
Küngös Község Önkormányzata VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi 

együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című Leader felhívásra benyújtott támogatási 

kérelme kedvező elbírálásban részesült. A több mint négymillió forintos támogatásból Küngösi 

Leader Szabadtéri Sportpark területén található streetball pályát teljes értékű kosárlabdapályává 

tudta fejleszteni az önkormányzat. A beruházás megvalósulását követően projektátadó 

rendezvényre hívtuk a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesületet valamint a működési 

területén lévő községek polgármestereit, általános iskoláik felső tagozatos diákjait és 

természetesen a helyi lakosságot.  

Az esemény középpontjában az 

egészséges életmód fontosságának 

hangsúlyozása, a hasznos szabadidő 

eltöltés lehetőségének bemutatása állt, 

melyhez kapcsolódóan a nap különleges 

vendége Iváncsik Gergő válogatott 

kézilabdázó volt. A sportoló vezetésével 

bemelegítéssel kezdődött a program, 

majd az iskolai csapatok kosárlabda kupa 

keretében mérhették össze tudásukat, közben pedig energiapótlásra is lehetőség nyílt a helyi civil szervezetek és az 

önkéntes segítők révén. A délelőtt folyamán a már meglévő és sikeres kapcsolatok ápolására, újabbak kiépítésére is 

lehetőség nyílt a hálózatosodás és az együttműködés jegyében.  

A gyermekek szabad levegőn, sportolással tölthették az időt, helyi termék kóstolóval egybekötött energiapótlás 

keretében pedig helyi lángost, palacsintát és szörpöket kóstolhattak az érdeklődők. Szabó Gergely polgármester 

köszöntőjében kitért a község fejlődésében fontos szerepet játszó fejlesztési lehetőségekre, a beruházás kedvező 

hatásaira valamint a helyi identitást és közösségi részvételt erősítő kezdeményezésekre. 

A sportversenyt követően a csapatok számára díjak kerültek kiosztásra, valamint kisebb ajándékok a program és a 

Küngösi Leader Szabadtéri Sportparkhoz kapcsolódóan. A sportszerű küzdelemben résztvevő csapatok: Aranyalma 

Általános Iskola Csajág és Balatonfőkajár, Balatonkenesei 

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Vörösberényi 

Általános Iskola. Utóbbi csapatnak gratulálunk a kupa 

elnyeréséhez! Nem sokkal maradt le tőlük a második és 

harmadik helyezett, név szerint, sorrendben Csajág és 

Balatonfűzfő. 

Köszönjük a meghívott csapatoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, iskoláiknak és felkészítő tanáraiknak, hogy 

támogatták a gyermekek részvételét! Köszönjük a helyi civileknek, önkéntes segítőknek és az önkormányzat 

dolgozóinak lelkes munkáját a rendezvény sikeréhez való hozzájárulásukat! 

https://pilinszkyiskola.hu/
https://pilinszkyiskola.hu/


Ezen kívül köszönjük Magyarország Kormányának támogatását valamint a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 

Egyesület munkáját, mellyel a térségében működőket segíti! 

Jelen beruházás megvalósulásával egy megújult szabadidős és közösségi helyszínt vehetnek birtokba a küngösiek 

valamint a községünkbe látogatók.  

 

 

 


