő
gyalogos maga is közreműködhet egy balesetveszélyes helyzet kialakulásában. A KRESZ nem kötelezi lakott
területen belül láthatósági mellény viselésére a gyalogost és kerékpárost, pedig a baleseti tapasztalatok bizony
indokolnák ezt.
A jól láthatóság és a jó látás alapfeltétele a balesetmentes közlekedésnek, ezért is támogatja a rendőrség a
közlekedésbiztonságra felhívó kampányokat, és fordít nagy figyelmet a gyermekek közlekedési
szabályismeretének fejlesztésére. A közlekedésben minden fél egyenrangú résztvevő, és egyaránt felelős a
balesetveszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésében.

Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kívánok a balatonalmádi
rendőrök nevében!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Szüret 2016.
2016. október 15-én tartottuk V. Küngösi Szüretünket, amit
leginkább a szeszélyes időjárás befolyásolt.
A rendezvény egyik leglátványosabb eleme, a felvonulás sajnos
elmaradt, annak ellenére, hogy sokan és sokat imádkoztunk az
esőszünetért. Mindemellett a rendezvény sikerrel zárult.
2012-ben indult a kezdeményezés Tóth Marianna vállalkozó
részéről, hogy községünkben is legyen az őszi évszakhoz
köthető betakarítási ünnep. Mariann négy éven keresztül
fáradhatatlanul végezte a szervezési és lebonyolítási feladatokat,
állandó segítőjével, Miklós Angélával karöltve. Az idei évben
Önkormányzatunk úgy gondolta, magára vállalja ezt a feladatot,
és Mariannt az ez évi rendezvény díszvendégeként hívtuk meg a
programra. Ezúton is még egyszer köszönjük áldozatos és önzetlen munkáját!
Ezúttal a főszervezői feladatokat, ami nem volt egyszerű,
Puskás Ádám néptáncos és népviseletgyűjtő küngösi
lakosunk látta el. Neki köszönhetően igen színes program
kerekedett délutánra. A Sárpilisi „Gerlice madár”
Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Litéri Szárazág
Táncegyüttes, a Kéknefelejcs Néptánccsoport, Baksa Kata
népdalénekes és a Csajági Hagyományőrző Népdalkör és
Citerazenekar váltották egymást a színpadon, szívüketlelküket beleadva az énekbe, táncba, így a hűvös októberi
időben nyárutó hangulatát megteremtve a küngösi
Faluházban. A rendezvényt bírónk és bírónénk- azaz
Puskás Ádám és Goór Dorka- tánccal nyitotta meg. A
délután és az este folyamán a talpalávalót Horváth Máté és
Zenekara szolgáltatta. A légkör igazán katartikus volt, az
igazi magyar népzene, a dobogó lábak, majd a csend, mikor Baksa Kata énekelni kezdett… Nagyon
köszönjük minden fellépőnknek ezt az élményt! A délután vezényletét idén is Baranyai Balázs kezébe adtuk,
aki örömmel vállalta a kisbírói szerepet. Neki is hálásak vagyunk, hiszen évről évre eleget tesz
felkérésünknek.
Vacsora nélkül senkit sem szerettünk volna hazaengedni, így ízletes csülkös babgulyással készültünk
vendégeink részére. Pontosabban Hénes Máté, akinek köszönjük az előkészületi és főzési munkálatokat is.
Szintén köszönettel tartozunk Radics Zoltánnak és családjának, akik az időjárási körülmények ellenére, bízva
a jó időben lovas fogattal és lóháton érkeztek hozzánk.
A program sikeréhez nagyban hozzájárult lelkes támogatóink és segítőink munkája. Tóth Mariann
felajánlásával is segítette a rendezvényt, melyet köszönünk. Nagyné Kányai Verának köszönjük a finom
süteményt, Hénesné Hermann Juditnak a rengeteg és
ugyancsak ízletes pogácsát és segítséget, Hermann
Zsoltnak pedig a „lélekmelegítő házit”.
Köszönjük polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek,
hogy létrejöhetett a rendezvény, köszönjük Véghné
Marikának, hogy a dekorációt, díszletet elkészítette, a
beszerzéseket segítette, Márkus Vanesszának, Hénes
Rebinek és Papp Dávidnak a technikai segítségért, Nagy
Lajos falugondnok Úrnak és dolgozóinknak az
előkészületekben nyújtott segítségért.
Igazi népzene és néptánc gála kerekedett az V. Küngösi
Szüret alkalmával, reméljük minden megjelent
vendégünk jól érezte magát, és azt is, hogy jövőre újra
találkozhatunk.
Végh Annamária
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Szociális tűzifa
Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa helyi szabályairól szóló 10 /2016.
(XI.14.) önkormányzati rendelete alapján Küngös Község Önkormányzata természetben támogatás céljából
szociális tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló küngösi lakosság részére.
Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás esetében előnyt élveznek azok a küngösi lakosok, akik az
alábbi ellátásokra jogosultak a kérelem benyújtásának időpontjában:
a)
b)
c)
d)

aktív korúak ellátása
időskorúak járadéka
lakhatási támogatás
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

e) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás

Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő küngösi lakos jogosult, akinek a
háztartásában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft)
- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250.- Ft)
A támogatáshoz való jogosultság elbírálásához szükséges a jövedelmet igazolni.
A támogatás iránti igényeket 2016. november 30 napjáig lehet benyújtani. Kérelem nyomtatványt a
Küngösi Kirendeltségen (Küngös, Kossuth L. u. 30.) lehet átvenni.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg.
Küngös Község Önkormányzata

Figyelem
Küngös Község Önkormányzata fotóversenyt hirdet!
Az Adventi készülődés közeledtével szeretnénk egy kicsit segíteni az ünnepi ráhangolódásban.
Fotóversenyt hirdetünk, melynek témája az Advent, Mikulás és Karácsony, az ünnepekhez kapcsolódó készülődés!
A képeket 2016. december 15., 16 óráig várjuk JPEG formátumban a muvelodes@kungos.hu e-mail címre,
vagy adathordozón a küngösi kirendeltségre, Végh Annamária részére ugyancsak a fenti időpontig. A képekhez
várjuk a beküldő nevét és a kép címét.
A beküldött fotókat december 16-án feltöltjük Küngös Község Önkormányzata facebook oldalára egy külön
albumba, ahol december 21., 15 óráig lehet voksolni a képekre.
Egy „like” egy szavazat.
A legtöbb „like”-ot összegyűjtő fotó és tulajdonosa ajándékban részesül.
Eredményhirdetés a Falukarácsonyon, december 22-én!
További információ Küngös Község Önkormányzata honlapján és facebook oldalán található.
Csodás pillanatokat, meghitt készülődést és sok sikert kívánunk!

Küngös Község Önkormányzata

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

6. OLDAL

2016. október hónapban, 1-jén Szabó Géza töltötte be 80. életévét, 4-én Kányai Jánosné ünnepelte 75.
születésnapját. Mürkli István Jánosné szintén 4-én ünnepelt, ő 65 éves volt ezen a napon. Póhl Ferencné 8án, Csajághy Gyula Zoltánné 16-án, Kelemen József pedig 28-án volt 60 éves. Kányai Gyula 26-án töltötte
be 70. életévét, 10-én pedig Kányai Géza ünnepelte 80. születésnapját.
Szeretettel köszöntjük őket kerek születésnapjuk alkalmából!

„Születésnapodra Néked, kívánok sok szépet,
Boldog s vidám legyen számodra az élet.”

Küngös Község Önkormányzata

------------------------------------------------------------------------------Mürkli Istvánné Anikónak utólag is sok boldogságot kívánnak volt munkatársai, a küngösi
hivatal dolgozói!

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

Kedves Gyerekek!
A következő rejtvény megfejtését
2016. november 29-ig kérem
beküldeni!
Sok sikert!
Végh Annamária
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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.
A kéziratokat nem tartjuk meg, és nem küldjük vissza.

