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Tisztelt Olvasó!

Bízom benne, hogy lassan-lassan teljesen kilá-
balunk az évek óta tartó egészségügyi különle-
ges helyzetből és közösségi életünk újra a régi 
aktív formáját ölti magára. Különösen nagy 
szükségünk van a támogató ismerősi kapcso-
latokra, a közösségek újraindulására, mert sok 
ideig voltunk korlátok közé szorítva és mellőzni 
kényszerültünk a legalapvetőbb emberi sze-
mélyes találkozásokat, közös időtöltést. Ezt az 
alapvető emberi igényt még fokozza bennünk 
a közelünkben dúló háborúról nap-nap után 
érkező balsejtelmet hozó hírek okozta szoron-
gásunk és rosszérzetünk. Ebben a helyzetben a 
sok-sok lehúzó negatív energia ellentételezésére 
megérkezett a várva várt tavasz és vele együtt 
a nappalok hosszabbodása, a szabadban eltölt-
hető igazán szép idő nyújtotta megnyugvás. 
Hogy még könnyebb legyen vissza rázódnunk 
jól működő közösségi életünkbe, a megújult és 
tagságában kibővült Küngösi Szabadidő és Sport 
Egyesület számos programmal várja a kikapcso-
lódni-, mozogni-, sportolni vágyókat. Köszön-
jük Nagy Lajos leköszönt elnök úr 12 éves önfel-
áldozó munkáját, hiszen elnöklése alatt rengeteg 
programot valósított meg az Egyesület kicsik 
és nagyok részvételével. Köszönjük a tisztsé-
get tovább nem vállaló elnökség többi tagjának 
is évtizedes munkáját! Szeretettel köszöntjük 
Kányai Gábor elnök urat, aki ebben a küzdelmes 
és nehéz időben felvállalta az egyesület veze-
tését és nagy ívű tervekkel, szűnni nem akaró 
lelkesedéssel vág neki a közösségi élet fellendí-
téséhez. Önkormányzatunk, ahogyan eddig is 
tette, mindent elkövet annak érdekében, hogy 
segítse az egyesület munkáját, célkitűzéseinek 
elérését, a Küngös és környékén élők testi-lelki 
egészségének megőrzése érdekében. Jó munkát 
kívánunk! Szeretettel köszöntöm a megújult 
elnökség többi tagját Varga Erika alelnököt és 
Lelkes Annamária titkárt is! Itt említem meg, 
hogy idén újra megrendezésre kerül a nagysi-
kerű Elszármazottak Napja várhatóan augusz-
tus 20-án, a Falunapunk délelőttjén. Részleteket 

a főszervezőtől, Varga Erikától tudhatunk meg a 
közösségi oldalán, illetve a következő KISBÍRÓ 
újságunkban. 

Többen kérdezték, hogy Küngös bekapcsoló-
dik-e valamilyen formában az Ukrajnából mene-
külők segítésébe, illetve hogy hogyan tehetik 
meg ezt az itt élő Lakosok. Jelen helyzetben a 
segélyszervezetek közvetlen felkeresésével, illetve 
az önkéntes munka felajánlásával lehet segíteni. 
Ha nem zárul le rövidesen a pusztító konflik-
tus, elképzelhető, hogy Nyugat- Magyarország, 
így Küngös is nagyobb mértékben lesz érintett 
a menekültek elszállásolásában és ellátásában. 
Ebben az esetben természetesen számítunk majd 
a helyiek tevékeny részvételére.

A „Küngösért” Alapítvány számlájára lehet 
támogatást befizetni a küngösi kamerarend-
szer bővítési munkáinak segítésére. Köszönöm 
Hermann Zsoltnak, hogy élére állt a kezdemé-
nyezésnek! 

Nyomatékosan kérem a Küngösön élő kutyát 
tartókat, hogy csak az ingatlanjukon belül tartóz-
kodjanak az állatok, rengetek panasz és bejelentés 
érkezik az Önkormányzathoz elszabadult, csám-
borgó, vicsorgó, a többi kutyát hergelő, fenye-
getően barátságtalan ebekről. A beazonosított 
tulajdonosok felé a jegyzői felszólítás kiküldésre 
került, ám ez nem akadályozza meg a baleseteket, 
tragédiákat, csakis a kerítés. Kérem felelős maga-
tartásukat!

Parlamenti választásra és Népszavazásra 
készül Magyarország. Arra bíztatok minden kün-
gösi választópolgárt, hogy éljen szavazójogával 
és vegyen részt hazánk további vezetői kiválasz-
tásának folyamatában! A népszavazáson pedig 
nyilvánítsuk ki véleményünket a felvetett témával 
kapcsolatban! 

Szomorú gyászhírrel zárom bevezetőmet: Éle-
tének 74. esztendejében szombaton elhunyt Szabó 
Zoltán volt polgármester úr, aki 1990 és 1994 között 
vezette Küngös Község Önkormányzatát. Nyugod-
jék békében!

Szabó Gergely
polgármester
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2021. december hónapban
16-án Nagy Albert volt 70 éves. Balogh Mihályné 7-én ünnepelte 75. születésnapját.
Nagy Istvánné 1-jén volt 85 éves.

2022. január hónapban
Filó Károly 2-án, Márton Lajos pedig 12-én volt 55 éves. Szlaboda Tibor György 16-án ünnepelte 65. születés-
napját. Csepi Józsefné 14-én töltötte be 90. életévét. Hortobágyi Imre 28-án volt 95 éves.

2022. február hónapban 
Bódai Zoltánné 9-én volt 60 éves.

Szeretettel köszöntjük őket kerek születésnapjuk alkalmából!

2021 májusától született gyermekek:
Május 9-én Sörös Dominik Milán,

szülei: Sörösné Csepi Ildikó és Sörös Gábor.
Július 31-én született Szente Olivér Nolen,

szülei: Szente-Nagy Alexandra és Szente Árpád Csaba.
December 20-án született Kelemen Krisztián,

szülei: Kelemenné Szőcs Csilla és Kelemen Krisztián.

Szeretettel köszöntjük az érkezett legifjabbakat!

Köszöntő

Születésnaposaink

Gólyahír

„Vár a mosoly és a dal,
maradj mindig fiatal.
Soha bánat ne érjen

hozzád rossz szó ne férjen.”

Küngös Község Önkormányzata
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A Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület meghívására és az önkormányzat 
jóvoltából 2022.02.26-án Süle Zsolt veszprémi dalszerző-énekes A bolond-
nak van története c. önálló zenei estjén vehettek részt az érdeklődők. A vidá-
mabb dalok mellett nem csupán a mély szólamok „versengtek”, de kisebb 
időutazást téve személyes történeteken keresztül ismerhettük meg még job-
ban a zenész jelenét, múltját. A jó hangulatú, sok nevetéssel tűzdelt műsor 
kellemes szórakozást nyújtott a kikapcsolódni vágyóknak. 

A műsor után Zsolttal és zenésztársával, Dobosi Gergővel alkalom nyílt 
a kötetlen beszélgetésre egy kis finom pogácsa és a Szent Kinga Éléstára 
különféle szörpjeinek kóstolása mellett.

Kányai Gábor 
elnök

„A bolondnak van története…”
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Február hónap emblematikus szentje Balázs 
püspök. Szent Balázs örmény születésű volt, és 
olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Sze-
baszte hívő népe – az akkori idők szokása szerint 
– püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek 
indítását követve nem szokványos utat választott 
a hívek vezetésére. Nem foglalta el székvárosá-
ban az őt megillető helyet, hanem visszavonult 
egy hegyi barlangba, és innen vezette a rá bízott 
nyájat: imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva 
a hozzá fordulókat. Vadállatok őrizték, háziállatok 
módjára engedelmeskedve neki.

Azonban nemcsak a keresztények ismerték a 
barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó 
poroszlói is. A helytartó 316 táján még folytatta 
Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet 
korábban még Licinius császár rendelt el. A püspök 
ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják, és Agricola 
bírói széke elé hurcolják. Nem tudták hittagadásra 
kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után 
siralomházba került. Mint előbb barlangjában, 
a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste 
föl. Rabságában is csodákat tett. Vízbe fojtás általi 
halálra ítélték, de végül lefejezték.

Kezdetben hallgattak Szent Balázsról a forrá-
sok. Ebből következtethetünk arra, hogy tisz-
telete nyilvánvalóan nem közvetlenül a halála 
után kezdődött. Keleten azonban legkésőbb a VI. 
századtól, nyugaton a IX. századtól már, mint a 
torokbajok ellen védő szentet tisztelték. A szent 
tisztelete a XII. századtól lett általános, mégpe-
dig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolat-
ban. Később vérzések, hólyagbetegségek, továbbá 
kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén fordultak 
Szent Balázs püspökhöz.

A késő középkorban a tizennégy segítő szent 
közé sorolták. Az orvosok, posztókereskedők, 
gyertyaöntők, fúvós zenészek, énekesek védő-
szentje, kedvező időjárásért is segítségül hívták.

Az ún. „balázsáldás” mindmáig élő liturgi-
kus szokása a XVI. században keletkezett, leí-
rása a XVII. században szerepel először a Rituale 
Romanum (Római Szertartáskönyv) függeléké-
ben. Babits Mihály megrázó verse, a Balázsolás, 

melyben a gégerákban szenvedő költő gyermeki 
bizalommal fordul a szent püspökhöz, ezt a szo-
kást idézi fel. Balázst a középkorban rendszerint 
püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolták, 
keresztbe illesztett gyertyákkal, sertésfejjel és 
gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, 
mellyel a legenda szerint kínzatása alkalmával a 
testét tépték).

A szent legendája szerint egy napon rémült 
anya sietett Szent Balázshoz, mert fia egy torkán 
akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta 
a fiút (egy másik változat szerint eltávolította a 
szálkát), és így megmentette a haláltól.

Az áldás (benedictio) szó katolikus értelmezés 
szerint az az ima, mellyel a püspök vagy pap az 
egyház nevében kéri Isten kegyelmét a megál-
dott személyre, élőlényre vagy tárgyra. Az áldás 
lehet kérő és szentelő, mely utóbbit rendszerint 
csak püspökök adják. Külső jele a kézzel való 
keresztvetés, és/vagy szenteltvízzel való meg-
hintés. Különleges alakja a pápai áldás, melyet a 
pápa személyesen vagy megbízottja által ad egyes 
ünnepélyesebb alkalmakkor. 

A szentelmények (sacramentalia) az Egyház 
által alapított szent jelek, melyek a szentségekkel 
analóg módon lelki hatásokat jeleznek és érnek 
el az Egyház könyörgése folytán. A szentségek 
és a szentelmények fogalmát a X-XI. század óta 
különböztetjük meg, ekkor alakult ki a teoló-
giában a szentségekről szóló tanítás. Azelőtt a 
szent cselekményeket, azaz a szentelmények és 
szentségek kiszolgáltatását egyaránt úgy kezelték, 
mint misztériumokat, amelyek hozzátartoznak 
az Egyház életéhez. A XI. században a hét szent-
séget azon az alapon különböztették meg a többi 
cselekménytől, hogy Krisztus rendelte őket, és 
az ő akaratából közlik is a jelképezett kegyelmet. 
A szentelmények az élet bizonyos körülményeit 
szentelik meg, előkészítik az embereket a szent-
ségek sajátos hatásának befogadására. Nem úgy 
adják a Szentlélek kegyelmét, mint a szentségek, 
hanem az Egyház imádságának segítségével elő-
készítik a lelket a kegyelem befogadására és segí-
tenek azzal együttműködni.

Szent Balázs püspök, 
áldások, szentelmények
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Az áldás adás szokása rendkívül fontos a 
keresztények között, hiszen nem csak liturgikus 
áldásokat ismerünk, amelyet szentmiséken a pap 
ad, hanem olyan áldásokat is, amelyet a Krisz-
tushívők is gyakorolhatnak, mint pl. a hitvesi 
vagy szülői áldás. Az áldást adó az adott jónak 
az elmondásával és kívánásával maga is áldottá 
válik és belekapcsolódik abba az Örömhírbe, 
amely Istentől jön. Tudjuk, hogy az a jó, ami 
Istentől jön, és amibe az áldást adó hívő lélek-
kel beleegyezik, a szeretetet erősíti az emberek 
között. A jóságot befogadva és továbbadva pedig 
mindig mélyül a kapcsolat Isten és az ember 
között. Azért kellene többet foglalkozni tudato-
san is az áldás kérdésével, mert a jóban tartósan 
megmaradva fokozatosan csökkenne a sebez-
hetőségünk a bűnökkel szemben. Ha az ember 
képes lenne mindig a jót forgatni elméjében, és a 
felismert jóhoz állhatatosan ragaszkodni, akkor 
fokozatosan megszűnne a kísértés, amely a „tar-
tós jóhoz”, az örök üdvösség távlatához képest, 
mindig csak „pillanatnyi jót” kínál. Könnyű 
kitalálni az áldás ellentétét, amely az átok. Nem 
véletlenül mondja az Úr Jézus az evangéliumban, 

hogy aki átkoz téged, arra mondj áldást. Egysze-
rűen ez az isteni logika: csak az ingyenes, érdek 
nélküli szeretet, a jogosnak tűnő bosszúról való 
lemondás tisztítja meg a mi sokszor önérdektől 
behálózott szeretetünket és teszi azt hatékonnyá 
és gyümölcsözővé testvéreink számára. Nem 
azért adta nekünk az Úr az élet drága ajándé-
kát, hogy eltékozoljuk, hanem, hogy meglássuk 
azokat a sokkal nagyobb és nagyságrendekkel 
mélyebb összefüggéseket, amelyek messze túl-
mutatnak egyéni életünk küzdelmein, amelyek 
arra hívnak, hogy megpróbáljunk együtt sze-
retni a minket végtelenül szerető Istennel. Ez 
pedig csakis olyan lelkülettel megy, amely távol 
űzi magától a rosszat és minden átkot, és meg-
próbálja Isten szemével látni a világot. Ennek 
a felismerését és buzgó gyakorlását kívánom 
Mindnyájunknak!

Balatonkenese, 2021. január 14.

Medveczky Miklós
plébános 

A bátorság ereje
„Az élet nem probléma, amelyet meg kell oldani, 
hanem valóság, amelyet meg kell tapasztalni.”

S. Kirkegaard

Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl volt 
egy birodalom, ami neve: Jókedvkirályság volt. Élt 
ebben a királyságban egy mindenki által közked-
velt, igen ügyes, Kalácskészítő Anyó. Szebbnél szebb 
kalácsokat készített. A királyság apraja-nagyja 
ismert Kalácskészítő Anyó finom, foszlós kalácsait. 
Kalácskészítő Anyó minden darabot egyedi figye-
lemmel és örömmel készített. Azonban szíve leg-
titkosabb zugában arról álmodozott, hogy egyszer 
fog sütni egy gyönyörű mézeskalács házikót. Gon-
dosan el is tervezte, milyen lesz a házikó. Szépen 
megrajzolt cserepek, függönyök az ablakban, sőt 
még úgy tervezte, hogy belülről világítást is tesz 
ebbe a mézeskalács házikóba. Ahányszor csak 

tervezgette, arcán mindig széles mosoly ragyo-
gott. Hiszen ha valaki nagyot álmodik, az öröm-
mel tölti el. Eltelt egy év, kettő, három, de az álom 
csak álom maradt. Mígnem egyszer Jókedvkirály-
ság királya „Derűbált” hirdetet: „Közhírré tétetik, 
hogy Jókedvkirályság birodalmában »Derűbál« 
lesz. Birodalmunk minden lakója köteles aján-
dékot vinni a királynak. Olyan ajándékot, amit 
ő maga készít bátran, örömmel. A legsikeresebb 
ajándékot pedig Mosolydíjjal fogja jutalmazni a 
király személyesen.” Kalácskészítő Anyó nem is 
habozott, hamar nekilátott a munkának. – Végre, 
megcsinálom a Mosolyházikót. A legjobb, hogy 
már mindent elterveztem. – szólt vidáman, és már 
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öntötte is a tálba a lisztet. A munka lelkesedésé-
nek csak az vetett véget, hogy bizony a tészta épen 
csak egy paraszthajszállal, de túlsült. Aztán meg 
a lapok díszítésénél egyszer csak mérgesen felkiál-
tott: – Hogy rúgja meg a ló! Pont most kellett szét-
kennem az egészet… De még ez sem volt elég. Úgy 
elcsúszott a munkával, hogy éppen csak indulásra 
készült el úgy, ahogy a Mosolyházikóval. Gyorsan 
indult is. Csakhogy útközben megbillent a tálca, és 
előbb jobbra dőlt a tető, utána meg balra. Mire meg-
érkezett a bálra éppen csak álltak a házikó falai. 
Szomorúan, könnyekkel szemében rakta a tálcát 
az ajándékok asztalára, a szebbnél szebb kézműves 
ajándékok közzé. Mire a bál fénypontjához érkez-
tek, a Mosolydíj átadásához, Kalácskészítő Anyó 
szeméből csak úgy peregtek a könnyek. Így aztán 
nem is vette észre a sok mosolygó arcot, akik az ő 
házikóját nézték. Sőt, még azt sem hallotta, ami 
elhangzott az eredményhirdetésen: – A Mosolydíj 
idei győztese: Kalácskészítő Anyó házikója lett. Ő 
volt az egyetlen, aki tudott, és mert mást készíteni, 
mint amit megszoktunk tőle. Ez a bátorsága és 
kitartása a legszebb ajándék. És ekkor egy aprócska 
kisfiú meghúzta Kalácskészítő Anyó szoknyáját. 
Mikor végre ránézett Kalácskészítő Anyó, így szólt 
a kisfiú: – Ne sírj! Nézd azt a házikót. Csak nézz 
rá, mert aki ránéz, az mosolyog. Tudod néni, az a 
Mosoly Mézeskalács Házikója. És láss csodát, meg-
értve a titkot, könnyek helyett mosoly ragyogott fel 
Kalácskészítő Anyó arcán is.

Életünk hétköznapjaiba sokszor új megélés 
érkezik. Számtalan esetben nem alapozhatjuk 
az elkövetkező órák, napok, hetek érzéseit, kihí-
vásait arra, amit ebben a pillanatban érzünk, sőt 
sokszor csak éreztünk.

Két egyforma pillanat ugyanis nem létezik. 
Változunk. Változik az életünk is. Előfordult, 
hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogy szeret-
tük volna, ahogy elterveztük. Éppen így jártam 
szilveszterkor, amikor hosszas tervezgetés után 
Macaron sütésbe fogtam. Mindent elterveztem, 
a feladataimat átcsoportosítottam, testben- lélek-
ben rákészültem erre a nem egyszerű sütésre. 
Örömmel, lelkesen, finoman, de mégis lendüle-
tesen dolgoztam végig. Ám a végeredmény elég 
változatos lett. Látványban nem igazán hasonlí-
tott az eredeti süteményhez… Ahogy másoknak 
is, nekem is le kellett vonnom a tanulságot. A 
jövő nem lehet ugyanolyan, mint a múlt. Sem 
kapcsolatokban, sem feladatokban, de még a 

süteménysütésben sem. Az igazán nehéz idők, 
nagy kihívások nagyjából azzal véget is érnek, 
ha bátran szembenézünk velük, és elfogadjuk: 
van ilyen. Ha merünk farkasszemet nézni a 
nehézségeinkkel, pillanatnyi kudarcainkkal, 
akkor félig már meg is oldottuk. Miért? Azért, 
mert a szembenézésünk bátorságról tesz tanú-
ságot. Igen, itt és most én nem félelembe, aggo-
dalomba, vagy önsajnálatba akarok menekülni, 
hanem tovább menni. Igen, én is elhatároztam, 
hogy ebben az esztendőben még sokszor szeret-
nék Macaront sütni, habár a szilveszteri próbál-
kozásom nem volt igazán sikertörténet. Vagy 
mégis? Szerintem nézőpont kérdése. A kivite-
lezés nem volt hibátlan, ezt láttuk. Voltak süte-
mények, amik túlsültek, néhány lapos maradt, 
a maradék pedig már egész hasonló lett a jól 
ismert fotókhoz. Viszont aki megkóstolta, az 
igazán elégedett volt az ízével és harmóniájával. 
Jó volt közösen süteményezni. Egy nagyon szép 
emlék. Én pedig büszke vagyok két kezem mun-
kájára, és arra, hogy voltam olyan bátor, és asz-
talra tettem a macaronokat, ezzel mosolyt csalva 
mások arcára. És már most készülök a követ-
kező sütésre is. Hogy milyen lesz? Ki tudja azt… 
A lényeg abban rejlik számomra, hogy bátran 
nekiindulva szeretnék valami finomat, külön-
legeset az asztalra tenni. No és bátran szeretnék 
Isten eszközeként örömet csalni ezáltal mások 
szemébe. Mit nem szeretnék? Nem szeretném 
korlátozni a múlttal a jövőt! Még akkor sem, ha 
csak egy süteményről beszélünk. Hiszen minden 
változik az életünkben. Ha folyton a múlthoz 
hasonlítgatjuk a mai nap lehetőségeit, elveszít-
jük azok ajándékait. Mire biztatom magunkat? 
Arra, hogy haladjunk tovább életünk ösvényén 
minden napon nagy bátorsággal, reménnyel és a 
szívünk békességéből fakadó derűvel. Nyíljunk 
meg az új előtt!

Legyünk bátrak, hogy ne a múlt alapján ítél-
jük meg vagy korlátozzuk a jövőt. Sokkal inkább 
legyünk igazán bátorak a változások izgalmas 
lehetőségeire. Mert bizony a bátorság ritkán érke-
zik hangos ünnepléssel. Sokkal inkább érkezik 
szelíd, csendes hangon, vagy egy lágy érzésben, 
a hétköznapokban. Ugye te is tudod, mire gon-
dolok? Egyszerűen csak arra, mikor elhatározod: 
„Holnap bátran újra próbálkozom”…

M. Erzsébet nővér
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FIGYELEM!
2022. februártól kezdődően  Bogdán László főépítész az alábbi telefonszámon illetve email címen érhető el: 

Telefonos elérhetőség: +36 30 070 996   számon
Hétfő és Szerda 8–16 óráig
Péntek 8–13 óráig

Email: foepitesz.keletbalaton@gmail.com

Küngösön az ügyfélfogadás: egyeztetés szerint.

Pénzügyeinkről
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 
15-i ülésén megalkotta az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet. Nagyvonalakban, 
kerekítve arról tudok beszámolni, hogy a 2021-es évi tervezethez képest 2022-ben 18 millió Ft-tal több 
bevételre számítunk, összesen 76 millió forintra. A növekmény egyik oka az iparűzési adó bevételünk 
6 millió Ft-os várható többlete, illetve hogy a 2021-es évről közel 20 millió Ft pénzmaradványunk keletke-
zett, ami már tartalmazza az előző évben elnyert, de még el nem költött temető fejlesztésre kapott 5 millió 
Ft-ot is. A kiadásainkat úgy terveztük, hogy tartalékba közel 10 millió Ft-ot kalkuláltunk, ami még nagy 
mozgásteret biztosít a váratlan helyzetek kezelésére. A költségvetés részletes számai nyilvánosak, meg-
tekinthetőek minden érdeklődő számára. A következő közmeghallgatáson és TCS ülésen is napirendre 
tűzzük a témát. 

Sok híradásban hallhatunk az 5000 fő lakosságszám alatti települések, falvak támogatására kiírt Magyar 
Faluprogram (MFP) pályázatairól és más hazai és Európai Uniós forrásokról. Küngös is folyamatosan 
beadta, beadja a felkínált lehetőségek közül a ránk vonatkoztatható támogatásokra a pályázatokat. Így 
nyertünk 2019-ben Falugondnoki kisbuszra közel 12 millió Ft-ot, 2020-ban Leader forrásból 4,2 millió 
Ft-ot kosárlabda pálya bővítésére, 2021-ben a már említett temetői kerítés megépítésére 5 millió Ft-ot. 
Emellett helyi vállalkozó is nyert tavaly 46 millió Ft vissza nem térítendő támogatást a helyi bolt épületének 
megvásárlására, felújítására, funkciókkal történő bővítésére. Elbírálás alatt áll további négy pályázatunk 
is Faluház felújítása, járda felújítása, játszótér kialakítása, Bakonymajori út felújítása tárgyában összesen 
közel 100 millió forint értékben. Bizakodunk a támogatási kérelmeink pozitív elbírálásában.

Szabó Gergely
polgármester

Kamerarendszer támogatásához
A bevezető cikkben már említett kamerarendszer bővítési munkáinak segítésére a
„Küngösért” Alapítvány alábbi számlájára köszönettel várjuk a támogatásokat:

11748083 – 20020134
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Balatonkenesei Hírlap                     – 25 –  2021. december 

Vannak olyan témák, amely „örökérvé-
nyűek” Ilyen a szegénység kérdése is. A tár-
sadalmi kutatások között bőven találunk ta-
nulmányokat a szegénység témakörében. E-
zek sok esetben megrendítő valósággal szem-
besítenek bennünket. 

 A problémával a Szentírás is foglalkozik: 
(Jeremiás 22:16) Mózes prófétán keresztül pedig így tanította 
választott népét: „Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék 
azon a te szíved, mikor adsz néki; mert az ilyen dologért áld 
meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban, és minden-
ben, a mire kezedet veted. Mert a szegény nem fogy ki a földről, 
azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg ke-

zedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földe-
den. (5.Mózes 15:10-11). Ezt a szellemiséget a Példabe-
szédek könyvének 14:31-es igerésze is hűen tükrözi: „... 
az pedig tiszteli (Istent), a ki könyörül a szűkölködőn”. – 
Másutt: (Márk 14:7): „Szegények ugyanis mindig lesznek 
veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek majd velük, 
de én nem mindig leszek nálatok.” 

A szegénység szó hallatán a köztudatban a hátrányos 
helyzetű emberek, a nincstelenek kapcsolódnak össze. Ez 
általánosítás, de nem minden alap nélkül való. A szegény-
ség a mindennapi élet fenntartásához szükséges javakkal 
hozható összefüggésbe: az egyén nem rendelkezik azok-
kal a tényleges erőforrásokkal, amelyek segítségével a 
társadalom által elfogadott életszínvonalat magának biz-
tosítani tudja. 

A szegénységet befolyásoló tényezők: alacsony foglal-
koztatottság, alacsony iskolázottság, elégtelen lakáskörülmé-
nyek. 

A szegénységet többféle típusba felosztva tudjuk meghatá-
rozni. A kategória szintjeiről a következő definíciók segítség-
ével alkothatunk képet: 

A létminimumot általában az egy főre jutó havi jövedelem 
összegében határozzuk meg. Statisztikai fogalom, úgynevezett 
küszöbérték, amelyhez mérten meghatározható az abszolút 
szegénységben élők száma vagy aránya. A küszöbérték azt a 
jövedelmi vagy fogyasztási szintet adja meg, amelyet a „nor-
mális” életvitelhez szükségesnek tartunk. 

Abszolút szegénységről akkor beszélünk, ha az egyén 
vagy a család a létminimum alatt él, jövedelmük (pontosabban 
az egy főre jutó jövedelem vagy ekvivalens jövedelem) a kü-
szöbértéknél kisebb. 

Az 1990-es évek óta megjelent létminimum-számítások 
közül egyedül a 2011-ben megjelent, a 2010-es évre vonatkozó 
kiadványban szerepeltették a következő mondatot: „Becslése-
ink szerint e számított értéknél alacsonyabb jövedelemből élt 
2010-ben a lakosság 37%-a.” 

 Magyarország lakosainak száma 2010-ben 10 014 324 fő. 
Tehát a létminimumértékek alatt 3 705 300 fő élt. 

2015-től a KSH az Európai Unió minden tagországában 
bevezetett AROPE indikátor alapján teszi közzé a szegénység-
gel kapcsolatos adatait, a szegénységgel érintett lakosok szá-
mában és a népesség százalékában is megadva. Ezt az Eurostat 
ellenőrzi és hagyja jóvá.” – Wikipédia 

Egy másik megközelítés a létminimumot a következőkép-
pen határozza meg: „A szegénységi küszöb meghatározásának 

egyik módja a létminimum kiszámítása. A létmi-
nimum nem lehet egyszerűen biológiai meghatá-
rozás, mert mindig befolyásolják az adott társada-
lom objektív életkörülményei, mely sokféle té-
nyezőtől függ: például melegebb éghajlaton ke-
vesebb kalória fogyasztása szükséges, kevesebb 
ruházat kell. Befolyásolják ezen kívül az egyes 
kultúrák, szokások is. 

Relatív szegénységről akkor beszélünk, ha az 
egyén vagy a család elmarad az adott társadalom 
viszonyaitól. Az egy főre jutó jövedelem keve-
sebb mint az átlag 40-50-60%-a. 

A szubjektív szegénység meghatározása nem 
pontos és tárgyilagos meghatározást tükröz, in-
kább elfogult. Eszerint a szegénységi küszöb a 
vizsgált egyén vagy házastárs saját jövedelmi 
helyzetének értékelését veszi figyelembe. A szub-
jektív szegénység felmérésének egyik módja, ha 
az emberektől közvetlenül megkérdezik, hogy 
önmagukat a szegények közé sorolják-e. 

A fogalom meghatározásánál beszélni kell a jövedelem de-
cilisről is. Az adatfelvétel során megkérdezett egyéneket vagy 
háztartásokat az egy főre jutó jövedelmük alapján sorba rende-
zik, a személyeket tíz egyenlő részre osztják, majd ebből ki-
számítják, hogy az összeírt jövedelemből mennyi jut az első 
(legalsó), a második, harmadik stb. decilisre. 

Forrás: immanuel.hu 
gotquestions.org 

Wikipédia 
Összeállította: Varga Ákos  

andragógus – személyügyi szervező 
szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus 

Szociálpolitikai kalauz 
A szegénység 1. 
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Kedves Gyerekek!

Az előző rejtvény helyes megfejtői közül a nyertes: Kiss Bence. Gratulálunk!
Nyereményét 2022. március 29. napjától veheti át.

A következő rejtvény megfejtését 2022. április 13. napjáig várom Tőletek!
Sok sikert!

Lelkes Annamária

Küngösi Kisbíró
Küngös Község Önkormányzatának tájékoztatója

A Küngösi Kisbíró szerkesztősége:
Szabó Gergely polgármester, Végh Ferenc Péterné szerkesztő 

Lelkes Annamária rovatvezető, Szabó Paula tördelő
Várjuk cikkeiket!

Az újság olvasható és elérhető a www.kungos.hu honlapon.
A kéziratokat nem tartjuk meg, és nem küldjük vissza.

Játék a betűkkel
Az ábrák nevét írd a megfelelő sorba!
Olvasd el felülről lefelé a vastag keretbe került szót!
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