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Kedves Olvasó!
A hűvösebb idő beköszöntével és a nap korábbi leköszönése okán a kerti, udvari munkálatok mennyisége is
csökken némiképp, helyet adva a benti teendők sokaságának. A szeptember hónap hamar elszaladt, lassan októbert
írunk. Az időjárásra talán nem panaszkodhatunk, hiszen egyelőre túlnyomó részt napos és kellemes az idő, a
betakarítási munkálatoknak kedvező.
Reményeink szerint az ősz egy kicsivel több szabadidőt hoz magával, és kérjük, hogy ebből a pár óra
„nyereségből” községi rendezvényeinkre is fordítsanak néhányat.
Október 6-án rendezvényt nem tartottunk, de eme dátum fontos történelmünket illetően, hiszen vértanúinkra
emlékezünk.
Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án
végezték ki. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának
gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár az Aradon kivégzett
honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az
ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. Az aradi
vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek
voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy
altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az
1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az
osztrákok példát akartak statuálni.
Az aradi 13: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernô, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen
Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernô, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey Károly.
Október 7- én 16 órától Kézműves és barkács foglalkozással vártunk mindenkit az Őszi Könyvtári Napok 2016.
program keretében. Az esemény idén már 10 éves múlttal a háta mögött került megrendezésre.
Október 15- én Szüreti mulatságunkra hívunk mindenkit. A szüreti felvonulás mellett fellépőkkel is táncházzal is
készülünk V. Küngösi Szüretünkre.

Reméljük, hogy októberi programjaink során találkozunk. Akinek bármilyen ötlete, kérdése, javaslata
vagy kérése van meglévő rendezvényeinkkel kapcsolatban, vagy éppen új eseményeken szeretne részt
venni, kérjük, jelezze személyesen Végh Annamária részére vagy email üzenetben a
muvelodes@kungos.hu címen, esetleg telefonon, facebook oldalon, ezenkívül a Faluházban elhelyezett
ötletdobozon keresztül, tehát bármilyen csatorna segítségével. Fontosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint a
legtöbb eseményt érdeklődési körnek megfelelően szervezhessük, hiszen egy-egy rendezvénynek
látogatottság nélkül kevés értelme van mind a vendégeket, az esetleges előadót és természetesen a
szervezőket tekintve is. Sajnos az utóbbi időben több rendezvényünk esetében is tapasztaltuk az
érdeklődés hiányát. Összegezve közös cél érdekében várjuk ötleteiket, javaslataikat.
Időben szeretnénk elkezdeni 2017. évi Falunapunk szervezési feladatait, így azt is várjuk Önöktől, ki az,
akit rendezvényünk színpadán szeretnének látni jövőre, mint sztárfellépő. A megadott elérhetőségek
bármelyikén jelezhetik igényüket, javaslatukat.
Emellett a Küngösi Kisbíró hasábjain is szívesen biztosítunk helyet cikkeknek, élményeknek. Felhívások,
tájékoztatások, köszöntések is helyet kaphatnak újságunkban.
Végh Annamária

KÜNGÖSI KISBÍRÓ

2. OLDAL

Tíz, tíz tiszta víz…
Avagy tíz éve Küngös szolgálatában.
Mintha csak tegnap lett volna…, egy szempillantás
alatt elrepült…, és hasonló gondolatok jutnak eszembe,
de tény és való, hogy 2006. október elsején
választottak meg először polgármesternek Küngös
község választópolgárai. Ha egy kerek évfordulóhoz
érünk, legyen az bármilyen kicsinyke is, önkéntelenül
is számot vetünk: hogyan használtam fel a
rendelkezésre álló időt? Elértem-e a kitűzött célokat?
Hogyan tovább? Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy
egy kicsit magammal foglalkozzam a következő
néhány sorban, de természetesen, ha magam dolgait
veszem számba, abban Küngös is 100 %-ban benne
van! A kettő elválaszthatatlan az én fejemben.
Megőszültem :). Egy kicsit.
Három gyermekes apuka lettem. Nagyon :).
Egy dolog nyugtat meg: pontosan annyit öregedtem a
tíz év alatt, mint a környezetemben élők. A
legfontosabb, ami eszembe jut, hogy egy nagy
csapatban munkálkodom és dolgozom, egy olyan
csapatban, ahol mindenki mindent megtesz a másikért,
mert mindannyian tudjuk, hogy Falunkat szolgáljuk, s
ha egymást segítjük, akkor a közös célhoz könnyebben
érünk el. Célok. Célok kellenek. Célok nagyon
kellenek. Ha vannak célok, akkor már minden rendben
van. Ha tudjuk, hogy mit akarunk, akkor már csak a
megvalósítás van hátra. Tíz évvel ezelőtt a szeptemberi
napsütéses délutánokon körbejártam a falut és
sokakkal beszélgettem arról, hogy mit várnának el
tőlem, ha elnyerem a polgármesteri feladatot,
tiszt(es)séget. Sokan emlékeznek még erre a
találkozásra, többen már nincsenek az élők sorában. Az
eltávozottakat Isten nyugosztalja!
Ha
gondolatban
végigpásztázzuk
háromutcás
községünket, nem tudunk olyan szegletet, közterületet
mutatni, amely ne újult volna meg valamilyen
formában az elmúlt egy évtizedben. Én azonban most
nem ezen „fejlesztések” felsorolásával kezdem, mert
habár fontosak, de önmagukban oly kevesek.
Pedagógus ember lévén középpontban számomra
mindig az ember és az emberek alkotta közösség áll.
Legyen az kicsiny, vagy nagyobbacska. Hiszem azt,
hogyha egy csoportosulás közösségé tud válni, akkor
nyert ügyünk van. A mindenkori képviselő-testületek
igazi elöljárókként tevékenykedtek és tevékenykednek,
példamutatással és lelkiismeretes odafigyeléssel.
A Faluház igazi közösségi térré vált, heti szinten
lehetőség van közösségi programokon részt venni. Az
ifi klub mellett rendszeresen nyitva tartó könyvtár,
diákklub, sportfoglalkozások várták és várják az
érdeklődőket. Több éven keresztül működött sikeresen
a citera zenekar és a színjátszó kör.

Megalakult a Sport Egyesület, a Polgárőr Egyesület és
a „Küngösért” Alapítvány is új erőre kapott. Létrejött a
Szociális Szövetkezet. Aki szeretne a Faluközösségért
munkálkodni, van lehetőség civil szervezeteink életébe
bekapcsolódni. Az itt élők csoportja akkor válik
közösségé, ha mindenki szerepet vállal benne. Az ajtó
nyitva áll, várunk mindenkit! Az a legnagyobb öröm,
amikor új arcokat is látunk a segítők között. Közösségi
munkájuk elismeréseként egyre többen kapnak
„Küngösért” Oklevelet lakosaink közül. Ők a
követendő példa.
Rendezvényeink,
programjaink
évről-évre
színvonalasabbak és látogatottabbak lettek, közkedvelt
a Falunapunk, melyre a térségből egyre több vendég
érkezik. A jó az, hogy nem csak magunkban örülünk és
ünnepelünk, hanem ezt másokkal is meg tudjuk
osztani, Küngös neve ismerősen cseng sokaknál,
ismertekké váltunk, és vendégszeretetünk híre
messzire eljutott. Kötelességeinket sem felejtjük el,
minden évben megüljük nemzeti ünnepeinket, hősi
halottainkról
méltó
módon
megemlékezünk.
Önkormányzatunk és civiljeink tevékenységéről,
rendezvényeiről, kulturális életünk eseményeiről
folyamatos tájékoztatást ad a KÜNGÖSI KISBÍRÓ
újságunk, melyben sok-sok tudósítás jelenik meg
közös dolgainkról minden hónapban.
A másik nagy eredménynek a munkanélküliség
megszűnését tartom, illetve, hogy már nem sorolnak
bennünket a „hátrányos helyzetű” települések közé.
Sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy minél
többeket juttassunk munkához, hogy könnyebb legyen
a közlekedés, és elháruljon minden akadály a munkát
vállalni kívánók elől. Képzéseket szerveztünk, munkát
kínálókat
hívtunk
a
faluba,
munkahelyeket
teremtettünk és tartunk fenn.
Végezetül induljunk el képzeletbeli sétánkra! Mi
történt az elmúlt tíz évben: Bakonymajorba vezető út
felújítása, Szent István park kialakítása, fásítása,
emlékmű elhelyezése. Utcatáblák kihelyezése.
Falumúzeum kialakítása és parkosítása a vasúti
megálló épületénél. A „Murvás út” megerősítése és
felújítása, Leader sportpark kialakítása a romos Makképület elbontásával, kosárlabda pálya építése. 180
gyümölcsfa ültetésével Gyümölcsös kialakítása.
Vendégház felújítása, Kingus-park játszóterének
cseréje. Közösségi Kemence építése. Faluház külső
felújítása, tetőtérben közösségi tér kialakítása.
Kertészet kialakítása öntöző-rendszerrel. Focipálya
építése, öltöző kialakítása. Harangláb felújítása.
Buszmegállók felújítása, fedése. Állattartó udvar
kialakítása. Járdák felújítása a központban. Templom
építésének segítése. Községi temető rendezése, Hősi
Emlékmű felújítása, parkosítás, világítás-rendszer és
parkoló kialakítása.
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A temetőhöz vezető Szent Kinga köz elnevezése,
közvilágításba
történt
bekapcsolása.
Zöldséggyümölcs feldolgozó üzem kialakítása. Beköszönő
táblák felújítása. Hirdető táblák cseréje. Vízelvezető
rendszer tisztítása, felújítása, átépítése.
A cél továbbra is megvan: fejlődjünk, haladjunk előre,
de ne felejtsük el gyökereinket és értékeinket! A
környező
településekkel,
szervezetekkel
és
intézményekkel kialakult jó kapcsolatainkat ápoljuk és
tartsuk fenn! Küngös ismertségét növeljük határainkon
innen
és
túl,
Güterfelde-vel
és
Csitárral
testvértelepülési barátságunkat mélyítsük tovább!
Köszönöm mindazoknak, akik idejüket rászánták, és
végigolvasták írásomat.

Nagyon köszönöm azt a sok-sok segítséget, amelyet
lakosainktól az elmúlt tíz évben kaptam!
Közvetlen munkatársaimnak, hogy kitartottak
mellettem, és hogy sohasem kételkedtek abban, hogy a
jó szándék és önzetlenség vezérel polgármesteri
munkámban. Családomnak és barátaimnak a
folyamatos bíztatást.
Az elmúlt tíz év egyetlen pillanatát sem bántam meg,
ha újrakezdhetném, sem csinálnám másképpen.
Reménykedem abban, hogy ezt környezetem, az itt
élők sem akarnák másként.
Küngös, 2016. október 1.
Szabó Gergely
polgármester

Népszavazás eredményei
A 2016. október 2-i népszavazás eredményei:
Országos adatok:
41, 32% érvényes szavazat, ebből 98,36% NEM szavazat és 1,64% IGEN szavazat
58, 68% érvénytelen szavazat vagy nem szavazott
Veszprém megyei adatok:
44,97% érvényes szavazat, ebből 98,49% NEM szavazat és 1,51% IGEN szavazat
55,03% érvénytelen szavazat vagy nem szavazott
Küngös választókerület adatok:
48,06% érvényes szavazat, ebből 98, 58% NEM szavazat és 1,42% IGEN szavazat
51, 94% érvénytelen szavazat vagy nem szavazott

Iskolakezdési támogatás
Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatásban részesíti azon
gyermeket, fiatalkorút, fiatal felnőttet, aki bejelentett lakóhellyel rendelkezik Küngös Község
Önkormányzat közigazgatási területén és életvitelszerűen a településen él, és alap-, közép- és felsőfokú
oktatási intézménybe 2016/2017 tanévre beiratkozott.
A támogatás mértéke: 5000 Ft
A támogatás legfeljebb 2016. november 30. napjáig vehető igénybe.
A közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak jogviszonyukat iskolalátogatási igazolással kell
bizonyítani. A támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető a Küngösi Kirendeltségen
( 8162 Küngös, Kossuth u. 30.) valamint letölthető a www.kungos.hu oldalról.
Küngös Község Önkormányzata
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Szüreti mulatság Küngösön!
Nagy szeretettel várunk mindenkit 2016. október 15-én (szombaton) 16 órakor a Faluház elé.
Programok:
- 16.00:Szüreti felvonulás
A menet útvonala: Faluház- Kingus park –Nyárfa büfé előtti buszforduló – Petőfi S. és Deák F. u.
találkozása- Murvás út- Szent István park - Kingus park, Faluház.
- 17.30 Résztvevő csoportok előadása
- 19.00 Vacsora
- Népi táncház
Kisbíró: Baranyai Balázs Vilonyáról
A programban és a felvonuláson részt vesznek: Fekete Krisztián és Zenekara, Litéri Szárazág
Táncegyüttes, Sárpilisi „Gerlice madár”Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Kéknefelejcs
Néptánccsoport Csajág, Litéri Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes, Csajági Hagyományőrző Népdalkör és
Citerazenekar, Baksa Kata népdalénekes
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Szeretettel várunk mindenkit!
Küngös Község Önkormányzata

Esélyóra- „Esély az elfogadtatásra és az elfogadásra”
2016. szeptember 23-án esélyórára hívtunk mindenkit Küngösre, a
Faluházba. A Mozgássérültek Aktív Egyesülete és jómagam is
fontosnak tartom a sokak által talán elcsépeltnek vélt elfogadás elvét,
ezért a szóban forgó egyesület tagja, Mesterházy Zsolt, és
segítőkutyája, Báró volt vendégünk. Zsolt bemutatkozott az
érdeklődőknek, azt is elmesélte, hogy került kerekesszékbe. Mivel
inkább fiatalok vettek részt az eseményen, így nyilván Zsolt ennek
megfelelően alakította a délutáni beszélgetést. Képkockák
segítségével a kerekesszékben végezhető sportágakról beszéltünk,
amely most aktuálisnak számít, hiszen nemrég ért véget Brazíliában a
paralimpia, ahol honfitársaink várakozáson felül teljesítettek.
Mindezek után kérdések kapcsán kezdődött a beszélgetés, és a bátrabbak kipróbálhatták a kerekesszéket. Azt
hiszem, nem árulok egy nagy titkot azzal, hogy a legnagyobb népszerűségnek Báró örvendett a délután
folyamán. Megnézhettük, hogyan segít Zsoltnak a mindennapi akadályok leküzdésében. Legyen szó
közlekedésről, öltözködésről, bevásárlásról, Báróra mindig lehet számítani.
Véleményem szerint Báró jelenléte mellett előadónkból áradó
magabiztosság és jókedv számított nagy élménynek. Úgy gondolom
egy fogyatékkal élő embertársunk első és legnagyobb feladata, hogy
önmagát és helyzetét elfogadja, így sikerül elfogadtatnia magát
másokkal, amihez viszont az ép emberek empatikus készsége is
szükséges. Ezen a délutánon ezek egyáltalán nem jelentettek
gondot. Egy-egy hasonló óra rengeteg energiát adhat a
résztvevőknek. Forró tea mellett beszélgettünk, tanultunk,
nevettünk, csodálkoztunk és nagyon sokat simogattuk Bárót.  A
gyermekek hozzáállása pedig az én lelkemet simogatta.  Köszönjük a lehetőséget! Mindenki figyelmébe
ajánlom a programot, és az egyesület munkáját, valamint Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoportjukat is.
Végh Annamária
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Balatonendréden járt a Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület
2016. augusztus 20-án egyházi képviselőink megáldották, mi pedig felavattuk közösségi kemencénket. Mint azt
tudjuk az építményt a Balatonendréden élő Pap Lajos, és fia, Pap Lóránd kemenceépítő mestereknek
köszönhetjük. A hatalmas ajándék remélhetőleg rengeteg közösségi programot tesz majd színesebbé.
A kemence építése során ismerkedett meg az építtető családdal Nagy Lajos elnök Úr, melyen felbuzdulva az
egyesület tagságát és családjaikat egy endrédi kirándulásra hívtuk szeptember 10-én.
A szombat reggeli indulás sokak örömére nem sikeredett túl koránra. Az irányt egyből Balatonendréd felé vettük,
ahol nagyszerű fogadtatásban volt részünk. Itt nem csak többféle pálinkára gondolok, hanem a kedves üdvözlő
szavakra, finomságokra és a gyönyörű látványra, amelyet a környezet, a kültéri és beltéri sütőalkalmatosságok és
az illatok összhatása nyújtott. Beszélgettünk, körbenéztünk,
majd délidőben elfogyasztottuk az ínycsiklandó ebédet.
Megtapasztalhattuk a különbséget, azt, hogy mennyire más
ízvilágot nyújt egy kemencében készült étel. Ebéd után
elbúcsúzva vendéglátóinktól Marcali felé vettük az irányt, ahol
a helyi fürdőt látogattuk meg. Majd az esti órákban
Balatonszentgyörgyön elfogyasztottuk vacsoránkat.
A tagság nagy része részt vett a kiránduláson, így közösségi
szempontból is hasznos programon vagyunk túl. Köszönjük
Nagy Lajosnak és Nagy Alexandrának az előkészítő és
szervező munkát!
Egy lelkes tag

Kedves Olvasók!
Örömmel tájékoztatom a könyvtárlátogatókat, hogy számos új kötet érkezett a küngösi könyvtárba.
Egy kis ízelítő:

Veronica Roth: Négyes
Suzanne Collins: Az éhezők viadala- a kiválasztott, Futótűz
Cathy Cassidy: Csajok és csokik
Gróf Nádasdy Borbála: Úton-útfélen, Ízes élet
Arne Sringen: Magyar cé és jobbhorog
Marc Cantin: Állatog blogja
Első könyvtáram: 25 érdekesség az állatokról
Mary Pope Osborne: Irány az olimpia
Kestutis Kasparavicius: Florentin a kertész
Maros Edit: Hűvös völgyi suli
Kalapos Éva: DAC (Egy új élet, Kéz a kézben, Nem gyerekjáték, Nagy döntések)
Cassandra Clare: A hercegnő, A herceg
Szeretettel várok mindenkit könyvtári nyitvatartási időben!

Kedves Gyerekek!
Az előző rejtvény helyes megfejtését beküldők között a nyertes Szabó Sarolta. Gratulálunk! Nyereményét
átveheti 2016. október 18-tól (kedd).
Végh Annamária
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2016. szeptember hónapban, 7-én Kovács Lászlóné ünnepelte 60. születésnapját, 12-én Fürtös
Miklósné töltötte be 65. életévét, 5-én pedig Keszei Lajos volt 80 éves.
Szeretettel köszöntjük őket kerek születésnapjuk alkalmából!
„Születésnapodon köszöntsön a hajnal,
Ne szálljon szívedből bánatos sóhaj.
Csillogó szemeddel tekints fel az égre,
Köszöntsön a napnak aranysárga fénye.”

Küngös Község Önkormányzata

Egy új barátság kialakítása
A Küngösi Helytörténeti Kör 2016. szeptember 27.-én Balatonalmádiba
utazott a Balatonalmádi Honismereti Kör gyűlésére azzal a céllal, hogy
partnerkapcsolatot alakítsanak ki.
A szerződést a gyűlés keretén belül írta alá Kovács István, a
Balatonalmádi szervezet elnöke, és Takács Zoltán a Küngösi szervezet elnöke. A
Küngösi Helytörténeti Kör tagjai ajándékkal kedveskedtek a Balatonalmádi
Honismereti Kör tagjainak. Az együttműködés határozatlan időre szól, és
biztosítja a két szervezet közötti információ-áramlást. A két szervezet az
összefogásukkal lehetővé teszik közös rendezvények szervezését, kiadványok
kiadását.
A társaságok között eddig is volt együttműködés, de nem volt szerződésbe
foglalva, amit most bepótoltunk. Reméljük, ez a kapcsolat sokáig fennáll majd
köztünk.
Takács Zoltán
Elnök, KHK
FIGYELEM!
A Küngösi Helytörténeti Kör pályázatot ír ki. A pályázatot minden Kisbíróban meg fogjuk jelentetni. Minden
helyes megfejtés beküldői között nyereményeket sorsolunk ki. A cél, hogy egy leírás, vagy kép alapján
megválaszoljuk az ahhoz tartozó kérdéseket. Beküldési határidő: 2016. október 21. A megoldás leadható Takács
Zoltánnál a könyvtárban „helytörténeti képsorozat” címén.

1. Rejtvény
A képen a ……………………………………….. látható.
a, iskola
b, vasúti őrház
c, Vojnits-kúria
Mikori lehet a felvétel?
a, 1880 körüli b, 1920 körüli c, 1970 körüli
Mi található az épület helyén?
a, a Faluház
b, Református imaház c, Üzem
Ki volt az iskola egyik leghíresebb tanítója?
a, Vörösmarty Béla b, Molnár János
c, Vörösmarty Mihály
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Megkezdődött a Határvadász-toborzás







Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, már nagyon sokan hallottak a Határvadász egység szervezéséről. Az
országos médiumok gyakorlatilag naponta adnak tájékoztatást az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, a toborzás
céljáról, a határvadász egység létrehozásának okáról.
Ezt teszem most én is!
A Határvadászok a rendőrség hivatásos állományának egy speciális egységét fogják alkotni, és a Készenléti
Rendőrséghez tatoznak szervezetileg. Feladatuk a hazánk határainak védelme, a rendőrség határvédelmi
tevékenységet végző állományának megerősítése.
Ki lehet határvadász?
Minden cselekvőképes magyar állampolgár
18 évet betöltötte, de az 55 évet nem
büntetlen előéletű, rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal
Megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárásoknak
Elfogadja, hogy a kifogástalan életvitelét ellenőrzik
Aki megfelel a felvételi eljárásban fél éves, iskolarendszeren kívüli, moduláris képzésben szerzi meg az „őrjárőrtárs” OKJ-s rész-szakképesítést. A képzés első 2 hónapja alatt 150.000,- Ft, utána és az egy éves szerződés
idején 220.000, - Ft jövedelemben részesül.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben várunk minden érdeklődőt részletes
tájékoztatással és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványcsomaggal. Kollégáim és én is – toborzási céllal folyamatosan megjelenünk a települési rendezvényeken, nyílt napokat szervezünk, felkeressük a középiskolák
végzőseit, hogy részletes tájékoztatással segítsük a szervezetünkbe jelentkezni szándékozókat.
Mint minden munkahelyen, a Rendőrségen is van lehetőség a továbbképzésre, majd egy új szakterületre történő
átkerülésre.
Az ősz nemcsak az iskolakezdés, tanulás ideje…Az évszakváltás a tanítás, a képzések megkezdése mellett az
mezőgazdasági, kerti munkák sokasodását is jelenti. A jó időben, kertben tevékenykedő emberek nyitva hagyott
ajtaja és ablaka szinte csalogatja a besurranókat. A termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a lassabban
haladó mezőgazdasági járművek forgalma az utakon próbára téve a gyorsabb járművezetők türelmét, időnkét
sárfelhordással, a rakomány leszóródásával rontva a közúti közlekedés feltételeit.
A betakarítással kapcsolatban egy másik dolog, amire fel kell hívnom a figyelmet a települések utcáit járó,
terményt eladásra kínáló, vagy felvásárlási szándékot mutató idegenek, akik között bizony előfordul, hogy
terepszemlére használják ezt a tevékenységet. Azt tanácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek. Legyenek
óvatosak, előre ne fizessenek ki semmit! Csak, ha már valóban megkapták az árut, annyit amennyiben
megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent vártak. Ez természetesen vonatkozik a tűzifavásárlásra is. Ha előre
tudják a szállítás időpontját, lehetőleg ne egyedül várják. Kérjenek meg ismerőst, aki fel tudja mérni, minden
rendben van-e. Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, feltétlen minél előbb értesítsék a Rendőrséget.
A színes évszak meghozza a maga szépségét, de nem kell, hogy bezárkózást is hozzon magával.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Zöldségvásár
Szövetkezeti elárusítóhelyünk újra megnyílt a Kossuth L. u. 60. sz. alatt, a Kastéllyal szemben.
CÉKLARÉPA
VÖRÖSHAGYMA
PEPPERÓNI PAPRIKA
ALMAPAPRIKA

150 FT/ KG
90 FT/ KG
200 FT/ KG
200 FT/ KG

Várjuk vásárlóinkat hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Dr. Rónay Barnabás

Háziorvosi rendelés

Óbíróné Karácsony
Ágnes

Védőnői rendelés

Küngös
Hétfő-Péntek: 11:10-12:00
Küngös

Ügysegéd

Havasi Lívia

Csütörtök
Küngös

Családsegítő munkatárs

Dobainé Pergel Beáta

Péntek: 10:30-11:30
Küngös

Falugazdász

Léber Dávid

Hétfő: 10:00-12:00
Csütörtök: 10:00-12:00
Balatonfőkajár Művelődési ház

Balatonalmádi Járási
Hivatal

dr. Tar Viktória járási
hivatalvezető

Kormányablak Osztály
Balatonalmádi

Suha Annamária
osztályvezető

Kormányablak Osztály
Balatonfűzfő

Suha Annamária
osztályvezető

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

Fülöpné dr. Ábrahám
Adrienne

Foglalkoztatási Osztály

Boórné Mórocz Éva
osztályvezető

Balatonfüredi Járási
Hivatal Építésügyi Osztály

Stelcz Tamás
építésfelügyeleti
szakügyintéző

Hétfő: 08.00-14:30
8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.
Tel: 06-88/550-704
Fax: 06-88/550-810
E-mail: balatonalmadi.jaras@veszprem.gov.hu
8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.
Tel: 06-88/550-704
Fax: 06-88/550-827
E-mail:
balatonalmadi.kormanyablak@veszprem.gov.hu
8184 Balatonfűzfő Nike krt. 1.
Tel: 06-88/550-293
Fax: 06-88/550-828
E-mail:
balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu
8220 Balatonalmádi Baross G. út. 32.
Tel: 06-88/550-718
Fax: 06-88/550-809
E-mail:
balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu
8220 Balatonalmádi Baross G. út. 44.
Tel: 06-88/550-721
Fax: 06-88/550-811
E-mail:
balatonalmadi.foglalkoztatas@veszprem.gov.hu
8220 Balatonalmádi Baross G. út. 44.
Tel: 06-87/795-077
E-mail:
balatonfured.epitesugy@veszprem.gov.hu

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 oldalon.
A kéziratokat nem tartjuk meg, és nem küldjük vissza!

