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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

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Kedves Ukkiak!
Az elmúlt év a lehetőségeink feltárásáról, pályázatok benyújtásáról és a nehézségek megbirkózásáról szólt.
Nehézséget nem csak az anyagi korlátok jelentik, hanem a településünkön mutatkozó széthúzások és
áskálódások, valamint lopás és betörés is. A tavalyi évben a Szalai-kúria csatornáját lopták el és a
Polgármesteri hivatalba törtek be a bűnözők, akik jelentős kárt okoztak az önkormányzatnak. 2011 évben a
képviselő-testületben lévő egység és egyetértés lehetővé tette és teszi, hogy az ülések ne vitával, hanem a
problémák feltárásával és azok megoldására való törekvésről szóljanak. Az önkormányzat lehetőségeihez
mérten igyekezett kevés anyagi ráfordítást igénylő javításokat, karbantartásokat (temető kerítésének
festése, óvoda kerítésének, Szalai-kúria egy részének festése, Szalai-kúria épületének esővízelvezetőcsatornázása, virágosítás stb.) végezni, valamint a lakosság számára rendszeresen kulturális programokat
kínálni. Az intézményi finanszírozásokat és a konyha fennakadásmentes működését teljesítettük. A
közvilágítás és szemétszállítás költségeit nem tudtuk teljes mértékben kiegyenlíteni, melynek oka, hogy az
önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatoknak kiírt pályázatokon igényelt támogatás
töredékét ítélték meg. A tavalyi évet is már központilag megszorító változásokkal kezdtük (pl.
közfoglalkoztatásban bevezetett szigorítások, finanszírozások emelkedése stb.), mely idén sem lesz
másképp. Sőt!
A 2012 és a 2013 évben több területen lesznek jelentős változások (közintézmények működése:
körjegyzőség, iskola; közfoglalkoztatás; szennyvízberuházás stb). Idén is kihasználjuk azokat a pályázati
lehetőségeket, amelyekhez a szükséges feltételeket biztosítani tudjuk: EU élelmiszersegély program,
LEADER pályázatok, játszótér és a buszmegállók korszerűsítésére, szemléletformáló és rendezvények
szervezésére kiírt pályázatok, közintézmények és közterületek fejlesztése. Az előző évben benyújtott
pályázatok többsége idén kerül elbírálásra, melyek pozitív bírálat esetén idén kerülnek megvalósításra.
A 2012-es esztendő még sokkal nehezebbnek ígérkezik az előzőnél, de mi nem adjuk fel. Az új esztendő
legfontosabb feladata a település és intézményeinek stabil működésének biztosítása, a munkahelyteremtés
segítése és támogatása. Bízunk a Start-munkaprogram kedvező elbírálásában, mely a munkahelyteremtést
segíti elő.
Azt kérem Önöktől, hogy az előttünk álló embert próbáló, nagyon nehéznek ígérkező évben fogjunk össze
ezeknek a feladatoknak az elvégzésében, községünk fejlesztésében, a lehetőségek megragadásában és
kihasználásában. Nem hagyhatjuk, hogy Ukk lemaradjon és kimaradjon. Ehhez bíznunk kell egymásban és
össze kell fognunk. Most nem az erők megosztásában, aljas emberi indulatok felkorbácsolásában kell
partnereknek lennünk, hanem abban, hogy a válságból, a nehézségekből Ukk győztesen kerüljön ki.
Kedves Ukkiak!
Szükségünk van egymásra és szükségünk van reménységre! 2012-ben pedig különösen szükségünk lesz
egymásra és a Reménységre! Az Új esztendő elhozta nem csak az új bizonytalanságokat, de az új
lehetőségeket és a háromszázhatvanöt napi reménységet is. Kívánok egyéni életükben, szeretteiknek,
közösségeiknek egészséget, békés új esztendőt, megtartó, bizakodó Reményt.
Isten áldja és tartsa meg Ukkot és az ukkiakat!
Komendánt Irén
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ahhoz, hogy Sümeg Város Önkormányzat polgármestere, a
Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatási szerződést aláírja, szükséges az önkormányzatok
2011. december 16-i nyilvános ülése
képviselő-testületeinek azon döntése, hogy az önerőt biztosítják.
1. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
A szemétszállítási díj 2012. január 1. napjával történő bevezetése
indokolttá teszi a kommunális adó mértékének csökkentését.
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadta, és megalkotta következő rendeletét.
10/2011. (XII. 19.) számú rendelete
Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ukk község
Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletét elfogadta, és a
10/2011. (XII. 19.) szám alatt rendeletei közé iktatta.
A rendelet megtekinthető a Körjegyzőségen és napokon belül a
www.ukk.hu honlapon.
2. Nyersanyag norma és étkezési térítési díjakról szóló
rendelet módosítása
2012. január 1. napjától 27 %-ra emelkedett, mely érinti az
étkezési térítési díjak összegét is.
A szociális étkezést igénybe vevők díja nem változik.
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadta, és megalkotta következő rendeletét.
11/2011. (XII. 19.) számú rendelete
Ukk
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendeletét elfogadta és 11/2011. (XII. 19.) szám alatt
rendeletei közé iktatta.
3. Ukk Község Önkormányzat képviselő-testületének 2012.
évi munkaterve
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
alapján a képviselő-testületnek évente legalább 6 ülést kell
tartani. A 2012. évi munkatervben szerepelnek azon napirendi
pontok, amelyeket tárgyalását és határidejét jogszabály határozza
meg.
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
99/2011. (XII. 16.) számú Ök. határozat
Ukk Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2012. évi
képviselő-testületi ülések munkatervét elfogadta.
4. Falugondnoki beszámoló ismertetése
Tamás János falugondnok felolvasta az írásos beszámolóját.
Megköszönte, hogy az önkormányzatnál dolgozhatott és, hogy
mindig mindenben támogatták.
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
100/2011. (XII. 16.) számú Ök. határozat
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete a falugondnoki
szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámolót
elfogadja.

Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 3-i nyilvános ülése
1. Szennyvíz beruházáshoz Önerő biztosításról döntés
A Sümeg és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása
II. forduló pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra
érdemesnek ítélte.
Az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására januárban kerül sor.
Közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, melynek lebonyolítása
legalább 3 hónapot vesz igénybe. Előreláthatólag a munkálatok a
jövő év augusztusában kezdődnének el és 2014-ben fejeződnek
be.
Ukk Község Önkormányzatának a beruházás lebonyolításához
34.411.910 Ft önerőt kell biztosítani. A társulásban részt vevő
önkormányzatok által fizetendő önerő összegének csökkentése
érdekében minden pályázati lehetőséget megkeresünk.
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A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati
javaslatot 5 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és a következő határozatot hozta:
1/2012. (I. 03.) számú Ök. Határozat:
Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a
település „Sümeg és Térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc,
Gógánfa,
Hetyefő,
Ukk,
Zalaerdőd,
Zalagyömörő)
szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt
megvalósításáról – KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0084 (második
forduló) - szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület elhatározta és elengedhetetlen feladatként
hagyta jóvá a projekt megvalósítását a település
környezetvédelmi körülményeinek javítása és az idevonatkozó
Európai Uniós, illetve a hazai jogszabályokban előírtak szem
előtt tartásával.
A projekt pénzügyi felépítése:
Megnevezés
Beruházás teljes költsége
Nem elszámolható költség
Támogatás mértéke
Támogatás
Támogatottra eső Önerő
Összes saját erő rész

Összeg (Ft)
1 773 931 000
55 874 400
85 %
1 460 348 110
257 708 490
313 582 890

Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási
Megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott
hozzájárulás szerint a projekt megvalósításához – KEOP1.2.0/2F/09-2010-0084 (második forduló) - az Ukk
Önkormányzatra jutó saját erőt, azaz 34.411.910.- Ft-t saját
forrásként kezeli és vállalja ezen összeg biztosítását a projekt
megvalósításához a Társulati hitel/önkormányzati költségvetési
forrásból. Egyben Ukk Község Önkormányzata készfizetőkezességet biztosít a felvételre kerülő hitelre.
2. Vegyes ügyek
Ukk Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Startmunka
Programban történő részvételre. Sikeres pályázat esetén az
Önkormányzatnak
növénytermesztési
és
biomassza
kazánprogram (akácfa ültetés) megvalósítására lesz lehetősége.
Ezekhez földterületekre, tároló helyiségre (eszközök, termények)
lenne szüksége az önkormányzatnak.
A Magyar Állam 1/1 tulajdonában lévő Ukk, Kossuth u. 49.
szám alatti 74/3 helyrajzi számú,
3287 m2 alapterületű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan
megfelelő lenne a tevékenység ellátásához. Az ingatlanon
található épület alkalmas a munkavégzéshez szükséges eszközök
tárolására, műhely kialakítására; a kert növénytermesztésre.
Javasolta, kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-hez, az ingatlan ingyenes tulajdonba vétele tárgyában.
A képviselő-testület a polgármester által előterjesztett határozati
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és meghozta következő határozatát:
2/2012. (I. 03.) számú Ök. határozat
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c)
pontja, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. és 51. §-ai alapján
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Ukk 74/3 hrsz-ú,
Ukk, Kossuth u. 49. szám alatti lakóház, udvar elnevezésű
ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdése alapján A települési önkormányzat feladata a
helyi közszolgáltatások körében különösen: az épített és
természeti környezet védelme, a foglalkoztatás megoldása.
Az önkormányzat az ingatlant e feladatok biztosításának
megoldására, elősegítésére kívánja hasznosítani.
Ukk Község Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését.
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Új falugondnok kinevezése
2011. december 30-án Tamás János falugondnok nyugdíjba vonult. A Képviselő-testület 2011. novemberi
testületi ülésén tárgyalta a 2012-es év költségvetésének koncepcióját. A kiadások csökkentése érdekében a
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2012-es évtől megszűnteti a karbantartói munkakört és felmond
Kovács György karbantartónak. A körjegyző a jogszabályi előírásokat figyelembe véve felhívta a Képviselőtestület figyelmét, hogy a felmondás előtt fel kell ajánlani a karbantartónak a megüresedett falugondnoki állás
betöltésének lehetőségét. A felajánlást Kovács György elfogadta és 2011. december 30-án a kinevezése
megtörtént. Tehát Ukk település új falugondnoka Kovács György lett.
Komendánt Irén
polgármester

Szennyvízberuházás
2011. decemberben Sümeg és Térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd,
Zalagyömörő) szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához – KEOP-1.2.0/2F/092010-0084 (második forduló) – benyújtott pályázatot kedvező bírálatban részesítette az illetékes szerv. Jelenleg a
támogatási szerződés aláírásához szükséges mellékletek és dokumentumok összeállítása zajlik. Amint a
szükséges iratanyagok rendelkezésre állnak, Rátosi Ferenc Sümeg város polgármestere írja alá a támogatási
szerződést. A projektet az érintett 7 település támogatja. A munkákról és az intézkedésekről folyamatos
tájékoztatást nyújtunk a lakosságnak.
Komendánt Irén
polgármester
__________________________________________________________________________________________

Szemétszállítási szolgáltatás
Januárban értesítettünk minden háztartást, hogy a szemétszállítás díját 2012. január 1-től az
önkormányzat nem tudja átvállalni a lakosságtól. Többen kérdezték, hogy a kommunális adót akkor miért
nem szűntetjük meg. Ennek oka, hogy a kommunális adó az egyetlen olyan bevételi forrása az
önkormányzatoknak, melyet fejlesztési célra fordíthatnak. Évekkel ezelőtt, mikor bevezetésre került a
szemétszállítási díj, a Sümegi Kistérség településeinek többsége biztosította a lakosságnak, hogy a kommunális
adóból befolyt bevételből az önkormányzatok fizetik meg a szemétszállítás díját a településeken, átvállalva ezt a
terhet a lakosságtól. Mára az önkormányzatok anyagi lehetősége nem teszi lehetővé, hogy ezt a kedvezményt
továbbra is biztosítsák. 2011. július 1-től Gógánfa és Zalagyömörő vonta vissza először ezt a kedvezményt,
majd 2011. október 1-től Zalaerdőd. 2012. január 1-től több település (Zalameggyes, Hetyefő stb.), köztük
Ukk község Képviselő-testülete is úgy határozott, hogy az önkormányzat a továbbiakban nem tudja
átvállalni a szemétszállítási szolgáltatás díját. A díjat havonta kell megfizetni. A szemétszállítás hetente
történik, melyet törvény ír elő. A Remondis Tapolca Kft szállítja a továbbra is a hulladékot. Sikerült megegyezni
a Szolgáltatóval, hogy a szolgáltatás díja a királyszentistváni üzem részleges üzembe helyezéséig a 2011. évi
díjon kerüljön számlázásra.
Komendánt Irén
polgármester
_________________________________________________________________________________________________________________

Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekt
A Társulásról
A projekt megvalósítására létrejött társulás 2005. november 10-én alakult, 158 Veszprém megyei települési önkormányzat
részvételével. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyben minden települési önkormányzat lakosságszámával
arányosan képviselteti magát. Az operatív döntéshozói feladatokat a Társulási Tanács látja el, amely az öt legnagyobb
település: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Pápa és Veszprém delegáltjából áll.

(Folytatás a következő oldalon)
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Észak Balatoni
Hulladékgazdálkodási Projekt
(folytatás)
A projekt pénzügyi forrásai
A projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával (az
elismert költségek 50%-a), a Magyar Állam által biztosított központi
költségvetési támogatással (40%) és 10% saját erő biztosításával valósul
meg.
Az építési munkálatok az elfogadott ütemterv szerint 2009. december 31ig fejeződnek be. A projekt elismert, támogatható költsége 25.914.000,- €
lesz.
A komplex hulladékgazdálkodási rendszer az alábbi elemekből épül
fel:








A szelektív- és kevert hulladék gyűjtő rendszer és elemei.
Ennek keretében 400 db új szelektív hulladékgyűjtésére
alkalmas gyűjtősziget létesül a Társulás működési területén.
Ez azt jelenti, hogy a beruházás eredményeképpen
jelentősen nő azon települések száma, ahol a térségben
szelektíven lehet gyűjteni a hulladékot. A gyűjtőszigetek
végső helyének kiválasztása a helyi önkormányzatokkal
egyeztetve történik. A beruházás költségei között szerepelnek
azok a járművek és konténerek is, melyek a hulladékot a
regionális telepre szállítják.
Átrakó állomások - válogatók. Az ajkai, pápai és tapolcai
gyűjtőkörzetekből átrakó állomásokra kerül a begyűjtött
hulladék, ahonnan tömörítve, zárt szállítókonténerekben
kerül a regionális telepre. Ezeken a telepeken történik a
szelektív gyújtőszigetekről beszállított hulladék feldolgozása
is.
Komposztáló. Feladata a Balatonfüreden és térségében
keletkező jelentős mennyiségű kerti hulladékot feldolgozása.
Mobil építési törmelék feldolgozó. A törő és osztályozó
berendezés Veszprémben létesül. Feladata a térségben
keletkező, eddig csak lerakásra alkalmas építési törmelék,
feltöltésekben, útalapban, rekultivációs alaprétegekben
felhasználható anyaggá alakítása lesz. A berendezést a
nagyobb építkezések helyszínére szállítva, ott végezhető el a
feldolgozás

 Regionális Hulladékkezelő telep.
A feldolgozó körzetei, kapacitása
A telepre a térség öt gyűjtőkörzetéből (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca
és Veszprém), összesen 158 településről érkezik majd a hulladék. A
telepre (amely a hulladék-feldolgozó üzemből, a depóniából és a későbbi,
esetleges fejlesztéshez szükséges tartalék területből áll) az ajkai, tapolcai
és pápai gyűjtőkörzetekből átrakást követően, tömörítve, míg veszprémi
és balatonfüredi körzetből átrakás nélkül érkezik a hulladék, zárt
konténerekben. A telep tervezett kapacitása 120 000 tonna / év lesz.
A beszállított hulladék szétválogatásra kerül. Ennek során külön kezeljük
majd a másodnyersanyagokat (fémek, műanyag, stb.), az energetikai célra
felhasználható, de anyagában már nem, vagy csak aránytalanul nagy
ráfordításokkal hasznosítható anyagokat (műanyag, fa, papír), a
stabilizálandó szerves anyagokat és a továbbiakban már fel nem
dolgozható anyagokat.
A projekt által érintett terület
A megépülő szelektív hulladék feldolgozó öt nagyobb körzet
problémájára jelent majd hatékony megoldást. Ezek: Balaton
gyűjtőkörzet, Veszprém gyűjtőkörzet,Ajka gyűjtőkörzet, Pápa
gyűjtőkörzet és Tapolca gyűjtőkörzet.
Az egyes gyűjtőkörzetekhez tartozó települések:
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Pápa gyűjtőkörzet
Bakonykoppány, Bakonyszűcs, Pápa
Megközelítőleg: 35 000 lakos, 13 000 háztartás
Balatonfüred gyűjtőkörzet
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred,
Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonszőlős,
Balatonudvari, Barnag, Csopak, Dörgicse, Kővágóörs,
Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla, Monoszló,
Nagyvázsony, Óbudavár, Örvényes, Palóznak, Pécsely, Pula,
Révfülöp, Szentantalfa, Szentbékálla, Szantjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Vöröstó, Zánka
Megközelítőleg: 28 000 lakos, 35 000 lakás
Veszprém gyűjtőkörzet
Alsóörs, Bakonybél, Bakonynána, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő, Bánd, Borzavár, Csehbánya, Eplény, Felsőörs,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Királyszentistván,
Lókút, Lovas, Márkó, Nagyesztergár, Nemesvámos,
Olaszfalu, Pénzesgyőr, Pétfürdő, Porva, Sóly, Szentgál,
Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Városlőd, Veszprém,
Veszprémfajsz, Zirc
Megközelítőleg: 120 000 lakos, 45 000 lakás
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Ajka gyűjtőkörzet
Ajka, Apácatorna, Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bodorfa,
Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Dáka, Devecser, Döbrönte,
Egeralja, Farkasgyepü, Ganna, Gyepükaján, Halimba, Iszkáz,
Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz,
Kislőd, Kispirit, Kolontár, Külsővat, Magyarpolány,
Marcalgergelyi, Nagyalásony, Nagypirit, Nemeshany,
Nemesszalók, Németbánya, Noszlop, Nyárád, Nyirád,
Oroszi, Öcs, Pápadereske, Pápasalamon, Pusztamiske,
Somlóvecse, Szőc, Tüskevár, úrkút, Vid, Vinár
Megközelítőleg: 67 000 lakos, 24 000 lakás

Tapolca gyűjtőkörzet
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsony-tördemic,
Balatonederics, Balatonrendes, Bazsi, Csabrendek, Dabronc,
Gógánfa, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hetyefő,
Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, Káptalantóti, Kékkút,
Kisapáti, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj,
Megyer, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka,
Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Szentimrefalva,
Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Ukk, Uzsa,
Veszprémgalsa, Vigándpetend, Zalaerdőd, Zalagyömörő,
Zalahaláp, Zalameggyes, Zalaszegvár
Megközelítőleg: 53 000 lakos, 20 000 lakás
A hulladék feldolgozása
Az alkalmazott válogatási eljárás (szeparációs technológia) a
legmesszebbmenőkig igazodik a környezetvédelmi igényekhez. A
válogatás zárt üzemcsarnokban történik olyan módon, hogy a hulladék
semmilyen formában sem kerülhet majd érintkezésbe a környezettel.
A szerves anyag feldolgozását jelentő Mechanikai és Biológiai stabilizálás
(MBH) során, a biohulladék szén-dioxidra és vízre bomlik. A folyamathoz
szükséges levegő, szűrést követően (biofilter) kerül vissza a környezetbe.
(A keletkező szén-dioxid üvegházhatása huszad része a metánénak, ami
egy hagyományos lerakóban, a depóniagáz részeként felszabadul.) Itt az
érlelés első szakasza zárt vasbetonkamrákban, míg az utóérlelés nyílt
prizmákban történik. Az utóérlelésre kerülő anyag pedig már
gyakorlatilag teljesen szagtalan lesz, további érlelésre pedig kizárólag
csak mechanikai tulajdonságainak biztosítása miatt lesz szükséges. A
stabilizálással nyert komposzt a rézsű takarására kerül felhasználásra. A
füvesítést folyamatosan történik, így napról-napra növekszik majd a
zöldfelület és az élőhelyek aránya.
A projekt megvalósítása során végig szem előtt tartott cél, hogy a
véglegesen lerakandó hulladék mennyisége csökkenjen. A működés első
időszakában ez az összegyűjtött hulladék az összes hulladék mintegy
50%-át jelenti majd, amely a lerakó élettartamának közepére (10 év
múlva) remélhetően 15 – 20%-ra csökken (elsősorban a szelektív gyűjtés
elterjesztésének, a megelőzésnek és a másodnyersanyagok minél
hatékonyabb kinyerésének köszönhetően).
A lerakóra csak feldolgozást és mechanikai és biológiai stabilizálást
követően kerül hulladék. Ennek eredményeképpen mérsékelten lesz csak
érezhető a szag-, és depónia gáz (CH4 tartalmú gáz), táplálék hiányában
pedig nem jelennek meg a madarak és a rágcsálók. A szél okozta kihordás
- porzás elleni védekezésként gyorsan áthelyezhető, erős védőháló kerül
kihelyezésre és a területen összegyűjtött csurgalékvizet is a depóniára
locsoljuk vissza.
A tájkép megóvása
A tervezett létesítmény megvalósítása során elsőrendű feladat, hogy az
csak minimálisan hasson a tájképre. Természetesen méreténél, földrajzi
kiterjedésénél fogva a lerakó látható lesz a közeli települések
(Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi) egyes részei, valamint a lerakótól
északi és déli irányban haladó alsóbbrendű közutak felől, ám kialakítása
során maximális cél, hogy a lerakó csak alig váljon el a jelenlegi
környezettől, hogy minél természetesebb része legyen a tájnak, a
természetnek.
Ezért védőerdőt telepítünk, amely a leginkább érintett települések
(Papkeszi, Vilonya és Királyszentistván) felől öleli körbe majd a telepet.
A védőerdő fái úgy kerülnek telepítésre, hogy azok együtt növekedjenek a
lerakóval. A szorítótöltés, amelyik pedig körülveszi a területet, várhatóan
mindig magasabb lesz a lerakónál (füvesítése folyamatosan történik
majd), így lénygében egy újabb zöld dombbal lesz csak gazdagabb a
környék.
A depónia láthatóságát erősen befolyásolja az is, hogy kialakítására
tagolt, dombos, ligetes terepen kerül sor. A tervezett többszintes védőerdő
szélessége 30 méter lesz, telepítése a depónia építésével egy időben
kezdődik. A terület hajdan őshonos fajaiból kialakított erdő együtt nő
majd a lerakóval és az üzemelés első időszakában szinte teljesen eltakarja
azt. A fák természetesen nem tudják a lezárt depóniát teljesen elrejteni, de
a szorítótöltés füvesítésével, az odatelepített cserjékkel a látvány
egyáltalán nem lesz feltűnő. Mivel a szorítótöltés magassága a művelés
során 2 méterrel meghaladja a lerakóban a hulladékréteg szintjét, így az a
környékről semmiképpen nem lesz látható.
Tiszta Európa Program
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Telefon / telefax: +36 (88) 545
116. Projektvezető: Tasnádi Tibor: +36 (30) 610 4597 / e-mail:
tasnadi.tibor@tep.hu.
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Óvodánkról
Óvodánk mindennapjait az ünnepek hangulata jellemezte decemberben.
A mikulás bácsi örömmel hallgatta a sok verset és éneket az ovis ünnepségen, két csomaggal
és sok dicsérettel jutalmazta meg a gyerekeket. Az ukki óvodások szerepeltek a falu mikulás
ünnepélyén,ahol egy-egy verset szavaltak és táncoltak. Meghívást kaptunk Sümeg városától
Mikulás kupa sportversenyre. A nagycsoportosokkal képviseltük Ukkot. A gyerekek nagyon
ügyesek voltak, élményekkel gazdagodtak.
A szeretet fontossága és a népi hagyományok felelevenítésével készülődtünk Karácsonyra. A
falu Karácsonyi ünnepélyén is szerepeltek az óvodánkba járó gyerekek. A versek és énekek
mellett pásztorjátékot mutattak be. Az ünnepség után Sümegre mentünk a városi ünnepséget
megtekinteni. Az ünnepség után ajándékot kaptak a gyerekek. Ezúttal is szeretnénk érte
köszönetet mondani Komendánt Irén polgármester asszonynak..
Január napjai sem eseménytelenek. Jelenleg Differ felmérés történik óvodánkban.
Somogyi Miklósné
Ünnepélyeinkről
Falunkban két ünnepély is volt decemberben, amin nemcsak az óvodások, hanem a lelkes
iskolások is aktívan részt vettek. A Mikulás ünnepélyen színdarabbal lepték meg a
közönséget. A Karácsonyi ünnepélyen a lucázást és a korbácsolást elevenítették fel, illetve
egy fergeteges regőlős néptánccal kívántak boldog újévet a jelenlevőknek.
Ezúton szeretném megköszöni, hogy a tanulás és más iskolai program mellett eljártok a
próbákra, megtanuljátok a szerepeket, és mindig örömet nyújtatok a közönség számára.
Köszönöm gyerekek!!
Rozika néni
ISKOLAI HÍREK

Új év, új félév…
Iskolánkban a hagyományhoz hűen decemberben bensőséges műsorral készültek a gyerekek a
fenyőünnepre. Mindannyian lélekben feltöltődve készültek az év legszebb ünnepére családi
körben. A téli szünet után még két hét állt rendelkezésükre, hogy a félév eredményesen
zárulhasson. Sajnos azért előfordult, hogy az eddigi lendület kevés volt, az akadályok
legyőzéséhez, de még semmi sincs veszve, hiszen az előttünk álló öt hónap ad lehetőséget a
jobb eredmény elérésére, amihez szorgalomra, kitartásra és nagyobb fegyelemre van szükség.
Természetesen a tanórán kívüli színes, tartalmas programok tovább folytatódnak tavasszal és
sorra indulnak a tantárgyi, tanulmányi versenyek, ahol iskolánk már hosszú évek óta szép
eredményeket ér el.
Mindehhez kitartást, szorgalmat kívánunk pedagógusainknak és diákjainknak.
Polgár Mária

5

2012. január

III. évfolyam 1. szám

UKKi kakUKK

2012. január

EGÉSZSÉG

A szem
Szemünket tartjuk talán a legfontosabb érzékszervünknek, hiszen a
látás szolgáltatja a legtöbb információt a környezetünkről. De nem
elég a tökéletesen működő szem, a látott képet az agy dolgozza fel,
értelmezi és eltárolja, így behunyt szemmel is felidézhetjük. Sajnos
nagyon sokféle betegsége lehet szemünknek. Szemüveggel. vagy
kontaktlencsével illetve műtétekkel javítható az állapot, de itt is nagy fontossága van a
rendszeres szemészeti ellenőrzésnek.
Élnek köztünk születésüktől kezdve vak emberek és vannak, akik életük folyamán
lesznek gyengén látók, vagy vak emberek. A cukorbetegség egyik szövődménye lehet a
látás-romlás is. Az életkor előre haladtával a szem zsugorodik, a rövidlátás ezért idős
korban bizonyos szintig javulhat, a korrekciós lencse erőssége csökkenhet, a látás
élessége kifejezetten javulhat.
A távollátás esetén a szem törőereje gyenge. Az időskori távollátás szintén szemüveggel
korrigálandó. A szem fokozatos romlása miatt a lencsét két - háromévente ellenőrizni
kell. A szürke hályog a szemlencse leggyakoribb betegsége. Tünete lehet a látásélesség
fokozatos, fájdalmatlan csökkenése, lencsehomály, közel és távollátás zavara. A szürke
hályog-műtét idős korban is kockázatmentesen elvégezhető. A műtéttől nem érdemes
félni, mert a beavatkozással a látás és így a beteg életminősége is jelentősen javítható. A
zöld hályog is a szem betegsége lehet, tünete a látótér kiesés, látásélesség-csökkenés, a
sötéthez való alkalmazkodás csökkenése. A zöld hályog kiváltó oka még nem pontosan
ismert. Krónikus zöld hályog esetén a beteg élete végéig gyógyszeres kezelésre szorul.
A szemgyulladás több okra vezethető vissza. A szem minden részét érintheti a kóros
reakció: kötőhártya, szaruhártya, szivárványhártya, ér-és ínhártya, valamint a szem
összes többi részét. A leggyakoribb talán a kötőhártya gyulladása, - ennek hátterében a
különböző kórokozók állhatnak, (baktériumok, vírusok, gombák, amőbák stb) emellett
sokszor beszélhetünk úgynevezett steril gyulladásról ahol kórokozó nem mutatható ki.
Az utóbbi csoportba tartoznak az allergiás eredetű a kémiai maródásokat kísérő
gyulladás az ívfény, szolárium okozta irritáció is.
Nemrég láttam egy vak ember életéről szóló filmet, ha megengedik szeretnék egy
mondatot a filmből meg osztani önökkel ami így hangzott:
„Az emberek gyakran mondják, hogy a szem a lélek tükre, de az igazi látás a szívből
jön, a bátorság, a barátság, a hit, a szeretet nem láthatóak, de mindent jelentenek.”
Egészségükre:Kovács Imréné
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A magyar kultúra napja
Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be - "a magyar nép zivataros századaiból" vett
példákra épített költeményét - a Himnuszt. Nem lett piros betűs ünnep,
nincs ezen a napon iskolai szünet, de a legtöbb helyen, iskolában,
könyvtárban, faluban, városban valamiképpen megemlékeznek
Kölcseyről, a Himnuszról és a magyar kultúráról. A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az
évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.Az emléknapon
országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva
adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos díjakat.
Mint például: Apáczai Csere János-díj,- Brunszvik Teréz-díj,- Éltes Mátyás-díj,- Karácsony
Sándor-díj,- Kiss Árpád-díj,- Németh László-díj,- Szent-Györgyi Albert-díj.
Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az - Ah,
hol vagy magyarok tündöklő csillaga - kezdetű ének, míg a református magyarságé a
Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt. Népszerű volt – a hatóságok által többször
betiltott – ún. Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítette.

NOSZTALGIA
Gyógyító táplálékok a leggyakoribb betegségekre
Megfázás és influenza: A meghűlést és az influenzát okozó vírusok a torok és az orr kiszáradt
nyálkahártyáján tenyésznek. Ha egész nap sok folyadékot iszunk, serkenthetjük a váladék
termelődését, amellyel együtt az orrunkon át kifújhatjuk a kórokozókat, mielőtt még azok
megbetegíthetnének. Ez nemcsak a megelőzésben, hanem akkor is segít, ha már kialakult a fertőzés.
Akinek a sima víz ivása nem sok örömet okoz, vágjon fel néhány narancsot és tegye egy kancsó vízbe
ízesítőnek. Minden egyes narancs 50 mg C-vitamint biztosít.
Ha fáj a torkunk, kortyolgassunk meleg vizet, amibe egy kis mézet és citromot is teszünk (az előbbi
bevonja a torok felületét, az utóbbi összehúzza a toroknyálkahártyáját, így elősegíti a vírusok
pusztulását). A mézet és a citromot természetesen teához is adhatjuk. A meleg sós vizes öblögetés
ugyancsak egyszerű és hatékony házi gyógymód, mert kimossa a torokból az elpusztult
fehérvérsejteket, és javítja a torok vérellátását – ez utóbbi nélkülözhetetlen a fertőzések leküzdéséhez.
A sós víz az orrot ugyancsak hatékonyan tisztítja: óvatosan spricceljünk először az egyik
orrlyukba, fújjuk ki, majd a másikkal ismételjük meg a műveletet.
Mennyit fogyasszunk? Naponta legalább nyolc pohár vizet vagy más folyadékot: láz esetén többet.
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Ropogós rántott csirke paradicsommal
(4 személyre)
Hozzávalók: 1 tojás, ½ kk. só, 1/2 csésze pörkölt paradió vagy mandulabél, 1/3csésze búzacsíra, 4 fél
csirkemell, 2 ek. olívaolaj, 2 csésze paradicsom, 1 evőkanál bazsalikom
Elkészítés: 1. a sütőt melegítsük elő 220 fokra olajjal vékonyak kenjünk ki egy tepsit
2. egy lapos tálban verjünk fel egy tojást, egy ek. vízzel. Egy másik lapos tálban keverjük
össze a diót és a búzacsírát. A csirkemelleket először a tojásban, aztán a másik tál
tartalmával forgassuk meg, majd rakjuk őket a tepsire, öntözzük meg egy kevés olajjal, és
tegyük a sütőbe kb 15 percre. Félidőben mindegyiket forgassuk meg.
3. Ezalatt közepesnél erősebb tűzön forrósítsuk fel az olajat egy nagy serpenyőben, majd
fonnyasszuk benne a paradicsomot és a bazsalikomot 3 percig. Ezt kínáljuk a sült csirke
mellé köretnek.
Jó étvágyat hozzá!

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Január hónapban:
január 17. (kedd): könyvtár-ruhabörze 14.00-18.00-ig
január 20. (péntek): könyvtár 14.00-18.00-ig
január 24. (kedd): könyvtár 14.00-18.00-ig
január 27. (péntek): könyvtár 14.00-18.00-ig
január 31. (kedd): könyvtár-ruhabörze 14.00-18.00-ig
Helyszín: Ukk Községi Könyvtár
JANUÁRI PROGRAMOK
Január 24. (kedd) 16.00-tól: Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
Helyszín: Ukk Községi Könyvtár

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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