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Tisztelt Olvasó! Kedves Lakosság! 
 

Köszöntöm Önöket legújabb KISBÍRÓNK megjelenése alkalmából. Egy átlagos évben egy átlagos világban 

ilyenkor nyáron igazi uborkaszezon van. Ehhez képest azonban most igazán zajlanak az események a 

nagyvilágban és szűkebb hazánkban, Küngösön is.   

Belevágok a közepébe, úgyis mindenki pontosan tudja, hogy milyen idők járnak felénk. Vészmadárkodni nem 

szeretnék, ijesztgetni, vagy rossz hangulatot kelteni szintén nem, de tisztában kell lennünk azzal, hogy nem 

szokványos események zajlanak Európában, ami óriási kihatással van ránk is itt, Magyarországon. Még fel 

sem ocsúdtunk a világjárvány borzalmaiból és hatásaitól sem tudtunk szabadulni, máris jött a következő 

kihívás: a gazdasági lejtmenet megindult. Ami azt jelenti, hogy a nemzeteknek, országoknak, 

lakóközösségeknek és családoknak is átgondolt módon fel kell készülniük a változásra. Nem tudjuk pontosan, 

hogy mi vár ránk, de biztosan nem lesz könnyebb az előttünk álló időszak a mostaninál. Remény a 

nehézségben, hogy nem egyedül kell megküzdenünk a problémákkal, számíthatunk egymásra és vezetőinkre 

is. Legfontosabb, hogy önkormányzati szinten is tudjunk arról, ha valamelyik család nehézségekkel küzd, 

legyen az anyagi vagy egészségügyi természetű. Több szakember is dolgozik azon, hogy a bajt elhárítsuk. 

Lesz idén is szociális tűzifa igénylésre mód és lehetőség, és beadható az iskolakezdési támogatás iránti igény 

is. Emellett ha kormányzati szintről bármilyen lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok részére, hogy 

segítsék a lakosságot, akkor ezekkel a lehetőséggel élni fogunk. Azt tudnunk kell azonban, hogy az 

önkormányzatot is keményen érinti az energia árak rohamos emelkedése, átgondoltan kell üzemeltetnünk a 

Faluház hivatali és közösségi tereit, a Falugondnoki kisbuszt. Változás lesz szeptembertől a közfoglalkoztatási 

rendszerben is, a források csökkenése miatt várhatóan kevesebb dolgozót tudunk majd felvenni. A 

tanévkezdés közeledtével kapcsolatban van néhány új hír: mindkét fenntartott óvodánkban vezető óvónő 

váltás történt augusztusban. Galambos Lászlóné Betti néni nyugdíjba vonulás előtti szabadságát kezdte meg, 

több évtizeden át volt nevelője és több éven át vezetője az óvodának Balatonkenesén. Csajágon egy év után 

ismét változás állt be az óvoda élén. Törzsökné Gajdos Erika néni lemondása miatt új óvodavezetőt 

választottunk. A Balatonkenesére közlekedő iskolabusz üzemeltetését várhatóan már nem tudja finanszírozni 

Balatonkenese Város Önkormányzata, így a küngösi, Kenesére járó óvodásokat a Falugondnoki busszal 

közlekedtetjük majd szeptembertől. 

Köszönetemet fejezem ki és egyben elismerésemet a Lakosság felé, hogy a déli faluvégen a közút és patak 

közti területre tervezett társasházi építéssel kapcsolatban előremutató párbeszéd, vita alakulhatott ki. Külön 

köszönöm a témában rendezett Falufórumon megjelenteknek és a képviselő-testület tagjai felé véleményüket 

eljuttatóknak, hogy segítik a helyes döntéshozatalt. A rendezési-terv módosítással kapcsolatos döntés 

hamarosan várható.  

Szeretném, hogy megtartsuk jókedvünket és derűvel éljük meg a nehézségeket! Ezért két jó hírrel zárom 

bevezetőmet: közeledik Falunapunk, amit augusztus 20-án rendezünk meg. Nagyon készülünk a programra, 

szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát és ki tudjon kicsit kapcsolódni. Sok szép műsor, finom ételek, 

meglepetések és szórakoztató kísérőprogramok várják a 732 éves községünket ünneplőket. Nagy öröm 

számunkra, hogy idén újra szervezett formában köszönthetjük Küngösön az elszármazott, egykoron itt élő 

korábbi Lakosainkat. Szintén jó hír, hogy a Faluház udvarán épülő Szolgáltató Ház - mely a családsegítést és 

egyéb szociális ellátásokat könnyíti majd - építési munkálatai jó ütemben haladnak, az előírt határidőre 

befejeződhet. A Falunap helyszínéül is szolgáló Kingus-park az építkezés miatt kissé kevésbé komfortos és 

otthonos, emiatt mindenkinek a megértését kérjük.  

Jó olvasást kívánok kiadványunkhoz, ha bármilyen javaslat, észrevétel, ötlet, kérés fogalmazódik meg 

Önökben, kérem, hogy keressenek bennünket elérhetőségeink bármelyikén!  

 

 

Szabó Gergely - polgármester 
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Június-hivatás-papszentelés 

Május, a Szűzanya hónapja után az Úr Jézus hónapja következik, amikor Egyházunk a Jézus Szent Szívének 

Litániájával emlékezik meg Jézus Szentséges Szívének ünnepéről, amelyet mindig júniusban ünneplünk. XIII. 

Leó pápa hagyta jóvá az egész Egyház számára ezt a litániát 1899-ben. A litánia szövegét Anne-Madeleine 

Rémusat vizitációs nővér szerkesztette, 1718-ban. Számos egyházmegyében kialakult az a szokás, hogy az 

egyházmegye templomaiban vagy egész június hónap folyamán, vagy Jézus Szentséges Szívének ünnepét 

követő nyolc napon - az ünnep oktávjában,- imádkozzák Jézus Szent Szívének Litániáját. Így tehát nem 

véletlenül a papszentelések általában júniusban vannak az egyházmegyékben, Jézus Szentséges Szívének 

főünnepe körül. 

 

Minden hivatás, amire az ember az életét teszi, a családanyai-családapai hivatás is, de kiemelten a papi-

szerzetesi hivatás is Isten ajándéka. Ez az ajándék sokkal inkább szól Isten megelőlegezett szeretetéről, 

bizalmáról, mint arról a jelöltről, aki úgy véli megkapta a hivatását Isten közvetlen szolgálatára, azonban 

életének egy pontján megtapasztalva a hivatással együtt járó szükségszerű kereszteteket, mégis kihátrál abból a 

hivatásból, amelyre egykor szabadon elköteleződött. Éppen ezért a meghívó Istennel, a kegyelemmel mindig 

együtt kell munkálkodnunk, hiszen az a hivatás, ami egykor nagyon szépen indult, de saját hibából nem 

erősítettük meg, nem volt annyira fontos a szürke hétköznapokban, bizony előbb-utóbb ki fog üresedni. Vagyis 

nagyon vigyáznunk kell a hivatásunkra, és az egykor kimondott igent naponta meg kell erősíteni, úgy a 

házasságban élők tekintetében, mint a papi-szerzetesi hivatásban élőknél is. Amikor papi hivatásokért 

imádkozunk, ezért rendkívül fontos nemcsak azért imádkozni, hogy a fiatalok merjenek pozitív módon 

válaszolni az isteni meghívásra, hanem azért is imádkozzunk, hogy az ajándékba kapott hivatásban tudjanak, 

merjenek kitartani egy egész életen keresztül. Gondoljunk csak arra, hogy különösen ebben a mai világban 

mennyire felértékelődik a hűség, az állhatatosság, a szolgálat, a végsőkig való kitartás erénye. 

 

 Szent II. János Pál pápa, amikor a hivatásáról kérdezték, azt a rövid választ adta, hogy a papi hivatás ajándék 

és titok. Ez valóan így van, Istennek a legnagyobb kegyelme, ajándéka a papi-szerzetesi hivatás, hiszen valóban 

ennél nincs értékesebb hivatás, mint naponta Isten közvetlen munkatársaként, tanúságot tenni arról a Szeretet-

Istenről, aki a Jelenések Könyvének tanúsága szerint így szól: „Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és 

utolsó, a kezdet és a vég”. (Jel 22,13) Annál nincs nagyobb ajándék, mint hogy maga Isten választott ki minket 

arra, hogy az Ő országát építsük, és az Ő szeretetét és igazságát képviseljük az emberek között. A hivatás 

hatalmas titok is, hiszen mindegyikünknek meg kell küzdenünk saját magunk gyarlóságával és bűneivel. Úton 

vagyunk, úton kell lennünk Isten felé az önzetlen szeretet gyakorlásának nehéz, embert próbáló, és rögös útjain.  

 

Egyedülálló módon érdekes és sajátos tapasztalat minden pap életében a papszentelés megélése, és az első 

szentmise celebrálása. Mind ezek az ünnepek azonban még nem a hivatásban való megérkezettség állomásai, 

még akkor sem, ha kétségtelenül mind a papszentelés mind az újmise-primícia, lezárják a papságra való 

előkészületeket. Sokkal inkább az isteni meghívás valódi kezdete, amelyben csak lassan bontakoznak ki a papi 

élet örömei. Bár külsőre olyan egyszerűnek tűnik, de egyáltalán nem egyértelmű pl. az a helyzet, hogy a nemrég 

felszentelt pap az újmisén mondja ki azokat a szavakat, amelyeket eddig szentmisében még soha nem mondott 

ki, azonban minden szót ismer… Emlékszem mekkora élmény volt, amikor a papszentelés előtt néhány 

hónappal papi kazulában mondtam a veszprémi szeminárium kápolnájában az ún. próbamisét. Én is gyönyörű 

emlékként őrzöm az első, soproni újmisémet, amelyet egykori máteremben, a domonkos atyákkal együtt 

ünnepelhettem. Mert egészen más dolog asszisztálni, ministrálni a szentmisén, mint teljes felelősséggel 

„élesben” vezetni azt. Felejthetetlen számomra ez az első bevonulás, füstölés, orgonás kezdőének, az első 

felajánlás, a konszekráció, a prefáció imája, a meghívott és jelenlévő paptestvérek koncelebrációja, a 

családtagok, barátok, ismerősök és hívek közössége, valamint az újmisés áldás a szentmise végén. Velem történt 

kétségtelenül, és mégis olyan hihetetlen volt, hogy ez most történik, ennek részese vagyok, amikor el kellett 

volna kezdenem a szentmisét, az éppen megélt élmények hatására egy ideig nem tudtam megszólalni…   

 

Nyilvánvalóan a hivatás ajándékáért nagyon hálás vagyok Istennek, és igyekszem megköszönni ezt 

szolgálatommal, azt kérem mind magam mind az összes paptestvér számára, hogy Jézus Szent Szíve szerinti 

papok legyünk. 

 

 
 



3. OLDAL                                                                                                               KÜNGÖSI KISBÍRÓ 
 

Végezetül a Jézus Szent Szívéhez szóló felajánló imádságból idézek: „Adj, Urunk Egyházadnak biztos és teljes 

szabadságot, minden népnek békét és rendet, Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: 

Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké! Amen.” 

 

Balatonkenese, 2022. május 22. 

                                                                                                      Medveczky Miklós  

plébános 

 

Kertfürdőzés 

 
Azután ezt mondta Isten: „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden 

fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel.”      (Teremtés könyve 1,29) 

Egyszer volt, hol nem volt, még az üveghegyen is túl a világ leges legkisebb falújában, ahol éppen csak egy 

nagyobbacska család fért el, no, éppen ott élt Angyalapó és Angyalanyó az apró Angyalunokákkal. Ők pedig 

épp hárman voltak. Angyalapó és Angyalanyó nagyon szerette a napsütést, és a szépet. Legfénylőbb mosolyuk 

akkor ragyogott fel arcukon a sok angyalránc között, mikor kimehettek a kertbe. A világ legszebb veteményese 

volt az övéké. Gyakran kérdezgették tőlük az éppen arra járó vándorok: - Mondjátok már meg, milyen magot 

ültettetek el, és mivel locsoljátok, hogy ilyen gyönyörű minden növény nálatok? Mindenki utánozni akarta 

Angyalapó és Angyalanyó kertjét. Azonban bárhogyan is ügyeskedtek a közelébe sem értek. Egyik madárfüttyös 

nyári napon ebbe az aprócska faluba érkezett egy vándor, aki messze földről híres volt arról, hogy amire bizony 

ő kíváncsi volt, azt meg is tudta. Úgy tudott kérdezni, hogy semmiféle rejtély nem maradhatott előtte titokban. 

Ő is megállt Angyalapó és Angyalanyó veteményese előtt ámuldozva. Addig álldogált ott, míg Angyalapó 

mosolygó szemeivel, fekete kalapjában, ami ugye mindig rajta volt, ki nem ment hozzá. Adjon Isten 

Vándoruram! Mi járatban itt minálunk? – Drága Angyalapó, hát mit ne mondjak, a szemem már kigyönyörködte 

magát, így csak arra várok, hogy végre a tudásom is bővüljön. Tudja, drága Angyalapó van pár kérdésem. – és 

már meg is villantotta legszebb kérdő mosolyát. – Tudod mit Vándoruram? Három unokám van, így három 

kérdésedre válaszolok, de többre nem. Ha jól kérdezel, minden titok érthetővé válik. – Rendben Angyalapó! 

Első kérdés: Milyen magtól lesz ilyen gyönyörű a kerted? – Bármelyiktől. Nem a magtól lesz igazán szép a kert. 

Mi a második kérdés? - válaszolta széles mosollyal Angyalapó. – Rendben, elültetsz bármilyen magot, nem 

számít. Akkor mondd meg, mivel locsolod az apró növényeket, hogy ilyen szemet gyönyörködtetővé nőnek? – 

Drága barátom! Hát ezt sem tudod? Nem a vízen múlik, milyen lesz a kert. - válaszolta Angyalapó. Hogy 

nagyobb nyomatéka legyen szavainak, még kalapját is felemelte, így jobban láthatta a vándor arcát. Nagyra 

nyíltak szemei, mikor rátekintett, mert egy nagyon mérges arcot látott, amit nem tudott mire vélni. –Mondd 

barátom, mi az utolsó kérdésed? – Ha nem számít sem a mag, sem a víz, akkor végre mondd meg, mitől lesz 

olyan szép a kerted? – Te tényleg nem tudod… - hitetlenkedet Angyalapó, és már meg is fordult, mert hallotta 

unokái kacagását. – Tudod mit Vándor? Inkább gyere be, megmutatom a titkot. Rögvest megnyugodott a 

vándor, kicsit feljebb is emelte a fejét, miközben kíváncsian belépet. – Gyere Vándor, éppen a krumplit szedjük. 

Ide nézz, ettől olyan csodás a mi kertünk!- és már dobta is kalapját a legnagyobb krumplira. A három kis unoka 

pedig vidám kacagással szaladt: - Siess már Angyalpapa, együtt nézzük meg mekkora. Siess már! És Angyalapó 

sietett. Azon nyomban letérdelt az izgatott gyerekek mellé, és így szólt:- No, akkor lássuk, mi az a nagy csoda. 

– És már majdnem felemelte a kalapot, amikor a legkisebb unoka parányi ujjacskái megragadták a csuklóját. – 

Nem Angyalpapa, hagyd. Nézd, az igazi csoda itt van, meg itt van, meg itt is van. – mutatott körbe mindenre, 

miközben csilingelt a véget nem érő kacagása. És ekkor megértette a Vándor az igazi titkát a csodás kertnek. 

Igen, a szeretet teszi igazán széppé a kertet. Így történt-e, vagy sem, kitudja azt. Az viszont biztos, hogy a Jól 

Kérdező Vándor ettől a naptól kezdve egyetlen kérdést tesz fel mindenkinek, neked is: - És mondd, nálatok van 

szeretet?  

Ránk köszöntött a jó idő, a napsütés, a madárcsicsergés. Én is kimentem a veteményesbe egy szép reggelen, és 

jött velem hűséges kutyánk Tappancs is. Mi fogadott? Be kell vallani, szinte égig érő gaz. Szép volt- e? Nem. 

Hamar ki is szedtem őket gondosan, gyökerestől. Másnap pedig már meg is voltak a magok, amik a földbe 

kerültek. Tappancs legnagyobb örömére ettől kezdve minden hajnalban együtt megyünk locsolni.  

És a meleget adó napsugárnak köszönhetően pár nap múlva már ki is bújtak az apró növények. Ettől a pillanattól 

kezdve minden napon nagy lelkesedéssel, mosollyal arcomon, kíváncsisággal lelkemben, fürkészem: Vajon ma, 

mennyit, nőt a vetemény… 



KÜNGÖSI KISBÍRÓ                                                                                                            4. OLDAL 
 

A növényekkel való foglalatoskodás nincs életkorhoz, fizikumhoz vagy gazdasági jóléthez kötve. Bárki, 

bármikor kedvet kaphat, belekezdhet a kertészkedésbe. „Testünk a kert, akaratunk a kertész.” – amint ezt már 

William Shakespeare is megfogalmazta. De vajon, miért is érezzük magunkat jobban kertészkedés után? 

A kertészkedés stresszoldó hatása. Amikor a növények ültetésével vagy gondozásával foglalkozunk, 

kiszakadunk a mindennapi rohanásból. Lelassulunk, elcsendesedünk és figyelmünket az apró részletekre 

irányítjuk.  

Ez az összpontosítás segít minket abban, hogy egy időre megszabaduljunk a  bennünk kavargó dilemmáktól, 

a ránk nehezedő terhektől. Egy szép kertrész vagy egy bájos virágláda összeállítása magában hordozza az 

alkotás örömét. A növények által utat engedhetünk a fantáziánknak, kifejezhetjük önmagunkat, üzenhetünk a 

külvilágnak. 

A kertészkedés öröme. Ilyenkor megszűnik számunkra az idő, mert magával ragad minket a tevékenység, 

amit végzünk. Ebben az élményben azonban csak akkor lehet részünk, ha épp megfelelő az általunk végzett 

munka nehézsége, kihívásszintje. Igen, arra gondolok: egyszerűen csak élvezzük. 

Szorongásoldás a kerti munka segítségével. A növényekkel való foglalkozás amellett, hogy oldja a bennünk 

lévő stresszt, jelentős szorongás csökkentő hatással is rendelkezik. Amikor valamitől szorongunk, egy 

megfoghatatlan tárgyú félelem kerít minket a hatalmába. Ilyenkor könnyen előbukkan a rossz hangulatunk, és 

ez, egy önmagát gerjesztő folyamattá tud alakulni. Amikor kertészkedünk, és a figyelmünket a munkánk 

tárgyára irányítjuk, nem hagyunk helyet a szorongásnak. Ahogy magával ragad minket a munka öröme, 

egyszerűen elfelejtünk szorongani. 

A testmozgás lehetősége a kertben. A sportolás stresszoldó és feszültségcsökkentő hatása egyértelműen 

igazolt tény. Napi minimum fél óra testmozgás egész napra megalapozza a frissességünket és segít megőrizni 

az egészségünket. A kertészkedés észrevétlenül mozgatja meg minden porcikánkat. Ha rendszeresen végzünk 

kerti munkát, nő a fizikai teljesítő képességünk és egészen biztos javul az állóképességünk is.  

Az újrakezdés, a szépség megtapasztalása által békesség születik a lélekben. Ha kimegyünk a kertbe, és 

csak gyönyörködünk benne, ez már önmagában békességet, és hálát ébreszt bennünk. Milyen jó, hogy a 

virágnak van illata. Milyen jó, hogy a zöldség abból az apró magból táplálékká fejlődik. Milyen jó, hogy van 

remény az új kezdetre. Kívánom, hogy mindannyian merjünk: bátrak lenni. Merjünk időt adni a kert 

felfedezésére, hogy az öröm megszülethessen bennünk napról napra. Ha így teszünk megértjük Gobbi Hilda 

bölcs mondását. Mikor megkérdezték mit csinál, ha egyedül otthon van, így válaszolt: „Hogy mit csinálok? 

Nézem, hogy hogyan nő a fa.” 

          M. Erzsébet nővér 

 

Kedves Küngösiek! 

2018-ban a falunapunk délelőttjén megrendezésre került, a már nem Küngösön élő, de valaha Küngösről 

elszármazott lakosok találkozója I.Elszármazottak napja elnevezéssel.  

Kis kitérővel, de eddigi életem nagy részét Küngösön töltöttem, és jelenleg is itt élek életvitelszerűen. Mindig 

jó szívvel gondoltam, gondolok kis falumra. Többször találkoztam a településen már nem itt élő, de 

valamilyen kapcsolatot még jelenleg is itt ápoló, Küngösről elköltözött ismerőssel, vagy számomra 

ismeretlen, de édesanyám számára ismerős baráttal, gyerekkori osztálytárssal. Akkor fogalmazódott meg 

bennem a találkozó gondolata. Több hónapi kutató munka után több, mint 200 emberrel való 

kapcsolatfelvételt követően került megrendezésre, az én ötletem és szervezésem alapján, de az 

önkormányzat, a testület és minden dolgozó segítségével (amit itt újra köszönök) az első találkozó. Örömmel 

láttam (és bevallom meg is könnyeztem) a boldog arcokat, szívből jövő öleléseket. Úgy érzem, és a 

visszajelzések is azt igazolták, egy tartalmas, eseménydús délelőttöt töltöttünk együtt. Szívből remélem, egy 

Új Hagyományt teremtettünk, amit a magam részéről ápolni fogok. Idén második alkalommal szeretném 

megszervezni és az önkormányzat segítségével megrendezni a második találkozót. Az előkészületek 

elkezdődtek. 

Itt is szeretném a lakosság segítségét kérni, ha bárkinek lenne ötlete, javaslata, kit keressek, és hívjak meg, 

legyen kedves a 0670/64-76-723-as telefonszámon felvenni velem a kapcsolatot.  

A találkozó időpontja a falunap délelőttje, 2022.08.20. 
 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

Varga Erika képviselő,Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület alelnöke  

és nem utolsó sorban Küngösi lakos 
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Végre itt a nyár …! 
 

        Június végén a küngösi Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület – ugyanúgy, mint a tavalyi covidos 

tanév után – a nyári vakáció kezdetén, immáron hagyományteremtő szándékkal idén is megszervezte Szent 

Kinga -lelki táborát pedagógusoknak, pedagógusjelölt hallgatóknak. A lelki, szakmai programok mellett 

nagytakarítást végeztünk a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó régi vasútállomás épületében, (=) tájházban 

és környezetében.  Feltettük az épületre a MÁV-tól tavaly kapott, kalandos történetű – Küngös ill. vasútállomás 

feliratú táblákat, és azt gondoltuk,  ha már igazi vonatunk nem lehet, állítsunk az állomásra egy jelképes vonatot 

– szalmabálákból! Az Egyesület költségén, lelkes egyesületi tagok munkájával készült el - a Berhida felőli 

vasúti átjárónál, a valamikori vasútállomás mellett – PAX (béke) – a vonat. Tisztelettel kérünk mindenkit: 

vigyázzunk rá együtt! Nem játszótéri eszköz, felmászni rá, ugrálni róla stb. tilos! 

        Július hónapban nagy munkát végeztek tagjaink az egyesület székhelyének és udvarának takarításával, 

rendezésével. Napokig, hetekig tartó kilátástalannak tűnő küzdelmet folytattunk a gyommal, gazzal. Hálásan 

köszönjük Kálmán bácsi és Pista bácsi segítségét, akik megszánva bennünket, segítettek fűkaszánk 

szerelésében, javításában. Végül csak sikerült megküzdeni – ha rövid időre is – a „gaztengerrel”.    

        De közösségi, lelki, kulturális programokban is volt alkalmunk élményeket és tapasztalatokat szerezni. 

Ószandeci lengyel testvér-egyesületünk tavalyi meghívását ugyan technikai okok miatt egyesületi szinten nem 

tudtuk viszonozni, pedig a tervek szerint idén mi mentünk volna az ottani Szent Kinga-búcsúra. Ezért is nem 

szerveztünk itthon a tavalyihoz hasonló, egész napos küngösi Szent Kinga-búcsút.  

         Mindezek ellenére azért szerettük volna itthon is méltóan ünnepelni július 24-én Szent Kinga-napját, ezért 

délután 16.00-17.00 óráig kézművesházba vártuk az érdeklődőket a küngösi Szent Kinga -templom kertjébe. 

17.30-tól Medveczky Miklós plébános atya ünnepi szentmisét tartott, melynek főcelebránsa Tornavölgyi 

Krisztián atya volt.  A zsúfolásig megtelt templomba érkeztek zarándokok többek között: közelről és távolról 

pl. a fővárosból, Veszprémből, Lepsényből, Fonyódról és több lengyelországi településről. 

 A Kinga - napi búcsú jóhangulatú szeretetvendégséggel zárult.  A felajánlott finomságokat ezúton is hálásan 

köszönjük! 

        A hónap utolsó négy napjára (július 28-31.) zarándoklatot szerveztünk Krakkóba, ahol a kulturális 

programok mellett életre szóló élményt jelentettek a nemzetközi egyházi kórustalálkozó (Pueri Cantores) 

koncertjei, rendezvényei, melyeken lelkileg gazdagodhattunk.  

         Fellelkesülve krakkói élményeinken augusztusban a balatonkenesei tájházban lengyel kultúrával 

kapcsolatos esteket szervezünk (2022.08. 06. és 13. 18.00 -) ételkóstolással és táncházzal egybekötve.   

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!                                                                       

 Kámánné Szőke Katalin  

                                                                Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület, alelnök 

 

 

Elismerések és jutalmazások Balatonalmádiban 

Kiemelkedően végzett munkájuk elismeréséül díjakat vehettek át a rendőrök. 
 

Balatonalmádi Város Önkormányzata kitüntetéseket adományozott azoknak a rendőröknek, akik a tavalyi évben 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a munkájukban. Az ünnepséget 2022. május 12-én, a helyi Városházán 

tartották.  

A köszöntőt követően Borbély Zoltán rendőr alezredes a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője ünnepi 

beszédet mondott, melyben elismerte munkatársai példaértékű szakmai és elhivatott munkáját, majd átadták az 

elismeréseket és jutalmakat.  

Az Év Rendőre-díjat Miskolczi Roland Krisztián rendőr főtörzszászlós, szolgálatirányító parancsnok vehette át 

Pandur Ferenc alpolgármestertől, míg a Balatonalmádi Város Közbiztonságáért elismerést Petrák Ákos rendőr 

főtörzszászlós, helyszínelő- és balesetvizsgáló kapta.   
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Az ünnepi rendezvényen a 2021. évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Balatonalmádi Város 

Önkormányzata jutalomban részesítette 2021. évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért: 
 

▪ Kolics Attila r.ftzls., balesethelyszínelőt 
▪ Simon Gergely Máté, r.őrm., járőrvezetőt 

▪ Marczali Gábor, r.zls., Balatonalmádi Város körzeti megbízottat 

▪ Nyíri Jenő r.zls., Bűnügyi Osztály nyomozót 

▪ Gerőfi Roland, mv. informatikust 

Zsendovicsné Demeter Krisztina c.r.őrgy. 

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

 

 
JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 
 
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 

akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, 

igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését. 
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai 

jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő 

hatóságoknál. 

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és 

a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A 

pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely 

esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már 

elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon. 

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai 

csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, 

szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával 

kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai 

pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy 

szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 

 

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

panasz@cchr.hu info@cchr.hu 

www.cchr.emberijogok.hu 

 

mailto:panasz@cchr.hu
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Küngös Község Önkormányzata  

8162 Küngös, Kossuth u.30. 

Tel.: 88/441-438 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tisztelt Szülő/ Tanuló! 
 

Tájékoztatom, hogy Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2015.(XI.27.) 

önkormányzati rendelet 4/A § alapján 2022.évben is biztosít beiskolázási támogatást a küngösi 

állandó lakosú tanulók számára az alábbiak szerint: 
 

Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire tekintettel: 

 

- a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek, ha az őt 

eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 800 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 900%-át. 

Egyszeri rendkívüli települési támogatás illeti meg: 

 

- az alapfokú nevelési-oktatási intézményben tanulót a 16. életévének betöltéséig,   

- a középiskolában vagy szakképző iskolában nappali rendszerű képzésben tanulót az érettségi, vagy az 

első szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig,  

- a felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerző hallgatót. 

- Küngös községben bejelentett lakóhellyel, illetve legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, más 

törvényes képviselője (együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 

életvitelszerűen a településen él. 

A támogatás mértéke: 8.000, -Ft/fő 
 

A beiskolázási támogatás iránti kérelem nyomtatvány beszerezhető a Balatonfőkajári Közös 

Önkormányzati Hivatal Küngösi Kirendeltségén (8162 Küngös, Kossuth u.30.) 
 

Az általános iskolás gyermekek részéről nem szükséges a tanulói jogviszony igazolása, más esetben igen! 

 

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élők 

havi nettó jövedelmükről szóló igazolást.  

 

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtási időszaka: 

2022. augusztus 10- 2022. szeptember 30. 

  

 

               

                          Küngös Község Önkormányzata   
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Értékeink 
 

Küngös Község Önkormányzata a Közép- dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezettel együttműködve, a 

Nemzeti Művelődési Intézet szakmai segítségével komplex projektek valósít meg a települési értékek feltárása 

érdekében. A pályázat keretében az ősz folyamán, lakosaink bevonásával Küngösön is létrehozzuk települési 

értéktárunkat. A részletekkel kapcsolatban folyamatosan jelentkezünk a továbbiakban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2022. március hónapban, 9-én Séllei Imre volt 65 éves. Kővári Vilmos 26-án ünnepelte 75. születésnapját.  

2022. április hónapban Csörsz Zoltán 16-án, Hermann Zsolt pedig 13-án volt 50 éves. Marjanovics Szilvia 

11-én ünnepelte 55. születésnapját. Nagy Lajos 16-án töltötte be 55. életévét. Márton Ferenc 18-án volt 90 

éves. 

2022. május hónapban Barna Attila 27-én ünnepelte 30. születésnapját. Grósz Aranka 2-án, Szabóné 

Németh Borbála pedig 31-én töltötte be 45. életévét. Rédli Sándorné 12-én volt 55 éves. Márton Józsefné 

4-én ünnepelte 60. születésnapját, Pribiczki Károlyné pedig 24-én töltötte be 65. életévét. 

2022. június hónapban Kovács Annamária 15-én, Szente-Nagy Alexandra pedig 12-én volt 30 éves. Fejes 

Erzsébet 24-én ünnepelte 50. születésnapját. Gajdócsi Csaba 20-án, Kalmár Tamás 17-én, Kuti Helga 29-

én töltötte be 55. életévét. Vigh Gyula 22-én volt 65 éves. Czebe Imre 5-én ünnepelte 75. születésnapját. 

Hortobágyi Imréné 2-án töltötte be 90. életévét. 

2022. július hónapban, 23-án Kányai Lászlóné volt 55 éves, Németh Ferencné 3-án ünnepelte 65. 

születésnapját. 

 
„Ha van még nap az égen, 

Úgy ma ragyogjon az. 

Ha van még alvó élet, 

Úgy ma legyen tavasz! 

 

Ha van még szív a földön. 

És van még szeretet, 

Úgy ma üljön a világ 

Örömünnepet!” 

 

Szeretettel köszöntjük őket kerek születésnapjuk alkalmából! 

 
Küngös Község Önkormányzata 
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Kedves Gyerekek! 

Az előző rejtvény megfejtői közül a nyertes Bognár Leila. Nyereményét átveheti 2022. augusztus 9-től. A 

következő rejtvény megfejtését 2022. augusztus 30-ig várom Tőletek! Sok sikert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.kungos.hu/

