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„ az én falum UKK
nevét dalolja a kakukk
az egész világ hallhatja,
ha szól a falu madara:
kakukk, kakukk, kakukk”

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

KÖZÉLET

„Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben. „
Csanádi Imre

Ukk Község Képviselő-testülete nevében
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, valamint
Egészségben, sikerekben és eredményekben gazdag
Új Évet kívánok!
Komendánt Irén
polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a kedves lakosságot
2011. december 18-án 14 órakor kezdődő
Karácsonyi ünnepélyünkre, melyet az Ebédlőben tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk:
Ukk Község Képviselő-testülete
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ukk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Ukk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott
adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen rendeletben
nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.)
foglaltak az irányadók.
(2) Ukk Község Önkormányzata
a) magánszemély kommunális adóját,
b) helyi iparűzési adót
vezet be.
Magánszemély kommunális adója
2. Az adó mértéke
2. §
Az adó éves mértéke a Htv. 24. §-ban meghatározott
adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 15.000,-Ft.
3. Adómentesség
3. §
Mentes az adó alól az ukki lakóhellyel rendelkező magánszemély
tulajdonában lévő belterületi nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész és telek, valamint belterületi építmény.
4. Adókedvezmény
4. §
Azok, akik a birtokolt ingatlanokat állandó bejelentéssel lakás
céljára használják, a 2. §-ban megállapított adó mértékének 2/3-ad
részét kötelesek fizetni, azaz 10.000,-Ft-ot.
Helyi iparűzési adó
5. Az adó mértéke
5. §
(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
mértéke naptári naponként 2.000,-Ft.
6. Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ukk
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (XII. 1.)
rendelete a helyi adókról.
Ukk, 2011. december 16.
Komendánt Irén sk.
Borsné Marton Judit sk.
polgármester
körjegyző
______________________________________________________

. A Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységérõl
Tisztelt Képviselõ-testület!
A Falugondnoki Szolgálat tevékenységérõl 2010. évben adtam
tájékoztatást a képviselõ-testületnek.
A feladat körömbe tartozik
o
az óvodás és iskolások szállítása
o
a szociális étkezok ebédjének kiszállítása
o
betegek orvoshoz szállítása
o
gyógyszerbeszerzés
o
lakossági ügyek intézése.
o
mozgásukban korlátozott személyek szállítása
o
munkanélküliek munkaügyi központba szállítása.
Az óvodások és iskolások szállítása.
Az óvodásokat sümegi színházba 4 alaklommal,
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az iskolásokat Veszprémbe, Sümegre különbözõ tanulmányi
versenyekre, erdei iskolába szállítottam.
A szociális étkezők ebédjének kiszállítása.
Napi rendszerességgel történik 16-17 személy részére.
A kiszállítás folyamán meghallgatom az illetõ személy ügyében
intézendõ feladatokat, és ha mód van rá azonnal segítséget is
nyújtok.
Betegek orvoshoz szállítása.
A munkám legnagyobb részét ezen tevékenység végzése teszi ki.
A betegeket Sümeg, Tapolca, Veszprém, Zalaegerszeg, Ajka,
Balatonfüred, Szombathely és Farkasgyepű gyógy-intézményeibe
szállítom. Egy alkalommal budapesti szakellátásra vittem beteget.
Ezen feladat során ellátom a kísérõi feladatokat is.
Gyógyszerbeszerzés.
A Házi orvosnál a betegek gyógyszereit feliratom és kiváltom a
Sümeg-i gyógyszertárban.
Lakossági ügyek intézése.
A betegszállítás igénybevételét feljegyzem és polgármesterrel
egyeztetem.
Törekszem arra, hogy az egy irányba utazó betegek, ügyfelek
szállítása egy napon történjen.
Mozgásukba korlátozott személyek szállítása
Gyógyintézetbe történõ szállítását kell biztosítanom. A
munkakörömbõl adódóan törekszem arra, hogy biztonságban
érjenek be a rendelõbe, intézménybe.
Munkanélküliek munkaügyi központban szállítása.
A közhasznú, közcélú foglalkoztatottak munkaviszonyának
megszűnése után munanélküliként való regisztrációjuk intézéséhez
szervezett szállítással gondoskodtam.
A regisztrált munanélküliek központban való időszaki
jelentkezésére szállítási igény nem volt.
A falugondnoki kötelezettségeim során
Végzem a rászorultak részére a bevásárlás.
Figyelemmel kisérem a rászoruló, magányos emberek sorsát.
Ebben az évben fabehordásra,
bevásárlásokra kértek meg.
Közremûködök a községi rendezvények szervezésében,
lebonyolításában, az ehhez kapcsolódó szállítási feladatokat
végzem.
A körjegyzõség dolgozói szállítását végzem (jelentések,
beszámolók leadása, és ülések után a köztisztviselõk
hazaszállítása).
Az Önkormányzat és az UTSE között létrejött szerződés szerint,
futball szezonban szállítom a sportolókat a vidéki mérkõzésekre.
Külön szállítási tevékenységre 4-5 esetben volt igény a lakosság
részérõl.
Rendszeresen és naponta ellátom a gépkocsi menetlevelével
kapcsolatos adminisztrációs munkákat.
Törekszem arra, hogy a falugondnoki autó üzemképesen álljon
rendelkezésre, gondoskodom róla, hogy az időszaki- és a további
szükséges szervízelés megtörténjen.
A munkakörben köteles vagyok a polgármester illetve az
alpolgármester utasítására, bármely a falugondnoki tevékenységi
körben közvetlenül nem tartozó feladatot is ellátni. Ebben az évben
temető kerítés építés-, Szalai-kúria homlokzat javítás során
végeztem a rám bízott feladatokat; valamint éven át részt vettem a
község arculatának fenntartásában, karbantartási munkákban,
fûnyírásban segédkeztem.
Az önkormányzati árubeszerzések szállítását végzem.
Az önkormányzat értesítéseit a lakosság részére kiviszem, ilyenek
az orvosi rendelés idõpontjának változása miatt és a községi
rendezvényekre vonatkozó meghívók, tájékoztatók.
A szakmai feladatok támogatására létrehozott Falugondnokok
Egyesülete, a szolgáltatás színvonalának emelésére szervezett
képzésére jelentkeztem, de az érdeklődők alacsony száma miatt
nem került megrendezésre. Ebben az évben nem vettem részt
továbbképzésen.
Igyekszem munkámat lelkiismeretesen ellátni.
Ukk, 2011. december 14.

Tamás János
falugondnok
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KÖZLEMÉNY
Tamás jános Ukk Község falugondnoka december végén nyugdíjba vonul. A felmentési idő alatt a
falugondnokot Kovács György helyettesíti.
Elmúlik, mint száz más pillanat
S tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek, őrzik nem szavak.
(Végh György)

Nyugdíjba vonulásod alkalmából kívánunk, nagyon jó egészséget, hosszú életet és boldogságot!
Köszönjük az együtt töltött éveket,hogy mindig számíthattunk Rád.
További jó egészséget kívánunk!
Ukk község Képviselő-testülete, valamint a Polgármesteri hivatal
és a Körjegyzőség dolgozói nevében:
Komendánt Irén
polgármester

KÖZÉLET

Kapni jó, de adni még jobb!
2011. december 10-én ismét meglátogata településünket Belgiumból a Kardlovagrend lovagja Hugo Gielen
és munkatársa. A december hónap a legfontosabb időszak tevékenységük során, hiszen az ünnepek előtt
még többen szorulnak segítségre. Idén a harmadik decemberi adományozás alkalmával dolgozunk együtt.
Idén is elsősorban a gyerekek karácsonyát szeretnék szebbé tenni, így aztán szinte csak játékokat és
gyermekruhákat kaptunk. A játékokból minden gyermeknek készítettünk ajándékcsomagot, melyet 2011.
december 15-én képviselő táraimmal mindenkinek eljuttatunk. Településünket december hónapban a
lovagokon kívül a Máltai Szeretetszolgálat Sümegi Csoportja és Bali Carmen és férje, Vollmar
adományaival segítette.

ISKOLAI HÍREK

Iskolánkról
A Fekete István Általános Iskolában a magas szintű oktató munka mellett pedagógusaink komoly
hangsúlyt fektetnek a nívós nevelési tevékenységre is. Tanulóink az ősz folyamán 2 alkalommal a
veszprémi színház előadásait láthatták : először a „Liliomfit”, majd utána a „Made in Hungária” –t.
Mindenkinek nagyon tetszettek a darabok. Októberben ismét boszorkányok szelték át az eget, talán
Önök is láthattak néhányat.
Több próba elé állították a „vén boszorkányok” (ők már egy éve azok…) a tanoncokat, akik egy vidám
délutánon bizonyították rátermettségüket.
„November az egészség hónapja”- keretében megismerkedtek a diákok az egészséges táplálkozás
fontosságával, a fogápolás alapjaival. Mindennap zenés tornával bírták rá társaikat egy kis testedzésre.
Már sajnos ebben a korban is találkozhatnak a gyerekek a kábítószerrel, ezért elengedhetetlen
számukra a felvilágosítás ezeknek a szereknek a hatásairól , a függőség következményeiről.
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A december programokban ismét bőséges lesz, amihez mindenkinek jó kedvet és aktív részvételt
kívánunk!
Polgár Mária

KÖZÉLET

Ajándék…
Karácsony előtt, felbolydul a város
Nem érdekel senkit, hogy az utca sáros.
Nagy lendülettel mindent megveszünk,
Akaratlanul egymással versengünk.
Álljunk meg egy percre, nézzük meg a tájat,
Adjunk egy újabb esélyt a mának,
Felemelt fejjel történhet varázslat…
Puha, fehér hó takarja a fákat
A fenyőillatban halk zene árad.
Lassan tűnik el csak a pillanat
És az idő még gyorsabban szalad.
Szeretet ünnepén a kis
Mindennel elhalmoz, amit csak kívántunk.
Kibontott csomagok hevernek mellettünk,
A legszebb ajándék, hogy együtt lehettünk.
Nem számít mi az amit vettünk,
Csak az, hogy van kiket szeretnünk.
Mert erről szól a Szenteste
Ne engedjük, hogy bárki elfelejtse…
Varga Krisztina

Adventi készülődés - szokások
karácsony előtti várakozás szimbóluma az adventi koszorú,
gyerekeink számára pedig az adventi naptár testesíti meg a várva várt
ünnepig hátralévő napokat. A keresztény hagyomány szerint
adventkor kezdődik meg az új egyházi év és a felkészülés a
karácsonyra. A négy vasárnapot magában foglaló ünnep a Szent András napjához legközelebb
első vasárnapon (idén november 27-én) kezdődik és december 24-éig tart.
Az adventi koszorú hagyománya a pogány időkre nyúlik vissza, amikor is a szalmából,
fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból font "szent " koszorúkkal a gonosz szellemek elől
védelmezték a házat. A kör alakú, vagyis az örökkévalóságot jelképező koszorúkat zöld,
vörös és aranyszínű szalagokkal díszítették; a zöld volt a termés, a piros az élet, az arany
pedig a fény színe. Az ősi pogány varázslat idővel feledésbe merült, csak 1838-ban újította fel
egy német protestáns lelkész, aki a gyermekotthon egyik termébe fából hatalmas, kocsikerék
méretű csillárt készíttetett, és minden istentiszteleten egy újabb gyertyát tűzött a
csillárkoszorúba.
A gyerekek ünnepi várakozását izgalmassá és örömtelivé teheti a karácsonyig tartó időszak
speciális időmérő eszköze, az adventi naptár. A boltokban kapható színes-télapós
kalendáriumok többnyire kartonból készülnek, préselt ajtócskáik mögött pedig kis csokoládémeglepetések lapulnak, de léteznek apró ajándékokat rejtő fadobozkákból, vagy pici
csomagokból álló hosszú naptárak is. A közös bennük, hogy mindegyik 24 ajtócskát,
dobozkát vagy csomagot rejt, hogy december minden napjára jusson egy ajándék szentestéig.
A kedves szokást egy leleményes édesanya találta ki a század elején, akit kisfia minden este
azzal nyaggatott, hogy hányat kell még aludnia ahhoz, hogy jöjjön a Jézuska. Az anyuka
december elsején fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, és gombostűvel
A
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mindegyikre rátűzött egy-egy bonbont, amelyből kisfia mindennap megehetett egyet. A kisfiú
felnőve úgy gondolta, hogy az ötlettel más gyerekeknek is örömet szerezhetne, ezért egy kis
fantáziával belekezdett a maiakhoz hasonló adventi naptárak gyártásába.
EGÉSZSÉG
Gyógynövényrovat – „Fűben-fában orvosság”
Hárs
Népies neve szálfa, szádokfa, szódok. A hársfafélék (Tiliaceae) családjába
tartozó illatos virágú nagy fa. Utak, parkok szép koronájú dísze. Kedveli a
hegy- és dombvidékek, száraz tölgyesek talaját. A kislevelű hársnak levelei
fonákján, az erek elágazásainál vörösesbarna szőrcsomók vannak.
Gyűjtése
A fa felhasználandó részét, a kellemes illatú virágzatot a murvalevéllel együtt június folyamán gyűjtik.
A gyűjtés idejének megválasztása nagyon fontos, mert sem a még zárt bimbó, sem a túlnyílott virág
nem alkalmas jó minőségű alapanyagnak. A szedéskor teljesen kinyílt virág száradáskor széthullik.
Felhasználása
A hársfavirág tartalmaz flavonoidot, cseranyagot és nyálkaanyagot. A növényben megtalálható
flavonoidok antibakteriális hatásúak. Meghűléses betegségekre, köhögéscsillapításra kiválóan
alkalmas. Enyhíti a hörghurutos panaszokat, köptető, nyákoldó hatású. Nyálkaanyagai serkentik az
immunrendszer működését. A hársfavirág teája hatásos izzasztószer meghűléses megbetegedések
esetén. A népi gyógyászat szerint jó idegerősítő és vértisztító hatású.
Érdekesség
A hársfavirágból készült méz kiváló nyugtató, antiszeptikus hatású, influenza, meghűlés esetén
fogyasztása ajánlott. A hársfa a germánoknál szent fa volt, a szerelmesek fája, a termékenységet
szimbolizálta.
Jó tudni!
Túlzott fogyasztása megzavarhatja a szervezet hőháztartását.

EGÉSZSÉG

Agresszió és a szeretet képessége
Az agresszív viselkedés minden kultúrában, minden társadalmi szinten
megtalálható. Annak ellenére, hogy az agressziónak számos megjelenési
formája van, lényegét röviden, egyetlen meghatározásba sűríthetjük:
sértésre, bántásra, tönkretételre irányuló viselkedésmód. Az agresszió
irányulhat más emberek,vagy például az állatok ellen,de feszült
idegállapotban lehetünk saját magunkhoz is agresszívek. Sokféleképpen
árthatunk magunknak, alkohollal, kábítószerrel és a legdurvább esetben
öngyilkossággal. Annak ellenére követünk el magunkkal szemben agressziót, hogy tisztában vagyunk
a következményekkel. A pszichológia mai álláspontja szerint a frusztrált-(magyarul zaklatott lelki
állapot) helyzetek átélése szükségszerűen agresszivitást vált ki az emberből. A szexualitást gyakran
kíséri ártalmatlan agresszív viselkedés, például harapás, karmolás.
A nemi erőszakban szorosan együtt van jelen a vágy, és az agresszió. A kedvezőtlen szociális
környezet, a gyakori frusztrációs élmények elősegítik az agresszív, viselkedés kialakulását. Ami
persze nem jelent felmentést semmiféle agresszív cselekedet következménye alól.
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A szeretetre való képesség olyan alapvető személyes tulajdonság, amely kisebb-nagyobb mértékben
minden emberben jelen van. Alapvető viszonyulás a környezethez, nem kötődik egy bizonyos
emberhez, vagy tárgyhoz. A szeretetre való képesség annyit tesz, mint nyíltan megmutatni
érdeklődésünket valaki vagy valami iránt, kifejezni örömünket, megosztani tudásunkat másokkal, lelki
melegséggel és humorral megközelítve az embereket. Aki szeretettel fordul másokhoz, annak nagyobb
örömet jelent, ha ő adhat. Bár sok emberben nagyon nagy a szeretet éhség, mégsem igyekszik mások
felé szeretetet sugározni. A mindent elöntő reklám szüntelenül azt sugallja nekünk, hogyan válhatnánk
kívánatosabbá, vonzóbbá, így az a benyomásunk támad, hogy a szeretet megvásárolható. Aki
embertársát valóban szereti, ezt érzelme viszonzásától függetlenül teszi és nem vár érte
ellenszolgáltatást. Szakemberek tapasztalják, hogy hiába van sok-sok technikai lehetőség az emberek
nagyon keveset beszélgetnek egymással, még a családon belül is. Sajnos ez a gyermekek viselkedésén
lelki fejlődésen is maradandó sérülést okozhat. Az, hogy egy ember mennyire képes a szeretetre,
alapvetően attól függ, mennyi szeretetben részesült gyermekkorában, milyen tapasztalatot szerzett
anyjától és a számára legfontosabb személyektől. A szeretet képességét fejlesztheti a felelősségtudat,
tisztelet, gondoskodás, bizalom. A másik szeretetét nem csak megszerezni kell, hanem az érzést
folyton erősíteni és táplálni kell. Ez pedig olykor nem kevés lemondással is járhat. A kialakult mély
bizalom két ember között sokat segíthet egy esetleg felszínessé vált kapcsolatban is, de észre kell
venni hol vannak a bizalom határai és nem szabad visszaélni vele, illetve lehetetlenül sokat elvárni a
másiktól.
Szeretnék minden kedves olvasónak békés, beszélgetős, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
hétköznapokat kívánni!
Kovács Imréné

KÖZLEMÉNY

Ukki focisták eredményei
Az Ukki futball csapatunk 2011/2012 - es bajnokság őszi idényét ismét remek helyen zárta! 10csapatból 2.-ak lettünk, 9 mérkőzésből 7 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, így 3 ponttal
maradtunk le az első helyezettől, ez nagyszerű teljesítmény a csapat részéről! Említést érdemel ,
Nagy Zoltán aki 14 góljával vezeti a gól lövő listát továbbá, a magyar kupában nyújtott
teljesítményünk, ahol 3 győzelemmel, izgalmas és jó meccseken bejutottunk a kupa elődöntőjébe, ahol
3 magasabb osztályban szereplő csapat egyikével kell majd összecsapnunk, ezzel ismét jó
mérkőzéseknek nézünk elébe!
Eredményeinknek köszönhetően, hazai meccseinkre egyre több szurkoló látogat ki, ami nagyon jólesik
a csapat számára és bíztatásukkal segítenek minket az egyre jobb eredmények elérésében! Ezúton
mondunk köszönetet mindazoknak, akik a csapatot bármilyen formában támogatták és támogatják,
mire a tavaszi szezonban is nagy szükségünk lesz! Remélhetőleg tavasszal, a bajnokság második
felében is nagyon jó eredményekkel, jó mérkőzésekkel szolgálhatunk a kilátogató szurkolóink
számára!

Első hazai mérkőzésünk 2012.04.08.-án kezdődik!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk az ukki futballpályán!!

Jó Szurkolást!!

Hajrá UKK !!!
Szita Zoltán
SE-elnök
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Ukki lakosok figyelem!
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy aki-akik a könyvtárból kölcsönöztek ki könyvet
azokat kérem, hogy 2011. 12. 20-án (kedd), legyenek szívesek visszahozni! Délután 14.00tól lesz nyitva a könyvtár!
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Kizmus Vera
könyvtáros
NOSZTALGIA

Receptek
Emeletes élvezet
Hozzávalók:
1. réteg:25dkg darált keksz, 5dkg margarin,5dkg porcukor,kevés tej
2.réteg:20dkg túró,porcukor,2dl tejszín,1cs vaníliás cukor.
3.réteg:2cs Aranka vaníliás krémpor ,5dl tej,1cs vaníliás cukor.
4.réteg:2dl tejszín,5dkg porcukor.....a tetejére kb 5dkg reszelt csokoládé.
Elkészítés:
A darált kekszet összegyúrjuk egy kevés tejjel a margarinnal a cukorral.. Csak annyi
tejjel,hogy linzer tészta keménységű legyen. Egy közepes tepsibe,vagy egy nagyobb pite
formába egy kevés kekszet szórunk,hogy a keksz tészta ne ragadjon bele és bele nyomkodjuk
a keksz tésztát.
A túrót ha nagyon darabos villával összetörjük,majd a habbá vert
tejszínnel,porcukorral,vaníliás cukorral a kekszre simítjuk .
Az Aranka krémport a tejjel elektromos habverővel kikeverjük, ezt a túrókrém tetejére
simítjuk. A tejszínt felverjük a porcukorral és a vaníliás krémre kenjük .
A tetejére reszelt csokoládét szórunk és a tálalásig hűtőbe tesszük.
Tipp:A tejszínhez egy kis habfixálót is tehetünk így jobban megtartja az állagát.
Az Aranka krémpor lehet más ízesítésű.
A receptet adta: Lepsényi Ferencné
Jó étvágyat kívánok hozzá!
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Kocsonya kuktában
Hozzávalók:
9l hagyományos kukta fazék
sertés köröm, füle, farka, csülök, bőrke (füstölt is lehet)
2db vöröshagyma vékony héjjal
3 fej magyar fokhagyma
10 szem egész bors
2 szem szegfűbors
2cm egész gyömbér
1db félbe vágott szerecsendió
1 burgonya, sárgarépa, zöldség, zöldpaprika, ízlés szerint só
Elkészítés:
A sertés részeit alaposan tisztítsuk meg. A bőrös részeket erre a célra használt borotvával szépen lehet
szőrteleníteni. A bőrös hozzávalók mennyisége legalább 1kg legyen. A jó dermedés nagyrészt függ a
bőrtől.
A kukta fazék felét megpakolom "akadékkal"a többi hozzávalóval együtt felöntöm hideg vízzel.
Lehet főzni.
Ha elkezd sisteregni az étel, akkor kis lángra állítva másfél órát kell főzni a kocsonyát.
Aki szereti a leves kocsonyát arra rá lehet segíteni- edénybe amiben leakarom szűrni a kocsonya levet
forralok vizet, 2-3l is lehet és erre szűröm a kocsonyát. Ebbe a forró lébe öntök fél deci hideg vizet
ezzel a trükkel feljön a zsiradék a lé tetejére.
Amit törlő papírral többszöri váltással szépen le lehet itatni.
A jól megfőtt csontos húsokról szépen leválik a hús vagy a bőr. Lehet a tányérokba adagolni. Aztán
jöhet rá a lé. Hideg helyre tesszük ahol üvegesre szépen meg dermed.
Elkészítési idő három óra.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kovács Imréné

DECEMBERI PROGRAMOK
December 18. vasárnap:
14 óra
Falukarácsony
Helyszín: Ebédlő
KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
December hónapban:

Minden kedves olvasónak Nagyon Békés Boldog
Karácsonyt és szeretetben Gazdag Boldog Új Évet kíván
az UKKi kakUKK szerkesztősége!
UKKi kaKUKK
Szerkesztette: Kizmus Vera, Komendánt Irén
Ötletgazdák, újságírók: Komendánt Irén, Somogyi Miklósné,
Németh Ernőné, Kovács Imréné, Polgár Mária, Kizmus Vera
Ötleteiket, véleményeiket a www.citromail.hu e-mail címre várjuk sok szeretettel!
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