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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

Indul az új hulladékgazdálkodási rendszer
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfelünk!
Mint ahogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás már többször tájékoztatta a térség lakosságát, az elmúlt időszakban
megvalósult az új regionális hulladékkezelési rendszer önkormányzati, állami és Európai
Uniós források felhasználásával. Ennek részeként Tapolcán megépítésre került a
hulladékátrakó állomás, a szelektív hulladékválogató csarnok, valamint cégünk szolgáltatási
területén 69 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra.
Az önkormányzati társulással kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján a rendszer
indulásával a térség lakosságától begyűjtött hulladék nem a tapolcai hulladéklerakón kerül
ártalmatlanításra, hanem az átrakóállomáson nagyméretű préskonténerekbe kerül, amelyeket a
Királyszentistvánon megépített regionális hulladékkezelő központba szállítunk el. Ott történik
különböző mechanikai és biológiai eljárások segítségével a hulladék feldolgozása, melynek
eredményeképpen annak 70%-a újrahasznosítható lesz. A szelektív hulladékot begyűjtés után
válogatócsarnokban válogatjuk szét anyagfajtákra, majd tömörítés-bálázás után értékesítjük
feldolgozó, hasznosító partnereinknek.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az új hulladékkezelési rendszer létesítményeinek teljes
körű üzemeltetése az Európai Uniós normáknak megfelelően és a környezetvédelmi hatóság
engedélye alapján 2012. július 1-jén megkezdődik. Az új technológiai rendszer működtetése
azonban jelentősen magasabb költséget jelent, így az ingatlantulajdonosokra is nagyobb teher
fog hárulni.
Ettől az időponttól kezdődően lép életbe a régió teljes területén az egységesen szabályozott új,
kéttényezős díjszerkezet az új díjtételekkel, és a nem lakott lakóingatlanok tulajdonosainak is
számlázásra kerül az egyik díjtényező, az alapdíj.
Ezúton kérjük támogatásukat az új Európai Uniós normáknak és környezetvédelmi
jogszabályoknak is megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez.

Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért!
Remondis Tapolca Kft.
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kispályás labdarúgás, strandröplabda
főzőverseny
délelőtti foglalkozások: gyermek KRESZ vetélkedő, frizura mesterfokon, arcfestés
csillámtetoválás
kistérség településeinek hagyományőrző, valamint gasztronómiai bemutatkozása

Kulturális műsor folyamatosan kb. 10-18 óráig:
A megjelent települések bemutatkozása amatőr és profi műsorszámokkal: sümegi Aktív
Nagyik, sümegprágai Huncut Szemek néptánccsoport, káptalanfai Hastáncosok, zalaerdődi fiatalok
tánca, ukki óvodások és asszonykórus műsora,
Gógánfáról: jelenet, zsidó körtánc, slágerek, Bazsi Tátika néptánccsoport,
Csabrendekről: Rezgő Rezeda citera együttes és férfikórus, színjátszók, Kökörcsin gyermektánccsoport,
Kacagó Gerle népdalkör, Kid Dance Egyesület,
Zalagyömörői műsorok: óvodások köszöntője, zeneiskolások bemutatkozása, Bazsarózsa népdalkör,
Nagycsaládosok tánca, Palotás nyitótánc, Kán-kán
1200 ünnepélyes megnyitó, a nap megáldása
1300 ebéd, majd a sportversenyek-, főzőverseny értékelése, eredményhirdetés
a délután folyamán előadást tartunk:
a mezőgazdaság fejlődéséről
őstermelői ismeretekről
burgonyanemesítésről
ízelítőt kapunk közbiztonság és kábítószer megelőzés témakörben
egészség sátorban: vérnyomás- és vércukormérés
az idelátogatók megismerkedhetnek a kovácsmesterség és a virágkötészet remekeivel, a délután
folyamán láthatjuk a méhész, a sajtkészítő, a kőfaragó és a fafaragó munkájának
eredményét.
1800 zalaapáti harmonikások műsora
1900

fellép Csenki Attila a Dumaszínház művésze

2000 – 2400 Retro Disco
Ceremóniamester: Cseh Gyula
A nap folyamán lehetőség van csónakázásra és sétakocsikázásra, lesz büfé, fagylalt,
kürtöskalács, popcorn, vattacukor, jégkása, lufi, légvár, bungetrambulin, vízigolyó,
rodeóbika, kalandpark.
A műsorváltozás jogát fenntartja a szervező:
Zalagyömörő Község Önkormányzata!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Startmunka program
A programban résztvevők elkezdték egyes növényeknek a betakarítását, melyet a helyi
közüzemi konyha dolgoz fel.
A program keretén belül vásároltunk 3 db fűkaszát, mely a zöldterület-rendezést és a parlagfű
mentesítést segíti.
A Vasút utca végén, Borbás Károlyné mellett az Önkormányzat május 25-én vásárolt közel
3000 m2 területet, ahol karalábé, káposzta és burgonya van ültetve a startmunka-program
keretében.
Iskola és Óvoda
2012. májusban Dabroncon tartottak az iskolát és az óvodát fenntartó önkormányzatok
képviselő-testületei egy közös testületi ülést, ahol az igazgatói állásokra kiírt pályázatok
alapján megválasztásra került az iskola igazgatójának 5 évre Kovács József és az óvoda
vezetőjének Sashalminé Unghy Hajnalka szintén 5 évre.
Komendánt Irén egy óvodafejlesztési pályázatra hívta fel az önkormányzatok, de elsősorban a
gógánfai gesztor önkormányzat figyelmét, melyet Zalaerdőd és Ukk támogatott, azonban
Gógánfa nem kíván benne részt venni. Ezért nem az óvoda fog pályázni, csak Ukk település
vesz részt a pályázatban. Az önkormányzatnak az a célja, hogy az óvoda udvarán található
játszóteret korszerűsítse és az óvodába új bútort vásárolhasson.

ÉRTESÍTÉS
Dr. Nagy Zoltán háziorvos
2012. június 25. (hétfő) napjától 2012. július 27. (péntek) napjáig
szabadságon lesz!
A szabadság idején Dr. Tőtős András az alábbiak szerint rendel:
Hétfő:
Kedd:

Szerda:

délután:
Csütörtök:
Péntek:

800-1000
1000-1100
800-1000
1000-1200
1200-1400
800-900
900-930
9301400800- 900
900-1000
800-1000
1000-1200

Ukk
Gógánfa
Ukk
Rigács
Zalameggyes
Dabronc
Hetyefő
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Ukk
Gógánfa
Ukk
Zalagyömörő

Dr. Tőtős András telefonszáma: 06/30-97-93-360 , Mentők: 104, Ügyelet telefonszáma:104
ÜGYELET: hétköznap 1600 órától – másnap reggel 800 óráig
hétvégén: pénteken 1600 órától – hétfőn 800 óráig
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLD ÖVEZET: CSATORNAHÁLÓZAT BŐVÍTÉSE A SÜMEGI KISTÉRSÉGBEN
2012. március 2-án aláírták a Sümeg és térsége szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos támogatási
szerződést. Ennek értelmében a sümegi kistérségben Dabroncon, Gógánfán, Hetyefőn, Ukkon, Zalaerdődön
és Zalagyömörőn kiépülhet egy modern szennyvízkezelő hálózat. A mintegy 1,7 millárd összköltségű beruházás
több mint 1,4 milliárd forintos Európai Uniós támogatás segítségével valósulhat meg a Környezetvédelmi és
Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül az Új Széchenyi tervben.
A térség vezetői a megállapodással egy már több mint 14 éve megkezdett folyamat végéhez értek, és végre
környezetbarát, az európai normáknak is megfelelő csatornahálózat kiépítésére kerülhet sor. A települések célja
egybeesik az Új Széchenyi Terv egyik kiemelt céljával, a környezetvédelemmel, hiszen a szennyvíz megfelelő
kezelése végső soron erről szól. Továbbá nemcsak csatornahálózatot építenek majd, hiszen az új települések
bekapcsolódásával megnövekedő szennyvíz mennyiséget kell kezelni, ezért a sümegi szennyvíztisztító is
bővítésre kerül a projektben. A fejlesztéssel pedig képessé válik a többletszennyvíz feldolgozására.
Élni kell a lehetőséggel
A Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő településeken a szennyvíz elvezetése és tisztítása
jelenleg nem megoldott. A szennyvizet sok helyen házi gyűjtőkbe vagy derítőkbe vezetik, melyek vízzárósága a
legtöbb esetben nem megfelelő, így annak egy része közvetlenül a talajba szivárog. Érthető módon mindez
hosszú távon károsítja a vízbázist, a környezetet, szennyezi a talajt, és ami a legfontosabb, veszélyezteti a
lakosság egészségét is. A csatornahálózat kiépítésével elérhető a talajszennyezés visszaszorítása, illetve javul a
felszíni vizek minősége is. Mindemellett az infrastrukturális fejlődés újabb befektetők megjelenését
eredményezheti: a csatornázott területekre szívesebben települnek gyárak, üzemek így munkát és önkormányzati
adóbevételt hozva a térségbe. A projekt fő célja, hogy a kor követelményeinek megfelelő, élhetőbb környezetet
teremtsen a lakosság számára, növelve otthonuk komfortérzetét, összhangban áll a hazai és nemzetközi
környezetvédelmi előírásokkal.
Aki nem köt rá, később többet fizet
A beruházás elmaradása esetén várható, hogy a nem csatornázott területeken is bevezetik talajterhelési díjat,
amelynek összege a térség kiemelt érzékenysége miatt a normál díj háromszorosa, így közel 4000 forint lenne
szennyvíz köbméterenként. Természetesen emellett továbbra is fizetni kellene a keletkező szennyvíz
elszállításáért (szippantásért), melynek költsége újabb több tízezer forintot jelent. A beruházás után a csatornadíj
ezen költségeknek várhatóan a töredéke lesz majd. Aki nem köt rá a rendszerre, számolnia kell ezekkel a
drasztikus költségekkel. Az önkormányzatok minden tekintetben partnerként állnak a lakossághoz és több
módon is segítenek (pl: részletfizetés, lakástakarék-kassza stb.), hogy mindenki lehetőségeihez mérten megoldást
találjon a rákötéssel járó költségek fedezésére. A fenti érvek hangzottak el a május elején tartott lakossági
fórumokon, ahol a települések lakóközösségeinek zöme részt vett, és kérdezz-felelek formájában is volt
lehetősége az információkat pontosítani. Szívesen fogadták a projektet, és minden lakos számára érthetővé vált a
szükségessége. Érthető, hogy mindenki részéről élénk volt az érdeklődés, de a fórum alapján levonható
következtetés egyértelműsítette, hogy a beruházás a családok részéről is jövőbe mutató és nem elkerülhető
vállalás.
Az Új Széchényi Terv keretein belül megvalósuló program lehetővé teszi a térség versenyképességének
javítását. Jelen beruházás nagyban hozzájárul majd, hogy az érintett települések valóban zöldebbé váljanak,
egészségesebb és élhetőbb teret biztosítva a lakosságnak és a jövő generációinak.
Sümeg és térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő) szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása (II. Forduló) elnevezésű projekt számokban:
Érintett települések száma: 7db
Érintett lakosság: 9 825 fő
A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2013. december
Összes beruházási költség:
1 773 931 000 Ft
Elnyert támogatás:
1 460 348 110 Ft
Szükséges önerő:
313 582 890 Ft
Sümegi Regionális Szennyvíztársulás
Cím: 8330 Sümeg, Béke tér 7.
Telefon: +36 (87) 550-750
Fax: +36 (87) 352-578
E-mail: sumegph@sumeg.hu
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Köszönet nyilvánítás!
Szita Imre templom atya-gondnok felé küldött imákat, könyörgést, egészsége utáni
érdeklődést tisztelettel és szeretettel köszöni családja és testvére!
Szita Imréné
KÖZÉLET

Gólyahír
2011. 12. 20-án született Májer Andrea és Kozma Balázs kislánya Kozma Elena
és
2012. 04. 13-án Májer Anita és Schulcz Gábor kislánya Schulcz Vanda!
Utólag is gratulálunk a Májer családnak, sok egészséget és boldogságot kívánunk
mindnyájuknak az Ukki Kakukk szerkesztősége nevében!
2012. 06. 17-én megszületett Dömötör István és Tipszics Nikoletta kisfia
ifjabb Dömötör István!
Gratulálunk a szülőknek és az újszülöttnek!

EGÉSZSÉG

Bőrgombásodás
A bőrgombák sokban hasonlítanak a földeken, erdőkben élő rokonaikhoz. Életben maradásukhoz
hasonlóképpen meleg és nedves környezetre van szükségük. Ez a magyarázata annak, hogy bizonyos
bőrterületeken gyakrabban alakul ki gombásodás: a meleg és nedves bőr, például a lábujjak köze, a lágyéktáj, a
hónalj és minden testnyílás környéke.
Tünetek: viszketés
korong alakú piros foltok, éles pikkelyes széllel
a fejen: letört hajszálak
korpás fejbőr
barna vagy fehér bőrfoltok
Leggyakoribb gombás bőrbetegség a lábgombásodás -szinte népbetegség. Oka belgyógyászati probléma is lehet
például cukor betegség. Nemrégen hallottam a rádióban, hogy a pamut és bőrtermékek valódiságát szinte már
csak laboratóriumi vizsgálattal lehet megállapítani.
A bőrgombák is egyéb növényi rokonaikhoz hasonlóan spóraképzők. A spórák a növényi magvakhoz hasonló
képződmények,de nagyon ellenállóak és akár évekig is életképesek maradnak.
Fontos a gondos testápolás, alapos törölközés, az izzadságot visszatartó műszálas ruhák, műbőr cipők vagy
gumicsizma viselésének kerülése segít megelőzni a gombás fertőzést. De ha kénytelenek vagyunk használni
ezeket a termékeket - egész nap, legyen nálunk váltó ruha és cipő. Szórhatunk a cipőbe vagy gumi csizmába
fertőtlenítő hintőport vagy használjunk speciális spray-t a kellemetlen szagok miatt is.
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Sokféleképpen lehet gombás bőr fertőzést kapni. Ezek a helyzetek gyakoriak a szaunákban, uszodákban és egyéb
sport létesítményekben, de a tömegközlekedési eszközökön is, és általában minden olyan helyen ahol sok ember
zsúfolódik össze.
Érdekes, hogy a kisgyermekeknek ritkán van lábgombás betegsége, viszont gyakori náluk a soor-gombás
fertőzés, ami elsősorban a szájat, nyálkahártyát és a nemi szerveket támadja meg.
Elsődlegesen meg kell akadályozni a bőrgombásodás kialakulását. Olyan tevékenység után amely valószínűsíti a
gombák elszaporodását, alapos tisztálkodás és a veszélyeztetett bőrfelület fertőtlenítése javasolt. A fertőzés
kiújulása elkerülhetetlen, ha a hajlamosító tényezők illetve a fertőző forrás szerepét nem tisztázzuk.
A körmök gombás fertőzése mind a láb, mind a kézkörmöket is megbetegítheti. Kialakulását megelőzheti a
köröm sérülése a körömágy gyulladása vagy a végtag keringési betegsége (érszűkület,vénás pangás) A körmök
kisfokú fertőzésére gomba ellenes körömlakk használható. Kiterjedtebb fertőzés esetén azonban az egyetlen
megoldás a gyógyszeres kezelés, mivel a kenőcsök és oldatok a vaskos körömbe nem tudnak bejutni. Már
fertőzött egyénnel ne használjunk közös törölközőt, lábbelit, ruhaneműt. A kezelést a tünetek elmúlta után is
még 1-2 hétig kell folytatni.
Kovács Imréné

NOSZTALGIA
Kapor mártás.....történetem
Sok évvel korábban kórházi tartózkodásom idején ettem először kórházi ebédként kapormártást sült hús mellé tálalva, ami nagyon finom volt. Érdeklődtem, hogyan készítik el és
azóta egyik kedvenc mártogatós szószunk lett. Persze a paradicsom-mártás is nagyon finom,
.de kell a változatosság
Gyöngyvirágos kiskertemben, ami egy szép magyar nóta címe is április május hónapokban
rengeteg kis zsenge kapor bújik elő. Ollóval levagdosom, megmosom, alaposan megaprítom
és lefagyasztom, későbbi időkre gondolva.
Szeretettel ajánlok még egy mártást az uborka-mártást is sültek mellé.
Kapor mártás

3 evőkanál vaj
2 evőkanál liszt
1 maroknyi kapor
2dl húslé
só
bors
cukor
2dl tejszín vagy tejfel
fél citromlé
Az olvasztott vajhoz simára keverni a lisztet. A világos rántáshoz hozzá adni az apróra vágott
kaprot, majd a húslét ráönteni, melyet ízlés szerint ízesíteni sóval borssal és cukorral. Forralni
pár percig majd hozzá adni a tejszínt és a citrom levét amivel szintén fel kell forralni.
Uborka mártás

4 evőkanál vaj
3 evőkanál liszt
6-7 szem ecetes uborka
só, cukor, uborkalé
2dl tejszín vagy tejföl
Az olvasztott vajhoz simára keverni a lisztet kevés vízzel összefőzni. Pici kockára vágni az
uborkát és a rántásba tenni. Ízesíteni sóval, cukorral és uborkalével. Tejszínnel felforralni.
Csirke, pulyka, disznó sültekhez kiváló.ű
Jó étvágyat kívánok hozzá: Kovács Imréné
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KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Június hónapban:
június 26. (kedd):
június 29. (péntek):

könyvtár
könyvtár

14.00-tól
14.00-tól

Július hónapban:
július 03. (kedd):
július 06. (péntek):
július 10. (kedd):
július 13. (péntek):
július 17. (kedd):
július 27. (péntek):
július 31. (kedd):

könyvtár+börze
könyvtár
könyvtár
könyvtár
könyvtár+börze
könyvtár
könyvtár+börze

14.00-tól
14.00-tól
14.00-tól
14.00-tól
14.00-tól
14.00-tól
14.00-tól

Helyszín: Ukk Községi Könyvtár
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy 2012. július 20-án pénteken és július 24-én kedden szabadság
miatt a könyvtár ZÁRVA tart!
Megértésüket köszönöm!

Kizmus Vera
Könyvtáros
_____________________________________________________

FELHÍVÁS!!!
Hurrá itt a nyár!
A könyvtár nyitva tartás ideje alatt a vakáció idején tollaslabdázás, labdajátékok, társasjátékok és alkalmanként
közös főzés, bográcsozás lehetőségével színesítjük a szünidőt az iskoláskorú gyerekeknek!
Ha nem esik az eső, akkor Pénteken (június 29-én) 16.00-ra várjuk a fiatalságot egy előzetes megbeszélésre a
kosárlabdapályára, rossz idő esetén a könyvtárba!
Mindenkit szeretettel várok!!!
Komendánt Irén
polgármester

JÚLIUSI PROGRAMOK
Július 14.:
Helyszín:

Kistérségi Napok
Zalagyömörő Gondolat Szabadidő Park

Július 28.:
Helyszín:

Falunap Ukk
Ukk Óvoda Udvara

Július 27.-augusztus 05.:

Művészetek völgye - Kapolcs

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 a www.ukk.ujsag@citromail.hu e-mail címre várjuk sok szeretettel!
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