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Kedves Olvasó!
2017-ben az önkormányzati rendezvényeket illetően a mértékletesség lesz, amit követni szeretnénk, ez azt
jelenti, hogy bizonyos rendezvények az idei esztendőben elmaradnak, vagy éppen átalakulnak. 2017. február
7-én egy civil fórum keretében kezdtünk ötletelésbe programjainkat és Küngös közösségi életét illetően. A
különböző szférák, korcsoportok és civil szervezetek képviselőivel azon munkálkodunk, hogy
rendezvényeink ne maradjanak látogató nélkül és minden lakosunk számára megfelelő lehetőségeket
kínáljunk a programokat illetően. A februári alkalom terveink szerint nem az utolsó volt, hiszen a
megkezdett együtt gondolkodást mindenképpen folytatni szeretnénk.
Természetesen továbbra is várunk minden ötletet, javaslatot és véleményt is a témával kapcsolatban.
2017. február 9-én Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/ 2017. (II. 9.) önkormányzati
határozatával elfogadta Küngös Község Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervét.

KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE
Január 14. (szombat) 20.30 óra
Március 15. (szerda) 17 óra
Május 1. (hétfő) 9 óra
Május 31. (szerda) 17 óra
Június 3. (szombat) 14 óra
Július 22. (szombat) 16 óra
Augusztus 19. (szombat)
Szeptember 23. (szombat)
Október 23. (hétfő) 17 óra
November 1. (szerda) 15 óra

Pótszilveszteri bál- Sport Egyesület
Megemlékezés
Csajág-Küngös közös majális Küngösön
Kihívás Napja (sportnap)
Családi Gyermeknap –Faluház, Kingus park
Szent Kinga Búcsúi mise
Nemzeti ünnep és Falunap
„Ősz ünnep”, „Őszi mulatság”
1956-os megemlékezés
Halottak Napi megemlékezés a Községi Temetőben

ADVENT:
December 1. (péntek)
December 6. (szerda)
December 8. (péntek)
December 15. (péntek)
December 22. (péntek)
December 29.(péntek)

I. Gyertyagyújtás
Mikulás körbejár
II. Gyertyagyújtás, Adventi játszóház
III. Gyertyagyújtás, Idősek és önkéntesek karácsonya
IV. Gyertyagyújtás, Falukarácsony
Pingpong verseny (Sport Egy. szervezésében)

Időpont nélkül (későbbi pontosítás):
Kulturális Örökség Napjaihoz való csatlakozás
Őszi Könyvtári Napokhoz való csatlakozás
Filmvetítések
Játszóházak (tavaszi, őszi, téli) előzetes
bejelentkezéssel
Sportnap

KSZR programok
Civil szervezetek programjai:
Sportrendezvények
Családi civil napok
Kirándulások
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Az egybetartozás különleges kinyilvánítása
1943 szeptemberében, amikor a pápai bencés gimnázium tanulója lettem, az igazgatói intelmek közt
szerepelt egy nemes gesztus: a szecskáknak, vagyis nekünk, az első osztályosoknak kézfelemeléses
tisztelgéssel illik köszöntenünk a nyolcadikos ifiurakat. A megkülönböztető cselekedetről Legányi Norbert
osztályfőnökünk (később pannonhalmi főapát) elmondta, hogy ez nem külön teher, hanem a végzősök
elismerése a sok éves helytállásért, a mi számunkra pedig azt az örömet prezentálja, hogy eredményes,
évszázadokat megért intézmény diákjai lehetünk.
A jobb kéz sapka mellé lendítése nem vált üres bókolássá és szolgai kötelességgé. Megismertették velünk
azokat a szituációkat és alkalmakat, amelyekben felköszöntő és megtisztelt egyaránt nemesedhetett.
Tömegben, iskolai szünetekben, rendezvények, sportolások, kirándulások, túrák során felesleges,
alkalmasint nevetséges is lett volna a tisztelgés. Vegyes társaságban, váratlan találkozáskor viszont
kitüntetően érzékeltette az egybetartozást.
Az első hetekben élveztük, talán egy kicsit túl is méreteztük ezt a különleges érintkezési aktust. A
fogadási formák azonban pontosan jelezték az érdemességét épp úgy, mint a feleslegességét. Önmagában
ez is kifejezte a nyolcadikasok érettségét, komolyságát, bennünket, elsőéveseket pedig a cselekedeteink
előtt végzett megítélés alaposságára sarkallt.
Számunkra örömet okozott, és egyben büszkeséggel töltött el bennünket, hogy ez az egyedi törvény
városszerte ismertté, sőt, a legtöbb körben elismertté vált. Tapasztaltunk persze barátságtalan reagálást is,
de ellenségeset sohasem. Ebbe talán az is belejátszott, hogy egyik-másik hadseregnél nevetséges színezetet
öltött a fölfokozott tekintélytisztelet. Volt, aki kissé élcelődött, más hars derűt erőltetett magára a
tisztelgésünkkel kapcsolatban. Ezek azonban csak a szabály rendkívüliségét regisztrálták, és növelték
iskolánk népszerűségét. Szerencsére politikai töltetet senki sem igyekezett beletömködni a világnézetileg
teljesen semleges formába.
A volt kedves alma mater regulájáról egy árva szót se szabadott volna szólni az alábbi történet előtt!
Pápáról hazalátogatóba menet Nagygyimót község szélső házának falánál egyenruhában, teljes harci
felszereléssel kúszó férfiban intézetünk nyolcadikas fiújára ismertem. Leugrottam a bicikliről, nekidőltem,
és feszes haptákba kaptam magam. Háborúban állt az ország! De én arról mit se tudtam, hogy a
tanulóifjúságot is belerántják. Az egybetartozás gyakorlott módon történt kifejezését követően tovább
mentem, és nyolc év múltán érettségi vizsgát tettem. Azt azonban, hogy az iskolapadból idejekorán
kirántott nyolcadikas társam később hol és hogyan végezte dolgát, az életét, sajnos nem tudhatom. De
szeretnék reménykedni. . .
Márkus Zoltán

A Szent Kinga Éléstára Szociális Szövetkezet küngösi feldolgozó üzemébe áprilisi
munkakezdéssel zöldség-gyümölcs feldolgozó munkatársakat keres.
A szakképzettség előnyt jelent.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal március 15-ig: agnes.csaba@gmail.com címen.

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

Bárányok eladók a Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő
Szövetkezetnél.
Vásárlás és további információ a szövetkezet állattartó udvarában
(8162 Küngös, Kossuth L. u. 60.)
Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
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Az internetről nemcsak gyermekvédelmi szempontból
Amióta beköszöntött az okos-telefonok kora a ma már szinte minden háztartásban megtalálható számítógép,
laptop, tablet mellett, egyre több olyan esettel találkozunk mi rendőrök, amikor a bűncselekmény áldozat maga is
hozzájárult a sértetté válásához. Természetesen nem szándékosan! Egyszerűen csak nem volt tisztában azzal, hogy
hogyan kezelje saját adatait, ami természetesen nem mentesíti a bűncselekmény elkövetőjét a felelősség alól!
Az iskolákban tartott prevenciós foglalkozásokon gyakorlatilag minden esetben szó esik a személyes adatok
kezeléséről, védelméről, különösen az internet használatával kapcsolatban. Azt, hogy ennek valóban nagy a
jelentősége az is bizonyítja, hogy van adatvédelmi ombudsman, és van adatvédelmi törvényünk is. A Bűntető
Törvénykönyvben pedig meghatározásra kerültek azok az adatvédelmi szempontokkal ütköző cselekmények,
amelyek sértik az állampolgárok érdekeit. Ma már egyre többször halljuk: Nekem jogom van ehhez! Ez sérti az én
személyiségi jogaimat! A személyes adataimat nem adom meg! Az én érdekeimet ez sérti!Ez rendben is lenne, ha
a mások oldalon nem állna ott a saját adataink felelőtlen kezelése.
Mire is gondolok?
 Egy telefonhívásra, amely nyereményt ígér, cserébe adatokat kérnek.
 E-mailben bekért banki adatokra, PIN kód, jelszavak kezelése.
 Véleménykérésre hivatkozva, reklám ajándékokért kérnek elérhetőséget, lakcímet.
 Az internetes regisztrációhoz az e-mail cím mellett több személyes adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek.
 Amikor saját magunk tesszük közzé, publikussá az adatainkat.
 Amikor másokról teszünk közzé adatokat, információkat.
A gyerekekkel, fiatalokkal elsősorban az ő éltükben nagy szerepet játszó közösségi oldalakon való megjelenést,
adatközzétételt, saját és más adatainak védelmét beszéljük meg. És, ha már erről beszélünk, az elkövetett hibák
korrigálása, azok következményei ellen való lépések is feldolgozásra kerülnek. Természetesen szóba kerül a jogi
következmény is, mert nemcsak bennünket érhet sérelem, mi is követhetünk el jogsértő magatartást. A tanulók
elérhetők szervezett keretekben, de amit nekik elmondunk, azt a szülőknek, a környezetükben élő felnőtteknek is
üzenjük. Hiszen ők sokszor ugyanúgy nem tudnak felelősen bánni a személyes adataikkal.
Erre van okulásra méltó példám! Ausztriában a szülők éveken keresztül tették közzé a kisfiúkról készült képeket,
ahogy cseperedett, felnőtté vált. A már nagykorú fiatal ez megelégelve beperelte a szüleit személyes adataival való
visszaélés miatt, és nyert! Vagy fiatal nő a szerelem ködében intim fotók készítését engedte meg barátjának, aki a
szakítás után azok közzé tételével akart visszavágni. A bíróság ítélete nem tudja törölni a rossz érzéseket…
Mik is azok a személyes adatok?
A nevünk, születési adataink, lakcímünk, telefonszámunk, e-mail címünk, iskolai végzettségünk, munkahelyi
adataink, vagyoni helyzetünkre vonatkozó adatok, hozzátartozói kapcsolataink, hozzátartozóink adatai,
hozzászólásaink, megosztásaink, kedveléseink és MINDEN FOTÓ, VIDEÓ.
Vajon hány szülő gondol arra, hogy a gyermekéről közzétett fotókkal milyen helyzetbe, esetleg veszélybe sodorja
őt? Az egy dolog, hogy a feltett fotót bárki, bármikor, bármilyen céllal letöltheti, és bármire használhatja, de ha
ennek zaklatás, személyes megkeresés lesz a folytatása, az már komoly következménnyel is járhat. És arra vajon
hányan gondolnak, hogy a közzétett fotókon szereplő családtagok, barátok, ismerősök beleegyezése nélkül ehhez
nem is lenne joguk?
Ma az okos telefonok világában jön egy helyzet, kattan a gép, és már ”nyomjuk” is a netre minden mérlegelés,
válogatás nélkül. Pedig, amit egyszer közzétettünk, az ott is marad! Hiába törölnénk később, az már a
szolgáltató tulajdona. Megfigyelték már, hogy például a közösségi oldalakon a „törlés” szó helyett az
„elrejtést” lehet választani?
A fiatal lányok körében nem is annyira új szokás, hogy hiányos öltözetben róluk készült képeket tesznek közzé,
aztán csodálkoznak, ha sértő, zaklató megjegyzéseket kapnak. Ilyen esetben le lehet tiltani a hozzászólásokat, és
jelenteni kell a szolgáltatónak, de mindenekelőtt célszerű megelőzni! Ne feledjék, a szülők, felnőttek felelős
magatartása alapvető a gyermekek, fiatalok nevelésében. Nemcsak példamutatásra gondolok, hanem a
gyermekeinkre való figyelésre, törődésre, a magatartás változásuk árulkodó jeleire. A trendek, divat követése
könnyen vezet tévútra.
Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy az oldalak működési szabályzatát érdemes megismerni, mert azokban pontosan
leírják, hogyan kezelhetjük adatainkat, mi, mikor látható, hogyan szabályozhatjuk az oldalunkon történő
bárminemű megjelenést, láthatóságot.
Az internet jó, hasznos, de valóságos információ óceán, amiben könnyű elmerülni!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Eddigi támogatásukat tisztelettel megköszönve 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület köszöni eddigi támogatásukat, és a továbbiakban is tisztelettel várja azt.
Személyi jövedelemadójuk 1 %-ával hozzájárulhatnak szervezetünk működéséhez, Küngös község sport és
szabadidős életének fellendítéséhez.
Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület adószáma: 18020113-1-19
Köszönettel: Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó
lakossági felhasználóknál. A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás
folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.
A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket,
lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu
oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy
összegben fizetendő díjakról.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Kedves Leendő Vásárlóink!
A Szent Kinga Éléstára Szociális Szövetkezet termékei helyben is megvásárolhatóak a Szasza
Vegyeskereskedésben.
Március 1-től pedig a Zöldség- gyümölcs feldolgozó üzemben (Küngös, Kossuth L. u. 88.) is beszerezhetőek
hétköznapokon, azaz hétfőtől péntekig minden reggel 08:00-tól 08:30-ig.
Minden további kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre személyesen az üzemben, telefonon

(Illés Eszter- 06/ 30 582- 35- 71) és email-ben (megrendeles@kungos.hu) is.
Bodza szörp
Menta-citromfű szörp
Bicske szörp

700 ml
700 ml
700 ml

Eper lekvár /tartósítószer nélkül/
Eperlekvár
Eperlekvár /édesítővel/
Meggylekvár
Sárgabarack lekvár
Szilvalekvár
Szilvalekvár /paleo/
Őszibarack lekvár

370 ml
370 ml
370 ml
370 ml
370 ml és 580 ml
370 ml és 580 ml
370 ml
370 ml

Őszibarack befőtt

720 ml

Medvehagyma krém
Sárkány ereje
Küngös aranya
Csalamádé
Erős paprika savanyúság
Apró hegyes erős paprika
Káposztával töltött paprika
Pepperóni savanyúság

220 ml
220 ml
370 ml
720 ml
580 ml
370 ml
720 ml
720 ml és 1200 ml

Paradicsomlé /tartósítószer nélkül/
Paradicsomlé
Sűrített paradicsom
Házi lecsó

700 ml
700 ml és 1000 ml
370 ml
720 ml

Szent Kinga Éléstára Szociális Szövetkezet
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Egyszer volt, hol nem volt…
2017. február 21-én kis kutatócsoport indult el Küngösről a Veszprémi Levéltárba. A hatalmas épület,
amelyben egy kicsiny kutatóterem volt, teli van muzeális jellegű iratokkal.
Megcéloztuk a küngösi tanács jegyzőkönyveit, amelyekből megtudtuk, hogy mennyi volt a falu politikai
bevétele, kiadása 1956-ban. Kiderült, hogy 1970. március 23-án a falu a második világháború alól való
felszabadulásának 25. évét ünnepelte. Ebben az esztendőben, június 27-én került sor egy olyan alakuló ülésre,
melyen megtárgyalták, hogy Küngös, Csajág, és Balatonfőkajár egyesül. A jegyzőkönyvekben szó volt arról is,
hogy néhány lakosnak ingyen házhelyet nyújtott a tanács, valamint a fatüzelésű kályhákat olajkályhákra
cserélnék.
A levéltárban megtaláltunk néhány III. Károly és II. Lipót magyar király uralkodása alatt írt periratokat.
Egy 1936-os irat leírja, hogy a küngösi „hajdúvágás” feletti területen hogyan verték meg és rugdosták meg a
Kenessey famíliához tartozó Mihály embereit, mert a föld birtokosai nem egyeztek meg a birtokuk határán. A
Kenessey-kötegben olvashattuk, és kezünkben tarthattuk a családülési jegyzőkönyvet (1806-1864), melyben
betekintést kaptunk a család éves számadásaira is.
Reméljük, mihamarabb részt vehetünk egy ilyen kutatásban, ahol fény derülhet a község múltjának egyegy bizonyos részére.
Kertai Gabriella

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi
megemlékezésre és koszorúzásra!

Időpont: 2017. március 15.(szerda)
délután 17 óra
Helyszín: Küngös Faluház
Küngös Község Önkormányzata
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2017. január hónapban, 14-én Csepi Józsefné ünnepelte 85. születésnapját, 31-én Kányai Károlyné
lett 75 éves.
Január 16-án Szlaboda Tibor töltötte be 60. életévét, Hortobágyi Imre pedig 28-án lett 90 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

Kedves Gyerekek!
Az előző számban megjelent rejtvény megfejtői közül a nyertes Horváth Flórián Nyereményét átveheti március
14-től (kedd). A következő rejtvény megfejtéseit 2017. március 28-ig (kedd) várom. Sok sikert kívánok
mindenkinek!
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 honlapon.
A kéziratokat nem tartjuk meg, és nem küldjük vissza.

