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UKKi kakUKK

„ 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

POLGÁRVÉDELMI GYAKORLAT
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2012. június 1-én 8 órától
polgárvédelmi gyakorlatot tart Ukkon.
Ukk a Prímagáz Zrt. gógánfai üzeme miatt kiemelten veszélyeztetett
településnek minősül, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente köteles
polgárvédelmi gyakorlatot tartani. Idén a polgárok bevonásával történik a
gyakorlat. A Kossuth utcában a temető után lakókat a gyakorlat keretében ki kell
menekíteni. A polgármester kedden vagy szerdán személyesen megkeresi az
érintett területen lakókat és tájékoztatást ad, hogy hogyan fog pontosan lezajlani
a gyakorlat. A gyakorlat idejében az érintett területen élőknek- amennyiben
otthonukban tartózkodnak- kötelező részt venni.
A kimenekítést követően jó idő esetén a temető parkolójában (rossz idő esetén
az ebédlőben) tartanak a szakemberek polgárvédelmi oktatást, mely keretében
részletesen beszámolnak egy esetleges veszélyhelyzet kialakulásakor a
teendőkről.
A gyakorlat célja, hogy felkészítse az állampolgárokat, hogy mit és hogyan kell
cselekedni abban az esetben, ha valami meghibásodás vagy egyéb baleset
következne be a Prímagáz Zrt. üzemében.
A gyakorlat több hatóság és szerv bevonásával fog zajlani (katasztrófavédelem,
rendőrség, tűzoltóság, mentők, polgárvédelem, önkormányzatok stb.)
Az előadásra minden érdeklődőt szívesen lát a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Horváth András
alezredes

Komendánt Irén
polgármester
(folytatás a következő oldalon)
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(az előző oldal folytatása)

POLGÁRVÉDELMI GYAKORLAT
Tájékoztató
a kimenekítésről

Kimenekítés alatt értjük, a katasztrófaveszély vagy annak bekövetkezése /
jelen esetben súlyos ipari szerencsétlenség / esetén a lakóhely szervezett
formában történő ideiglenes elhagyását, az anyagi javak és állatállomány
részleges elszállításával együtt.
A kimenekítés végrehajtása gyors lefolyású, időtartama 1-2 óráig tarthat.
Ukk település vonatkozásában a veszélyeztetett területen lévő lakósság a község nem
veszélyeztetett részére kerül kimenekítésre.
A lakosság riasztása a telepített MoLaRi rendszeren keresztül szöveges tájékoztató, illetve
szirénajelzés által, a harang félreverésével, illetve hangosbeszélő bevonásával történik.
A feladat sikeres végrehajtása érdekében az alábbiakat szükséges végrehajtani:
1. Vigyék magukkal : személyi okmányaikat, értéktárgyaikat, pénzüket, 2-3 napra elegendő /
nem romlandó / élelmiszert, legalább 1 liter vizet, évszaknak megfelelő ruházatot, váltás
fehérneműt, kényelmes zárt lábbelit, tisztálkodó és segítségnyújtó eszközöket, gyógyszereket
/ különös tekintettel a rendszeresen gyógyszert szedőkre /. Vigyenek takarót / hálózsákot /,
illetve hordozható / elemes / rádiót. Akinek van egyéni védőeszköze, azt is célszerű vinni.
A csomag súlya lehetőleg ne haladja meg a 20 kg-ot.
2. / Különös gondot fordítsanak a gyermekek felszerelésére. Csomagjaikra írják rá a gyermek
nevét, címét, esetleges gyógyszerérzékenységét, illetve a szedett gyógyszereket.
3./A mozgásképteleneket és betegeket jelentsék be a polgármesteri hivatalban, valamint a
mentők és betegszállítók megérkezéséig biztosítsanak felügyeletet.
4./ A lakásból való távozáskor áramtalanítsanak, a gáz főcsapot zárják el, a nyílászárókat
zárják be. Oltsák el a kályhákban a tüzet.
5./ A saját gépjárművel rendelkezők a befogadási helyre önállóan induljanak el. A telepített
áteresztő pontokon regisztráltassák magukat, mint a települést elhagyók.
6./Akik gépjárművel nem rendelkeznek a kijelölt gyülekező helyre menjenek. Segítsék
egymást.
7./ Folyamatosan figyeljék a hatóságok közléseit. Visszatelepülni kizárólag a hatóság
engedélyével szabad.
Ukk település vonatkozásában
gyülekező hely: Ukk, Kossuth u. Temető bejárat
elhelyezés: Ukk Általános Iskola
A gyülekezési - befogadási helyeken a jelenlévő hatóság utasításai az irányadóak, betartásuk
kötelező.
Legyenek nyugodtak. A hátrahagyott értékek őrzéséről a rendőrség gondoskodik.
Horváth András
alezredes
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

NYERTES PÁLYÁZATAINK
Az Önkormányzat idén is benyújtotta az EU-Élelmiszersegély pályázatot, mely
kedvező elbírálásban részesült.
2011. decemberben írtam 3 LEADER pályázatot, melyek májusban kerültek
elbírálásra. Mindhárom pályázat nyert:
1. Tanulás a fenntarthatóságért jogcím keretében a Hátrányos helyzetű csoportok
lehetőségeinek bővítése Ukkon és környékén elnevezésű pályázat:
- A pályázat célja, hogy képzés keretén belül lehetőségeket mutasson be a helyi
adottságok figyelembevételével és személyiségfejlesztő módszerekkel segítse a
képzésbe bekapcsolódó lakosságot
2. Közösségi terek fejlesztése jogcím keretében a Közösségi klubhelységek
létrehozása elnevezésű pályázat:
- A pályázat célja, hogy az orvosi rendelő mögötti lakásból közösségi tereket
hozzunk létre. Itt lesz egy helytörténeti múzeum, teleház, ifjúsági klub stb. 1016 fő elszállásolására is alkalmas lesz az épület, melyet majd a nyári táborban
résztvevő vendéggyerekek elhelyezésére fogunk kihasználni.
A pályázat keretén belül eszközöket tudunk vásárolni: számítógépek, ágyak,
asztalok, székek, sörpadok, szekrények, konyhaszekrény.
3. Rendezvény a helyi, térségi összefogásért jogcím keretében a Méhecske Fesztivál
megrendezése címmel nyertünk, mely a Falunappal egybekötve a szokásos
időpontban, azaz július utolsó szombatján kerül megrendezésre.

Startmunka-program
Május elején a Kossuth u. 89. szám alatti ingatlan ajándékozás útján az Önkormányzat
tulajdonába került. A romos épület elbontása után a terület rendezésre kerül és ősszel a
Startmunka-program keretében akácfacsemetékkel lesz beültetve.

Kistraktor igénybevétele
A március végén vásárolt kistraktort a Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni a
falugondnoki busz igényléséhez hasonlóan. Az igénylést a polgármester hagyja jóvá és
értesíti az igénylőt a döntésről.
A kistraktor igénybevételének díja: 3.500 Ft/óra.
Komendánt Irén
polgármester
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ÓVODAI HÍREK
A mi óvodánkban a következő események történtek március és április hónapban:
Március elején a nemzeti ünnepünkre készültünk különféle ábrázolási tevékenységgel: nemzeti színű
tulipánt készítettek a gyerekek, dugóval magyar zászlót festettek, a lányok pártát, a fiúk pedig lovat
barkácsoltak.
A következő eseményünk a Víz Világnapja volt. Kísérletezéssel ismerkedtek óvodásaink, amely
során elsajátították a környezetünk és a víz megóvásának, védelmének szabályait.
A gyermekek nagyon várták a húsvéti nyuszit. Az udvaron közösen készítettünk nyuszi fészket, és
amíg a tanult verseket, mondókákat, énekeket elmondták sok finom édesség került a fészekbe.
Április hónapunk sem telt esemény nélkül. Az éves tervünkben tervezett foglalkozásokon túl 6
nagycsoportosunk lázasan készülődött az Oviolimpiára.
A Sümegcsehin megtartott eseményen Soós Bence, Matyiák Zsolt, Simonyai Karina, Görög
Kristóf, Molnár Kitti és Balázs Karolina képviselte óvodánkat. Csatakiáltásunk nagyon tetszett a
szervezőknek, nagy tapsot kaptunk érte. Ezután bebarangoltuk Sümegcsehit, 10 állomáson különböző
feladatok várták a gyerekeket, ügyességi és szellemi feladatok, környezetvédelmi és néphagyomány
ápolási tudásukról kellett számot adni. Majdnem minden állomáson maximális pontot kaptunk, éppen
csak lecsúsztunk a dobogós helyezésről.
Április végén 12 kisgyermek képviselte óvodánkat Taliándörögdön. Egy színdarabot adtak elő a
gyerekek, mellyel a jelenlevő anyukákat köszöntötték a közelgő Anyák napja alkalmából. Ezután
operett egyvelegre táncoltak óvodásaink, amit nagy tapssal jutalmazott a közönség.

Óvodánk május első péntekjén tartotta az Anyák napi ünnepélyét. Közös és egyéni versekkel,
énekkel, színdarabbal és tánccal lepték meg az anyukákat, nagymamákat. A műsor végén minden
kisgyerek átadta az anyukájának a saját készítésű szalvétatartót és hűtő mágnest, a nagymamájának
pedig pillangós asztali díszt.
Május 8.-án Színházban voltunk Sümegen.
Somogyi Miklósné
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ISKOLAI HÍREK

A tanév során a diákok számára a legfontosabb feladat a használható tudás
megszerzése, amihez a pedagógusok minden segítséget megadnak.
A második félév a felvételikre való felkészülés illetve a tanulmányi versenyhez való
eredményes részvétel időszaka a mindennapos rendszeres tanulás mellett. Valamennyi
8. osztályos tanulónk sikeresen vette az első akadályt és a következő tanévet, már
valamelyik középfokú intézményben folytathatja. Gratulálunk nekik!
Különböző tantárgyi versenyeken is helyt álltak diákjaink – földrajz, biológia,
történelem stb. – tantárgyakból nekik és felkészítő tanáraiknak is gratulálunk!
Májusban és júniusban a gyerekek tanulmányi kirándulásokon vesznek részt:
- Győr, Zirc, Pécs, Sopron, Keszthely, Kis-Balaton útiránnyal.
Az 5. osztályos tanulók 3 napos erdei iskolai táborban ismerkedhetnek Sümeg – és
a Kis-Balaton szépségeivel.
Ezúton köszönjük az Önkormányzatok segítségét a szállítás terén nyújtott
segítségükért!
Június 15-én befejeződik a 2011-2012-es tanév sok tanuló számára, néhányan
azonban a nyári szünetben is kénytelenek lesznek tanulni, hogy a pótvizsgán sikeresen
átmenjenek. Reméljük tanulnak a saját hanyagságuk kárán!
A tanévzáró ünnepélyek június 23-án 900-kor Gógánfán és 1100-kor Dabroncon
lesznek. E napon ballagnak el 8. osztályos tanulóink.

Minden iskolai dolgozónak és diáknak jó pihenést kívánunk a nyári
szünetre!
Reméljük az új tanévet is együtt kezdhetjük!
Polgár Mária

KULTÚRA

A pünkösdi ünnepkör
Áldozócsütörtök
A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök, Krisztus mennybemenetelének napja.
Neve onnan ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéül az egyház ezt a napot szabta. Sok
helyen ez a gyerekek elsőáldozásának napja is.
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KULTÚRA
Mit ünneplünk Pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész
'ötvenedik'
szóból
ered.
A keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus mennybemenetele után, az
ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a
szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
Pünkösdi-népszokások
Magyarországon csakúgy mint Európa számos országában a Pünkösd ünneplésében
keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban
elsősorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. A
Római birodalomban május hónap folyamán tartották az ún. Florália ünnepeket. Flóra istennő
a római mitológiában a növények, virágok istennője. Pünkösd ünneplésében ma is fontos
szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és
a bodza.
Adománygyűjtő népszokás
Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falubéli kislányok közül. A "királynő" feje fölé
kendőből sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot
hintenek az udvarra. Köszöntőt mondanak, mely tulajdonképpen a termékenységvarázslások
sorába tartozik. Énekelnek, táncolnak, adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány
fillért kaptak. Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára menyasszony és
vőlegény vonul a kíséretével házról-házra. Előfordult, hogy a vőlegény szerepét is lányok
játszották el, természetesen megfelelő ruhadarabokba öltözve. A menyasszony vagy pünkösdi
királyné díszes ruháival, fejékével is kitűnt a menetből. Az egyik kislány kosarat vitt magával,
abba gyűjtötték az adományokat.

Kizmus Vera
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NOSZTALGIA

Receptek
Fokhagymás csirkecomb tejfölös sajttal
Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 5 dl tej, 25 dkg sajt, 2 dl tejföl, ízlés szerint só, fokhagyma
Elkészítés: A csirkecombokat előző este besózzuk és leöntjük tejjel, hogy ellepje. Egy fej
fokhagymát gerezdekre szedve hozzáadunk és másnapig lefedve hűtőben tartjuk. A sajtot
lereszeljük, a felét belekeverjük a tejfölbe. A csirkecombokat kivesszük a tejből,
megtörölgetjük, a fokhagymát összezúzzuk és a tejfölbe keverjük. A csirkecombokat
sütőfólián kb. 15 percig sütjük. Utána tűzálló tálra rendezzük és a tejfölös mártást ráöntjük, a
maradék reszelt sajtot rászórjuk, 10 percre visszatesszük a sütőbe.
Tzatziki saláta
Hozzávalók: 1 kg kígyóuborka, 4-5 gerezd fokhagyma, 2 dl kefir, 2 dl 12%-os tejföl, 10 dkg
feta sajt, fehérbors, tengeri só
Elkészítés: Az uborkát megtisztítjuk, nagylyukú reszelőn legyaluljuk, a fokhagymát áttörjük,
hozzákeverjük a tejfölt, a kefirt, a fehérborsot, a tengeri sót, és a lereszelt fetát. Jól behűtve
tálaljuk.

Magyar ízek, magyar konyha
Amikor világszerte a magyar konyhát emlegetik, olyan hagyományosnak tartott ételeket
sorolnak fel, mint a gulyás, paprikás, pörkölt.
Ezek az ételek már a 18. század végén a magyar kultúra önállóságát jelképezték, noha
korábban csak az alföldi pásztorok ismerték. Elterjedt nézet, hogy a "magyaros ételek"
fűszeres, zsíros ételek.
Ezzel szemben, aki jobban ismeri a hagyományos ételeinket, táplálkozási szokásainkat, az
tudja, hogy mind az ételek, mind pedig elkészítésük gazdag változatokban terjedt el, a
környezet adottságainak, a tüzelőberendezések különbözőségeinek, a társadalmi helyzetnek és
életmódnak megfelelően.
Az edények a víz, a tej és a tejtermékek tárolására, akárcsak a főzőedények, főként cserépből
készültek, olykor lábakkal (innen ered a lábas elnevezés!).
Ma ismét felfedezzük a mázatlan és mázas cserépedényeket, mert jó ízű lesz bennük az étel.
Ugyancsak máig ismert és kedvelt vasedény a bogrács, melyben a hígabb és sűrűbb leveseket
főzték. Részint szabadtűzön, részint kemencében főzték, sütötték az ételeket.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Németh Ernőné
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BABA-MAMA ROVAT
Baba percek
Nálunk nagy kedvenc a bolognai mártás, kiadós, sokoldalúan elkészithető, ráadásul
tökéletesen fagyasztható. Arról nem is beszélve, hogy trükkösen lehet bele zöldségeket
csempészni, ha netán gyerkőcünk nem rajong pl. a sárgarépáért :o)
Zöldséges bolognai mártás









50 dkg darált hús
1 fej hagyma
1 gerezd fokhagyma
1-2 db reszelt sárgarépa, fehérrépa, pár pici karfiol darab
2 ek olaj
1 doboz hámozott paradicsom konzerv, lehet 2, ha inkább paradicsomosan szeretjük
2 dl húsleves
ízlés szerint só, szárított bazsalikom és oregánó

Elkészítés: A hagymát és a fokhagymát pucoljuk meg és vágjuk apróra. A forró olajon
először a hagymát, majd a fokhagymát dinszteljük meg, majd tegyük bele a darált húst.
Süssük át a húst míg meg nem barnul egy picit. Öntsük bele a leturmixolt paradicsom
konzervet, lereszelt zöldségeket. Adjuk hozzá a húslevest, sót, szárított bazsalikomot és
oregánót. Lefedve kb. fél órát főzzük lassú tűzön. Klasszikusan tálaljuk spagettivel, reszelt
sajttal megszórva, pici tejföllel.
Maróthi Erzsébet
KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Május hónapban:
május 29. (kedd):

könyvtár

Június hónapban:
június 01. (péntek): könyvtár
június 05. (kedd):
börze+könyvtár
június 08. (péntek): könyvtár
június 12. (kedd):
könyvtár
június 15. (péntek): könyvtár
június 19. (kedd):
börze+könyvtár
június 22. (péntek): könyvtár
Helyszín: Ukk Községi Könyvtár

1400-1800
1400-1800
1400-1800
1400-1800
1400-1800
1400-1800
1400-1800
1400-1800

MÁJUSI-JÚNIUSI PROGRAMOK
Május 28.:
Június 01.:
Június 03.:

Pünkösd Hétfő-szünnap
Polgárvédelmi gyakorlat
Búcsú vasárnap
UKKi kaKUKK
Szerkesztette: Kizmus Vera, Komendánt Irén
Ötletgazdák, újságírók: Komendánt Irén, Somogyi Miklósné,
Németh Ernőné, Kovács Imréné, Polgár Mária, Kizmus Vera, Maróthi Erzsébet
Ötleteiket, véleményeiket az ukk.ujsag@citromail.hu e-mail címre várjuk sok szeretettel!
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