Küngösi Kisbíró

Küngös község önkormányzatának helyi tájékoztatója
díjtalan
XXVI. évfolyam, 3. szám

Tisztelt Olvasó!
Jócskán belekanyarodtunk az őszbe. Oly annyira,
hogy volt néhány nap, amikor azt mondogattuk, mármár télies az idő. Mintha a természet is megérezte
volna, hogy mindenki szorongással és aggódva tekint
az idei fűtési szezon elé. Pedig nem volt még olyan
régen ez a 2022-es nyár! Még fülünkben cseng a Falunap megannyi előadójának egy-egy produkciója. Jó
volt. Jó volt kicsit hátrahagyni a hétköznapok rutinját
és együtt lenni, beszélgetni, szórakozni, főzőcskézni.
Bár a több mint két hónapja várva várt csapadék
pontosan a rendezvény napjára időzítette érkezését, kedvünket semmi sem szeghette, úrrá lettünk a
nehézségeken. Közösen költöttük el az újkenyeret, s
gondoltunk azokra is, akik nem lehettek velünk valamilyen okból. Jó érzés volt, hogy sokan érkeztek meghívásunkra az elszármazott küngösiek közül is, és az
egész napot velünk töltötték. Emlékezetes marad az
idei Falunap, biztosan. Részletes beszámolót Lelkes
Annamária, Ancsi tollából olvashat a kedves Olvasó a
következő oldalakon. Nekem annyi feladatom maradt
ezzel kapcsolatban, hogy megköszönjem a sok-sok
szervezőmunkát és segítséget munkatársaimnak, a
képviselő-testület tagjainak, civilszervezeteink aktivistáinak, valamint Önkénteseinknek, akik szép
számmal vettek részt a feladatokban, és dolgozták
végig a közösség segítésére az idei Falunapot. Minden résztvevő nevében hálásan köszönöm a közreműködők munkáját! Az elmaradt programelemek
pótlására újabb kísérletet teszünk október 1-jén a
Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület szervezésében,
és bízunk az időjárás önmérsékletében.
És most nézzük a rázósabb témát, az előttünk álló
kihívást. Először is a legfontosabb: ne veszítsük el a
reményünket, hogy jöjjön bármilyen nehézség is, valahogyan eddig is úrrá lettünk minden bajon, ezután
is átvészeljük a problémás időszakot! A legnehezebb
kérdés a MEDDIG? Meddig tart a háború? Meddig
tart az őrület? Meddig mehetnek még fel az árak? Meddig lesz elegendő erőforrásunk ahhoz, hogy talpon
maradjunk? És a válaszok: bizonytalanság. Egy biztos,
egyszer vége lesz. Volt VÉGE a gazdasági válságnak,
a Covid-járványnak, az aszálynak. Mindennek van
VÉGE. Más kérdés, hogy mi marad utána? És most
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koncentráljunk erre. Meg kell maradnunk Embernek
és tisztességesnek. Ahogy nő a feszültség és szorul a
helyzet, legegyszerűbb egymásnak esni, és keresni a
hibát mindenben és mindenkiben. Ne tegyük! Nézzük
meg a lehetőségeinket! Mi az, amiről még le lehet mondani, racionálisan gondoljuk át a családi költségvetést.
És közben ne feledjük: ha most nehéz döntéseket is kell
hoznunk, egyszer VÉGE lesz a bajnak és újra lazíthatunk a szorításon. A másik, hogy mindig van Segítség.
Ha már minden tőlünk telhetőt megtettünk, akkor
fordulhatunk másokhoz segítségért. Itt a faluban kön�nyű dolgunk van, mert itt vagyunk egymásnak. Az
elmúlt évek jól bizonyítják, hogy senki nem maradt
még egyedül a bajban, mindig számíthattunk a szomszédság, az utcabeliek, az Önkormányzat segítségére.
De ehhez kell az, hogy látszódjon: mi magunk mindent megtettünk a problémánk kezelése érdekében.
És most arról, hogy hogyan készülünk a nehézségekre a képviselő-testülettel: saját működésünkön
kezdjük a takarékosságot. A Faluházat november
15-től nem fűtjük. Csak a posta szolgáltatása marad a
főépületben önálló fűtéssel. A Hivatal a fűtési szezon
végéig átköltözik a most épülő, és reményeink szerint
addigra elkészülő alacsony rezsijű, napelemmel ellátott
új Szolgáltató Házba, a vendégház mögé. A falugondnoki kisbuszok futását, amennyire lehet lecsökkentjük,
megértésüket kérjük ez ügyben. A családok támogatására idén is írunk ki szociális célú tűzifa igénylési lehetőséget, valamint várjuk a kormányzat intézkedéseit az
önkormányzatok, lakosok és vállalkozások megsegítésére. A közösségi rendezvényeinket sajnos minimálisra
kell szorítanunk, de a fűtött helyiséget nem igénylő és
alacsony költségvetésű programokat ezután is megtartjuk, mert most különösen fontos, hogy legyenek
találkozási alkalmak. A kis létszámú foglakozásokat
(diák klub, oktatás stb.) megpróbáljuk magánházaknál vagy az új Szolgáltató Ház közösségi szobájában
megtartani. Az adventi és karácsonyi együttlétek valamilyen formában megrendezésre kerülnek. Kérem a
tisztelt Lakosságot, hogy legyünk megértőek, továbbra
is segítsük a bajbajutottakat és jelezzünk az önkormányzat felé, ha valamilyen problémát észlelünk!

Szabó Gergely
polgármester
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Falunapi napló
Idei falunapunk egyik fő vendége bizonyos szempontból a kiszámíthatatlan időjárás volt. Hagyományos
rendezvényünk általában az év legnagyobb eseménye községünkben, melyet alapos szervezés előz meg.
Minden évben igyekszünk olyan rendezvényt megvalósítani, ahol lehetőség szerint mindenki megtalálja a
számára megfelelő programelemet és elfoglaltságot.
A már említett vészjósló előrejelzések okán a programot augusztus 20-án beltérben indítottuk. Ezért
sajnos a Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület által
délelőttre tervezett futball tornát el kellett halasztanunk. A torna 2022. október 1-jén kerül lebonyolításra. (Meghívó az 5. oldalon.) A meghirdetett
főzőverseny a vállalkozó kedvű csapatok számára a
csapadékos idő ellenére elindult.
Varga Erika lakosunk ötlete nyomán 2018-ban először tartottuk meg az Elszármazottak Napját, melynek keretében a községünktől távolabbra kerülteket
hívjuk haza pár órára. Az akkori tervek szerint minden második esztendőben szerveztünk volna találkozót, de sajnos 2020-ban a koronavírus közbeszólt. Az
együvé tartozás jelképét hordozó eseményt így 4 év
elteltével tudtuk megvalósítani. Erika több, mint 200
emberrel vette fel a kapcsolatot annak idején, a létszám azóta bővült, közülük többen látogattak Haza,
Küngösre ezen a délelőttön. A falu bejárását követően
ebéd mellett beszélgethettek, emlékezhettek és tölthették az időt, együtt. Köszönjük Erikának, hogy a
nem kis létszámú közösséggel a kapcsolatot tartja, a
hagyományt ápolja!

A színházteremben tartottuk meg államalapítási
ünnepségünket is, melyen közreműködött Kálmán
Dániel tiszteletes Úr valamint a Küngösi Diák Klub
tagjai. A megáldott kenyeret már a délutáni program
kezdetén szegtük meg és osztottuk szét. Küngösért

Oklevelet vehetett át Pozsonyi Monika, a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény volt vezetője, valamint
Nagy Lajos, a Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület
leköszönt elnöke. Ezután a Veszprémi Ifjúsági Fúvós
zenekar koncertjét hallgathattuk meg, majd helyi csoportunkat, a Corazón S.E. tagjait láthattuk a színpadon. Küngösi fiatalunk, Németh Hunor ismét remek
hangulatot varázsolt előadásával. Molnár Ervin volt a
nap házigazdája, aki egy zenés összeállítással is készült
a közönségnek, bájos előadó társával, Glassl Mercédesszel. Veszprém Város Vegyeskara Vokálja tagjai szó
szerint megtöltötték a színházterem színpadát, hangjuk pedig a nézőteret. A tehetséges fiatalok repertoárja
a magyar népdaloktól a klasszikus zenén át a vokális
könnyűzenéig ér.
Az estebédet követően a főzőverseny eredményhirdetését tartottuk meg már kint, szabadtéri színpadunkon. Köszönjük a csapatok részvételét a főzőversenyen! Az ételeket szakavatott zsűri értékelte,
gratulálunk a győztes csapatoknak! A tavalyi év után
ismét tombolasorsolást tartottunk, köszönjük a felajánlásokat a kisorsolt nyeremények tekintetében!

Este 7 órától kiemelt előadónké volt a színpad, a fiatalabb korosztály számára kedveltebb Mehringer Marci
hangszeres előadását élvezhettük. A folytatásban környékbeli tehetséges, zenét szerető fiatalok ragadtak
mikrofont. A tavaly alakult 5N Zenekar (Litérről)
életerős koncertet adott számunkra a színpadi programok zárásaként. Az este megkoronázásaként tűzijátékot láthattunk az égen, majd retró zenés diszkóban szórakozhattak vendégeink. A Küngösi Polgárőr
Egyesület biztosítási feladat ellátását köszönjük!
A délután folyamán Kun Katalin játszóházvezető
értékes és hagyományokat ápoló Hétpróbás népi ját-

2022. szeptember

Küngösi Kisbíró

szót hozott a Faluház klub helyiségébe, ahol a családok az ügyességi játékok mellett krumpli lángost
süthettek, nemezelhettek. Akik Maróti György tekerő
hangszeréből is dallamot tudtak előcsalogatni, így
teljesítve a játszó hét próbáját, kitűzővel és rengeteg
élménnyel lettek gazdagabbak.
Közösségi kemencénket most sem hagytuk parlagon, Mártonné Lujzi, Biró Zsoltné és Kissné Zsuzsi kezei nyomán isteni bukta és pogácsa készült.
Köszönjük Nekik valamint Kiss Józsefnek a kemence
fűtését!
Pratscher Georgina szinte minden alkalommal
kreatívabbnál kreatívabb csillám csodákat varázsol a
gyermekek arcára. Köszönjük munkáját!
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Az időjárás előrejelzése nem egyszerű feladat,
sokszor hívjuk az ezzel foglalkozó szakembereket
időjósnak, ám láthatjuk, az a bizonyos gömb nem
mindig mutat egyértelmű képet. A szervezés során
elsősorban a veszély-, és balesetmentes lebonyolítást
tartottuk szem előtt, éppen ezért a légvár bérlésünket
visszamondtuk, a délelőtti futballkupát elhalasztottuk, több produkció beltérben zajlott, és a tűzijáték
megtartását is latolgattuk az utolsó órákig. Összességében tartalmas közösségi alkalmat tölthettünk
el együtt ezen a szeszélyes augusztus 20-i napon.
Köszönettel tartozom munkatársaimnak, önkénteseinknek és a rendezvény sikerén munkálkodó civil
szervezeteknek!
Lelkes Annamária
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Születésnaposaink
2022. augusztus hónapban

17-én Hetyei Tamásné volt 45 éves.
Szlaboda Tibor 25-én ünnepelte 45. születésnapját.
Szabó Attila 27-én volt 50 éves.
Kányai Sándor 10-én ünnepelte 55. születésnapját,
Kiss Józsefné pedig 21-én töltötte be 60. életévét.
Hajda Kálmán 10-én volt 70 éves,
Márkus Sándor 28-án ünnepelte 75. születésnapját.
Szabó Ernőné 10-én volt 80 éves.

Szeretettel köszöntjük őket kerek születésnapjuk alkalmából!

„Ajándékra leltél, mikor megszülettél,
amikor bolygónkra menetjegyet vettél.
Azt kell megértened, az élet csak játék,
leld örömöd benne, mert ez az ajándék!”
Aranyosi Ervin
Küngös Község Önkormányzata
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Balatonalmádi Járási Hivatal

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

A BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA
2022. SZEPTEMBER 30. NAPJÁTÓL
MEGSZŰNIK
Ügyintézés céljából várjuk Önöket
az ország bármely kormányablakában,
illetve a Veszprém megyében is
rendelkezésre álló
Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon
(Kormányablakbusz).
A buszok menetrendje
az alábbi útvonalon érhető el online:
https://kormanyablak.hu/hu > Mobilizált Kormányablakok >
Veszprém megye
Megértésüket köszönjük!
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Átmeneti vízhiány Küngösön
Tájékoztatásul közöljük, hogy Küngös településen

2022. 10. 6-án
8 és 16 óra között
karbantartási munkálatok miatt átmeneti vízhiány, és vízzavarosodás várható.

Fenti hirdetésünket megjelentetjük honlapunkon és a helyi megyei napilapban.
A kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.
További információ a hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV-infovonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám
1-es menüpontjának hívásával.
Tisztelettel:
Völgyiné Kiss Kornélia
DRV önkormányzati referens
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Szociálpolitikai kalauz

Szemelvények a magyar orvostudomány, egészségügy világából
Korszakos találmányok – 4. rész
Tovább haladunk a korszakos magyar orvosi találmányok és feltalálók bemutatásában. Ez alkalommal két nagy jelentőségű
szemész, kutató portréja következik.
Molnár Kálmán 1925-ben született. Neki a kancsalság
Dallos József
„gyógyítását” köszönhetjük neki. Módszerével a szemet e
(Budapest, 1905. január 7. –
problémából zseniálisan, pár perc alatt korrigálni lehet. Egyes
London, 1979. június 27.)
vélemények szerint a szemészdoktorhoz a XX. század egyik
A „láthatatlan szemüveg”, azaz a kontakt- legzseniálisabb eljárása köthető a nevéhez.
lencse feltalálója tanulmányait a Pázmány PéA kancsalság a kétszemes együttlátás, az úgynevezett biter Tudományegyetemen végezte, ahol 1928-ban szerezte meg nokuláris látás hiánya. Dr. Molnár Kálmán a világon egyedülorvosi diplomáját. Nyolc évig Grósz Emil szemészprofesszor álló műtéti eljárását, a laminotómiát 1984-től kezdte alkalmellett dolgozott, a Mária utcai szemklinikán. Ez idő alatt lett mazni. A kívánt eredmény kíméletes megoldással, kis sebzészakképesített szemorvos. Ő volt hazánkban az első, aki kon- sen keresztül, a heges részek elővigyázatos, részleges átmettaktológiával foglalkozott, s a kontaktüvegek, a kontaktlencse szésével érhető el. A doktor felfedezte, hogy a szemmozgató
izomtömeget kifeszítve a legrövidebb ín feszül meg. Ezt egy
tökéletesítése fűződik a nevéhez.
Laboratóriumi kísérleteit erre a célra kialakított, speciális késsel átvágva a szemmozgató
Budapesten, az 1. számú Szem- rostok kiengednek, és a szemgolyó beáll a megszokott helyére.
klinikán végezte, melynek kéz- Tapasztalatok alapján a műtétet 5-6 éves korban ajánlott elvézel fogható eredménye egy ü- gezni, de ettől függetlenül más életkorban is végrehajtható.
A forradalmi műtéti eljárás mellett Molnár Kálmán a szemvegtechnikai eljárás kidolgozása lett. 1929-ben neki kö- izomegyensúly vizsgálatára két egyedi készüléket is tervezett:
szönhetően olyan kontaktlen- a sztereoforométert és az ortostimulátort.
cséket kezdek el gyártani, aForrás: www.sopronmedia.hu
mely idomultak a szem alakjáwikipedia.org
hoz, így egész napos viselésre
Aki tökélyre csiszolta a kontaktlencsét. Inno-anno.
is alkalmassá váltak. 1932-ben
Az Innotéka magazin technikatörténeti blogja
a szemfelületminta lenyoma– https://inno-anno.blog.hu
tának vételéhez szükséges elÖsszeállította: Varga Ákos
járást is tökéletesítette: korábban ehhez paraffint használtak,
andragógus – személyügyi szervező
ám Dallos a Polle-féle negocollt, egy melegítésre lágyuló, hűszakvizsgázott okleveles szociálpolitikus
lésre dermedő algaszármazékot használt. A kísérletekhez a
Széchenyi Tudományos Társaság adott segítséget. Az individuális kontaktüvegnek nevezett lencsékre 1934-ben kért maMészöly Sándor:
gyar, angol és amerikai szabadalmat.
1935-ben, egy cikkéMegvalósulatlan álmok
ben Dallos a kontaktüveg
használatára megadja az
Egykoron, mikor még csupán pelyhes állú legényke voltam,
Éjszakánként titokban egy szebb jövőről álmodoztam.
útmutatást is: „Az ilyen
Elképzeltem magamban, mily jó is lehet felnőttnek lenni,
kagyló szabály szerint napÖnmagam útját járva szabad s boldog emberként élni.
hosszat hordható, eleinte
egy-két órás déli szünettel.
Bár azóta gyorsan tovaröppentek felettem az évek,
Éjszakára kivesszük. KivéLelkemből mégis gyakran feltörnek a régi emlékek.
tele éppúgy, mint a betéÁlmaimban látni vélem anyám féltő tekintetét,
tele is óvatosságból, ruháS máig a szívembe zárva őrizem szeretetét.
val letakart asztal felett
történik, mert az üveg maMa már értettem, miért is sírt jó anyám olykor titokba’,
Dallos József emléktáblája
gasból kemény lapra ejtve
Hisz nem tudhatta, kerül-e étel másnap az asztalra.
Londonban
Szegények voltunk, ám lelkünkben őszinte, igaz szeretet,
eltörhet. A kivétel és betéS a viszontszeretet tudata tett gazdaggá bennünket.
tel kézzel történik, mindenki könnyen elsajátíthatja.... Gondozása mindössze annyiból áll, hogy este, kivétel után, vízzel leBevallom, nem ez a világ volt az én gyerekkori álmom,
öblítjük, és tiszta ruhával szárazra törölve tesszük el.”
Nem gazdagságra, csupán egy élhetőbb világra vágyom.
Amikor Grósz Emil 1937-ben nyugdíjba ment, Dallos JóRészemről csupán sajnálni tudom a gyarló embereket,
zsef Angliába emigrált, s ott folytatta munkásságát. VilágKiknek fontosabb a júdáspénz, mint a saját becsület.
szerte elismert szakember lett.
1979-ben bekövetkezett halála után a British Contact
Ma már nincs elég erőm áttörni a hazugság falait,
Lens Association róla nevezte el azt a pályadíjat, amelyet a
Ám félem a ránk váró jövőt, s véle gyermekeim.
Szívem sosem uralta a harsogón uszító gyűlölet,
kontaktlencsék tökéletesítésének területén dolgozó kutatók az
Erősebb abban a hazám s népem iránti szeretet.
erre kijelölt szakértői bizottság szavazata alapján időről időre
megkapnak.
Balatonkenesei Hírlap
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Hiperaktivitás, figyelemzavar:
pszichiátriai betegségek-e valójában?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Magatartásával bomlasztja az osztály rendjét?
Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy gyermekével gond
van az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a problémára, vagy
másik iskolába viszi a gyereket, vagy a hivatalos szakemberekre bízza a dolgot.
Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha
ugyanis a gyermek pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést írnak
elő. A szülőknek azonban két dologról rendszerint nincs tudomásuk:
– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek
alapján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek a tüneteknek
számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk kezelni
anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.
– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tudatmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a
gyermek kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, hogy a szer beadása után gyermeke „zombiként”
viselkedik, kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a
gyermek tüneteit elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen,
sőt veszélyes mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását.
Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusoknak és más érdeklődőknek az az ingyenes
kiadvány, amelyet az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelentetett meg közszolgálati
céllal. Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai
diagnózis és a felírt gyógyszer, de megoldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi okot, a
valódi megoldást gyermekük számára.
A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az alapítvány weboldaláról:
www.emberijogok.hu/adhd
Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
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Küngösi Kisbíró

Kedves Gyerekek!
Az előző rejtvény helyes megfejtői közül a nyertes: Horváth Tamás. Gratulálunk!
Nyereményét 2022. október 3. napjától veheti át.
A következő rejtvény megfejtését 2022. október 10. napjáig várom Tőletek!
Sok sikert!

Vízes kaland

BE TUDOD
ILLESZTENI A
VÍZZEL KAPCSOLATOS SZAVAKAT
AZ ÁBRÁBA, AMÍG
ÉN PANCSOLOK
EGY KICSIT AZ
ISZAPBAN?

2 BETŰS:
TÓ
3 BETŰSEK:
GÁT, KÚT, RÉV
4 BETŰS:
KOMP
5 BETŰSEK:
APÁLY, ÁRVÍZ
ÓCEÁN, PATAK
6 BETŰS:
FORRÁS
10 BETŰSEK:
FOLYÓMEDER
TENGERSZEM

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.
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