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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Az elmúlt 2 év értékelése, avagy „betelt a pohár”!
Településünkön élnek olyan lakosok, akik jobban tudnak mindent azoknál, akik ténylegesen a falu
igazgatásában és működésében vesznek részt (polgármester, képviselő-testület, jegyző, az
önkormányzat alkalmazottai és a körjegyzőség alkalmazottai), illetve a szomszéddal és az utcán
diskurálnak arról, hogy vajon mi zajlik az önkormányzaton. Ők azok, akik a tényekről való
meggyőződés nélkül alkotnak véleményt és a saját maguk által kreált pletykákat híresztelik. Mivel a
közelmúltban egy ilyen „ismeretlen besúgó” egy meglehetősen hosszúra fogalmazott levéllel kereste
meg egy magas rangú politikus ismerősét, ezzel egy ellenőrzési folyamatot elindítva az önkormányzat
és a Ferrir Bt ellen , úgy gondoltam eljött az ideje, hogy írásban összefoglaljam az elmúlt 2 évben
történteket. Mindezt azért, hogy az én oldalamról közvetlenül is tájékozottak legyenek.
Azzal kezdeném, hogy legalább havonta tart a képviselő-testület nyilvános testületi ülést, ahol a
település dolgait tárgyaljuk. Büszke vagyok arra, hogy eddig még minden testületi-ülésen jelen volt
valamennyi képviselő, azonban egy testületi ülésen sem jelent meg a lakosság közül senki, hogy
kérdéseit vagy problémáit közvetlenül az illetékesekkel beszélje meg. A képviselők az elmúlt kettő
évben minden tervemről, az önkormányzat problémáiról tájékoztatást kaptak és közösen döntöttük el,
hogy miben kezdjünk intézkedéseket, illetve milyen irányban érdemes tájékozódni. A kezdetekkor
tudtam, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem fényes, azonban nem gondoltam, hogy a
problémák ilyen súlyosak. A kezdeti „rózsaszín köd” mára elszállt a szemem elől. Reálisan
igyekszünk felmérni az éppen elénk tárulkozó lehetőségeket és közös egyeztetés után a testület
döntését kezdem végrehajtani úgy, hogy a jegyző a törvényességi feltételekről és a jogszabályi
előírásokról tájékoztat, és azt betartatva hagyja jóvá a polgármester intézkedéseit. Összegezve így
működik az önkormányzat élete.
2 évvel ezelőtt több, mint 20 millió Ft hiánnyal vettem át a hivatalt. Ez a szám 20 év alatt
halmozódott fel. Ezt a hiányt képtelenség helyi intézkedéssel eltűntetni. Évente benyújtjuk az
önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknak kiírt pályázatot, melyet bár pozitívan
bírálnak el, de eddig még 600.000-1.500.000 Ft-nál nagyobb összeget még nem kaptunk. Ez is nagy
segítség a működés fenntartása érdekében, azonban nagyon kevés ahhoz, hogy látványos fejlődést
tudjunk felmutatni. A 2 év alatt a 2010. évi hiányt a jelenlegi vezetés nem növelte. Ez is eredmény.
A mindennapi túlélésért küzd az önkormányzat és a pályázati lehetőségek kihasználásán kívül nincs
más fejlődési esélyünk.
A 2 év alatt benyújtott pályázatok:
- 2010. évtől igyekszünk mindent megtenni azért, hogy egy brikettáló üzemet tudjunk létrehozni, ezzel
munkahelyeket teremteni és a hátrányos helyzetű lakosságnak olcsóbb tüzelő anyagot biztosítani.
Ennek a tervnek a megvalósítása érdekében összesen 3 pályázat lett benyújtva, azonban mindet
visszautasították.
- Pályáztunk az EU- élelmiszer segélyprogramban tavaly és idén is. Az idei élelmiszerosztás pontos
időpontjáról még nem tájékoztatott minket a központi szerv. Az „ismeretlen besúgó” szerint a tavalyi
élelmiszerosztás nem zajlott törvényesen és jelezte az MVH-nak észrevételét. Az MVH jött,
ellenőrzött és végül mindent rendben talált. Nem értem, hogy jó dolgok ellen miért kell küzdeni. Aki
nem tudja a falu életét előbbre vinni, az legalább ne hátráltassa.
- Pályáztunk a LEADER-ben 3 pályázattal: Az egyik az idei falunap volt, melyet III. Méhecske
fesztivál néven tartottunk. Aznap jött a LEADER helyi akciócsoportja ellenőrizni és mindent rendben
talált. Az idei falunap 550.000 Ft-ba került a tavalyihoz hasonlóan. Korábban volt olyan falunap
aminek a költségvetése meghaladta az 1 millió forintot is. A térségben az egyik legszínvonalasabb
rendezvényekkel mi büszkélkedhetünk. Bár ezt csak azok tudják tanúsítani, akik részt vesznek a
rendezvényeken és jól érzik magukat kihasználva a programok nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket.
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Akik nem jönnek el azért, hogy „majd ők megmutatják”, nem a szervezőkkel tesznek rosszat, hanem
magukat fosztják meg a rendezvény nyújtotta élménytől. Ez egyébként vonatkozik minden
önkormányzat által szervezett eseményre (pl.: költészet napja, március 15-i ünnepély, anyák napja,
falunap, mikulás és karácsonyi ünnepély, Méhecske fesztiválok stb.)
- A másik pályázat az orvosi lakás közösségi térré való átalakításához kapcsolódik. Berendezési
tárgyakat és számítástechnikai eszközök beszerzését szeretnénk megvalósítani.
- A harmadik pályázat a hátrányos helyzetű lakosságnak szervezett oktatásról szól. Ez utóbbi kettő
megvalósítására sajnos még nincs meg az anyagi fedezet. Ugyanis ezek a pályázatok
utófinanszírozottak. Hitelből nem tudjuk megvalósítani, mert nagy az önkormányzat hiánya és egy
bank sem finanszírozza meg terveinket.
- Következő és egyben a legnagyobb volumenű nyertes pályázatunk a kistérségi Start-munkaprogram,
melyben 14 embert foglalkoztatunk. Ennek köszönhető, hogy az önkormányzat új eszközöket tudott
beszerezni és 2012-ben a kellő emberi kapacitásnak köszönhetően rendben tudjuk tartani a település
zöldterületeit. A Start-munkaprogramot eddig háromszor ellenőrizték. A harmadik alkalom az
„ismeretlen besúgónak” köszönhető. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy mindhárom ellenőrzés
során rendben találtak mindent. A programban vállaltakat betartjuk, az ütemterv szerint haladunk és a
programban vásárolt eszközöket részletes nyilvántartással vezetjük. A kistraktort a Ferrir Bt
telephelyén azért helyezte el őrzésre az önkormányzat (erről testületi döntés született), mert
biztonságosabb a tárolása, mint az önkormányzat székhelyén, ahova már több alkalommal betörtek.
Sajnos nem rendelkezik olyan biztonsági berendezésekkel az önkormányzat, mellyel meg tudna védeni
egy ilyen nagy értékű tárgyi eszközt. A másik oka az őrzési helyszín kiválasztásának, hogy a kistraktor
karbantartásában és szervízelésében Nagy László díjmentesen segítséget nyújt.
A Start-munkaprogram a település számára csak hasznot hoz, hiszen munkahelyet biztosít, a konyha
alapanyag szükségletéhez hozzájárul, az akácfa ültetvények 8-10 év múlva kb. 10 millió Ft bevételt
képeznek az önkormányzatnak és a település zöldterületeit rendben tudjuk tartani.
Egy másik falusi legendára is szeretnék reagálni a Baracskay-házzal kapcsolatban. Állítólag a papírok
alapján nem az önkormányzat tulajdona vagy valami hasonló a pletyka tartalma. A tények a
következők: 2012. április végén ügyvéd előtt írták alá az ajándékozók és az önkormányzat az
ajándékozási szerződést, melyben vállalta az önkormányzat, hogy az életveszélyesnek nyilvánított
épületet 3 hónapon belül, azaz július végéig olyan állapotba hozza, hogy az már nem lesz
életveszélyes. Szóval minden a határidőket betartva rendben zajlott.
A falusi legendáknál maradva az UKKi kakUKK szerkesztőinek nevében mondom, hogy mindenki
önkéntesen vesz részt a cikkek írásában mindenféle díjazás nélkül. Hiszen vannak olyan emberek is,
akik önzetlenül vesznek részt a közéletben és szívesen tartoznak egy közösséghez.
- Idén adtunk be egy egészségre nevelő pályázatot, melyről még nem született döntés. A pályázatban a
programok lebonyolításán kívül eszközbeszerzésre (kültéri pingpong-asztal, sporteszközök, projektor,
laptop, multifunkciós nyomtató) is sor kerül.
- Gógánfa nyújtott be pályázatot az 3 óvoda vonatkozásában. Ukk elsősorban kültéri játékokra pályáz,
hogy korszerűsítsük a játszóterünket.
- A sportöltöző befejezése érdekében nyújtottunk be pályázatot a belügyminisztériumhoz, mely még
nem került elbírálásra.
Volt még több olyan pályázatunk, melyek nem nyertek, de nem csüggedünk el, és rengeteg energiát
fektetek abba, hogy újabb és újabb lehetőségeket tárjak fel a fennmaradás és a fejlődés érdekében,
amiket aztán testületi-megbeszélések alkalmával közösen elemzünk és döntjük el, hogy melyikkel
érdemes foglalkozni, avagy sem.
2010. év végén 1.900.000 Ft-ot fizettünk ki lejárt határidős számlák és intézményi finanszírozások
kiegyenlítésére hitelből.
A legnagyobb nehézséget az önkormányzat működésében a múltból görgetett hiányok okozzák. Ilyen
például a jogosulatlanul felhasznált közel 5 millió Ft-os iparűzési adó előleg, melyet egy vállalkozás
anno előlegként fizetett be, azonban a bevallásában lényegesen kevesebbet vallott be. A bevallás
beérkezéséig az önkormányzat már felhasználta az előleg összegét, melynek következtében nem tudta
visszautalni a vállalkozásnak a visszajáró pénzösszeget. 7 millió Ft folyószámla hitele van az
önkormányzatnak, melyet maximálisan kihasznált annak érdekében, hogy az intézményi
finanszírozásokat tudja teljesíteni. Nagy hátralék mutatkozik a szemétszállítási díj és a közvilágítás
díjának megfizetése tekintetén, mert az állami és egyéb bevételek a bérek és járulékait, a
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rezsiköltségeket, a konyha fenntartásának költségeit és a társult intézmények finanszírozását fedezik
többé-kevésbé.
Költségmegtakarítással kapcsolatban tett intézkedéseink: Tamás János falugondnok nyugdíjba
vonulásakor megszűntettük a karbantartói munkakört felajánlva Kovács Györgynek a falugondnoki
állás lehetőségét, melyet Kovács György elfogadott, ezért nem kellett kiírnunk a pályázatot a
falugondnok választásra. Megjegyzem, törvényesen jártunk el. A karbantartói bért megspóroltuk.
A többi településhez hasonlóan Ukk is áthárítja a szemétszállítási díjat a lakosságra az önkormányzat
fennmaradása érdekében.
A konyha élelmezési vezetője, Németh Lajosné nyugdíjba vonulása előtt pályázat kiírásával kerestük
az utódját. Helyi lakosként Komendánt Ilonát választotta meg a képviselő-testület úgy, hogy én nem
szavaztam érintettségemet jelezve. Az új alkalmazottat nem napi 8 órában, hanem napi 6 órában
foglalkoztatjuk.
Egyéb bevételként 450.000 Ft-ot faértékesítésből, 200.000 Ft-ot rendezvényi bérleti díjból, 1.000.000
Ft-ot mezőgazdasági utak és árkok értékesítéséből könyveltünk le az elmúlt időszakban.
Nem költekezünk feleslegesen és amit lehet, megoldunk a saját alkalmazottainkkal. Ilyen az orvosi
lakás belső felújítási munkáinak az elvégzése, az intézmények festése stb. Fákat és virágokat ültettünk
úgy, hogy a lakosságtól felajánlott növényeket ültettük el. A falugondnoki autó a focistákon és az
orvosi ellátásra szorulókon kívül nem szállít senkit. A helyi sportéletet éves szinten 700-800 ezer Fttal támogatjuk (anyagi támogatás, pályakarbantartás, sportolók szállítási költsége).
A központilag előírt kötelező feladatok időről időre nőnek, azonban a megvalósításhoz szükséges
fedezetet nem biztosítják, ezt nekünk kell „elővarázsolni”.
Nagy vonalakban megemlítenék még pár dolgot, melyet az önkormányzat az elmúlt 2 évben
végrehajtott minimális költségráfordítással, hiszen a „nincsből” nehéz nagyot alkotni:
- középületek és a temető kerítésének festése, iskola szennyvízelvezetésének megoldása (Nagy László
díjmentes segítségnyújtásával), az óvoda és a konyha beltéri festése, az Szalai-kúriáról ellopott
esőcsatorna pótlása (Nagy László díjmentesen szerelte fel a csatornát saját alkalmazottjával), az orvosi
lakás belső karbantartási és felújítási munkáinak elkezdése (Itt szeretném megemlíteni, hogy Szakos
János a villanyszerelési munkákban díjmentesen nyújtott segítséget, melyet köszönök a képviselőtestület nevében), faluvirágosítás, helytörténeti kiállítás bemutatása…stb.
Éves szinten 11-12 UKKi kakUKKot szerkesztünk, hogy tájékoztatva legyen a lakosság az aktuális
önkormányzati tevékenységről, valamint egészséggel, kultúrával és közéleti eseményekkel színesítjük
a lapot.
Máltai Szeretetszolgálat tagjaként sikerült elérnem azt, hogy belga lovagoktól és a Máltai
Szeretetszolgálattól kapjunk adományokat, melyet 2010. év vége óta rendszeresen, jól működően
osztunk a könyvtárban.
A fiataloknak a nyári időszakban közösségépítés céljából megszerveztük, hogy hétfőtől szombatig
délutánonként sportolási és egyéb kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk. Bár a fiatalság nem
igazából él a lehetőséggel.
Harcolok az iskoláért, holott a bezárás azért fenyegeti, mert anno nem vett részt az iskola-felújítási
pályázatban.
Röviden összegezve én így látom a munkámat és az önkormányzat helyzetét. Biztosíthatok mindenkit,
a törvényességi határokat nem léptük át, erre a testület és a jegyző figyel, hiszen ez a kötelességünk.
Senki nem veszélyezteti a munkáját (a hivatalnokok esetében a bérezésük alig több a minimálbérnél)
törvénytelenség elkövetésével, úgyhogy javaslom, hogy mielőtt bárki elkezd falusi legendákat gyártani
és pletykákat kreálni, a bennfentesektől nem árt meggyőződni a tényekről. Ezért vannak a nyilvános
testületi ülések. Kérem, feleslegesen ne „ugráltassa” senki a különböző hatóság ellenőreit, mert nem
hagyom, hogy bárki jogtalanul és koholt vádakkal bőszítsen fel azok ellen bárkit, akik teszik a
dolgukat és a település előrelépésén és túlélésén dolgoznak. Ha valaki segíteni nem tud vagy nem
akar, legalább ne hátráltasson a munkánkban!
Köszönöm azoknak a lakosoknak a munkáját és támogatását, akik bármiben segítenek és építő
kritikákkal, valamint véleményekkel segítik munkánkat!
Komendánt Irén
polgármester
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ISKOLAI HÍREK
Itt van az ősz, itt van újra!!!
Bár az időjárás nem ezt mutatja, de lassan vége a nyárnak!
A legtöbb kisgyerek már felkészült az új tanév kezdetére szebbnél szebb táskákkal,
tolltartókkal, tanszerekkel. A leendő elsősök még izgalommal teli várakozással néznek az
ismeretlen felé, a nagyobbak lelkesedése már kissé megtört, mert tudják, hogy kemény munka
vár rájuk az elkövetkező 10 hónapban.
A tanévben ismét 3 telephelyen folyik az oktatás Ukkon – Gógánfán – és Dabroncon.
Sajnos helyben ismét csak 2 osztály tanul az 5-6. évfolyamon.
Nagy változás előtt áll az oktatás 2013 január 1-je után, hiszen az önkormányzatoktól az állam
veszi át az iskolák irányítását, működtetését, így ő dönti el, hogy mely intézményeket
működteti tovább. Reméljük, térségünkben pozitív elbírálás történik.
Addig is minden pedagógusnak, iskolai dolgozónak és a diákoknak eredményes közös munkát
kívánunk!
Polgár Mária

KÖZÉLET

Házasságkötés!!!
Molnár Zsuzsanna és Talabér Zsolt Isten és Ember előtt házasságot kötött 2012.
augusztus 11-én!
Kis közösségünk nevében kívánunk jó egészséget, gyermek áldást, egymás közt megértő
szeretetet!
Sok boldogságot kívánunk az UKKi kakUKK szerkesztősége nevében is közös életükhöz!

Gyászjelentés!!!
Sajnálattal közöljük minden ukki lakossal, hogy Istvánovics György 2012. július 18-án
elhunyt.
A gyászoló család köszöni az egyházközség imáit segítségét. Fájdalmukban való együtt érző
részvétet.
Nyugodjon békében!
Gyászoló Család
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BABA-MAMA ROVAT
Pici gyerkőcők társaságában az ember boldogan csipegeti fel a gyerekirodalom
gyöngyszemeit. Ezúton szeretném megosztani az egyik kedvencemet:

FELNŐTT
(Bartos Erika verse)

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Három vödör fagyit veszek.
Meg is eszem azon nyomban,
Mind elfér a pocakomban!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Építek egy játszóteret!
Volna ott egy olyan csúszda,
Teteje az égig nyúlna!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Rakétával útra kelek,
Elérem a sárga Napot,
Onnan írok képeslapot!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Megmászom egy magas hegyet!
Megnézem a vizek mélyét,
Bejárom a világ végét!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Repülőt is vezethetek,
Száguldok a felhők között,
Elbújok egy csillag mögött.

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Minden tengert felfedezek,
Ugrálok a hullám hátán,
Lovagolok majd egy cápán!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Mennyi mindent megtehetek!
Késő estig fennmaradok,
Palacsintát habzsolhatok!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Nem maradok többé gyerek,
Addigra már az is lehet,
Nem akarom mindezeket.

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Madarakkal énekelek,
Gyűjtök sok szép követ, botot,
Rendet rakni sosem fogok!

Hogyha egyszer felnőtt leszek,
Gyerekeket nevelgetek,
Bölcsőt ringat majd a kezem,
Nem lesz időm semmire sem.
Üdvölettel: Maróthi Erzsébet (Böbi)
GYÓGYNÖVÉNYROVAT

Aszalás, lekvárfőzés, káposztasavanyítás
A kerti és vadon termő gyümölcsök hagyományos tartósítása az aszalás. A nagy
gyümölcstermő vidékeinken, a gabonatermesztésre kevésbé alkalmas tájakon már évszázadok
óta eladásra, piacra is aszaltak. Kisebb alkalmas tájakon már évszázadok óta eladásra,
nagyobb mennyiséget sütőkemencében, napon szárítottak. Nagyobb mennyiséghez már erre
való alkalmatosságot is készítettek, például a Kisalföldön, Erdélyben a szilvásokban,
szőlőkben aszalókemencéket, aszalóházakat építettek. Az aszalt szilvát a 16. században
külföldön (német területen és Lengyelországban) „magyar szilvának” nevezték. Az aszalt
gyümölcs böjti étel és téli csemege volt.
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Ugyancsak kedvelt volt a szilvalekvár is, melyet nagy mennyiségben szoktak egyszerre
megfőzni. Ehhez a szomszédok, rokonok segítsége kellett, hiszen nagy üstökben főzik néhol
ma is, folytonos kevergetéssel, majd cserépedényekbe töltik.
A káposztasavanyítás ugyancsak elengedhetetlenül fontos volt a családoknál. Káposztagyaluja
azonban nem volt mindenkinek, a használatért káposztával fizettek. A gyalulás, taposás
férfimunka. A káposztát fahordókban tapossák, a tetejére vászonkendő, deszkalap és 20-30
kilós kő kerül. 2-3 hét alatt megsavanyodik és azután hetenként mosni kell a követ és a
deszkalapot, hogy a káposzta tönkre ne menjen. A káposztából készült ételek jelentőségét
nem kell külön ecsetelnem, a matyó vőfély így kezdte a kínálást a lakodalomban:
„A káposzta a magyarnak híres eledele, Kigyelmeteket is megkínálom vele.”
Németh Ernőné

EGÉSZSÉG

A napégés veszélyei
Európai ember számára szokatlanul forró meleg napokat élünk. Időnk nagyobb részét a szabadban
tölthetjük, mely bőrünk számára napégést, de más veszélyeket is tartogathat. A hőmérséklettel az UV
sugárzás is növekszik.
A napfény minden életforma alapvető szükséglete. A kalcium és foszfor csontokba és fogakba való
beépülését segítő D-vitamin is napfény hatására keletkezik bőrünkben. Éltet, gyógyít jó kedvre hangol,
ugyanakkor "mellékhatásaival " is találkozhatunk ha nem vagyunk elővigyázatosak.
Mindenképpen ügyelni kell a napozás időtartamára, a megfelelő időpont és bőrvédő készítmények
kiválasztására.
Délelőtt 10 órától délután 3 óráig érdemes elkerülni a napon való tartózkodást! A napozást
érdemes a kora délelőtti, illetve a késő délutáni órákra időzíteni.
Egyes gyógyszerek mellet tilós a napozás,így gyógyszerszedés esetén mindenképpen el kell olvasni a
betegtájékoztatót.
A napozás soha ne tartson órákig, érdemes több rövid ideig tartó napfürdőt venni s bőrtípusunkhoz illő
fényvédő terméket használni.
Az anyajegyek külön figyelmet igényelnek, így hosszabb napozás esetén még fényvédő termékek
használata mellet is érdemes inkább leragasztani ezt a területet.
A napégés tünetei:
•
•
•

a bőr meleg, az irritációt követő nap hámlani kezd
rózsaszín vagy vörös bőrfelület
súlyosabb napégés esetén a bőr felhólyagosodhat

Enyhébb esetben a napégés otthon is könnyen kezelhető. Az irritált bőrfelületet borogassuk hideg
vizes kendővel. A bőrt gyakran krémezzük hidratáló krémmel, illetve használhatunk patikában
kapható, kifejezetten a napégés kezelésére szolgáló fertőtlenítő /hűsítő spray-t is. Fontos a meg felelő
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mennyiségű folyadék fogyasztás, az irritált bőrfelületre tilos gyantát, szőrtelenítő krémet, vagy más a
bőrt irritáló szert használni.
Súlyosabb esetben, ha a bőr felhólyagosodik, illetve láz, fejfájás vagy hányinger is társul a tünet
együtteshez, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hiszen ez akár napszúrásra is utalhat.

Egészségükre: Kovács Imréné

KÖZÉLET

A Búcsú értelme és jelentősége
Kedves olvasók a búcsúi ünnepségek folyamán gondolkodtam arra,hogy római katolikus lévén kicsit
utána nézek hogyan és miképpen alakult ki a búcsú- amit kis falunkban Szentháromság vasárnapján
ünnepelhetünk. Ennek érdekében megkértem Komáromi Ferenc plébános urat is, hogy segítségemre
legyen az írás elkészítésében, - amit ő lelkesen szeretettel elfogadott. Köszönet érte.
Korunk hívő és kevésbé hívő embere,talán már-már nem egészen érti a búcsú napjának értelmét és
jelentőségét. A falvak őrzik jobban ezt a hagyományt. Persze vannak városokban is nagyon híres
helyek, közeli településünkön Sümegen a szép kisvárosban pl Mária névnap közeledtével ünnepeljük a
búcsút.
A búcsú ótörök származású magyar szó már az átadó nyelvben is "felmentést bűnbocsánat"jelentés is
magába foglalt,mely a középkortól kezdve a magyarban búcsújárás vallási ünnep egészült ki. Aki
búcsú napján gyón és áldozik teljes bűnbocsánatot nyer.
Székelyföldi nevén kicsi pünkösdnek is hívják a Pünkösd vasárnapot követő első vasárnapot
Szentháromság vasárnapját. Több település nevében is benne van a búcsú szó pl: Búcsúszentlászló. A
honfoglalás után a környéken telepedett le Bulcsu vezér és törzse.
Ukkon a falu három betűje indokolta valószínűleg a templom építőket,Szentháromságos egy Isten
pártfogóként való választására. Benne élünk mozgunk az Isteni környezetben a lelkünknek ez a
legfőbb állapota. Az Atya-Fiú-Szentlélek tükrözi a háromságos egy Istent. A család Apa Anya
Gyermekek háromsága, a földi háromság is a Szentháromság mintájára lett teremtve. Sajnos sok
embertársunk ma a búbánat a depresszió áldozatai lesznek,pedig- a középkorban az uralkodó
főemberek nem éltek ilyen körülmények közepet mint mi mai ember testvéreink. Bármennyire is
kívánatos a tiltott gyümölcs,a bűn hatásai alól szabadulni szeretnénk,ennek pedig teljes útja a
búcsú,amivel egyházunk Isteni irgalmat közvetít. Ezért a búcsú örvendezéssel vigalommal jár-régen ez
az ünnep összehozta a faluban lakokat,az elszármazott rokonokat. Talán ezt a hagyományt modern
formában a települések falunapi rendezvényei is közvetíthetik - de lelki jó feltételek nélkül
természetesen nehezebb.
Több helyen a búcsúk egy-egy csoda tevő képhez szoborhoz esetleg forrásvízhez és persze
névnapokhoz kötődnek. Zalagyömörőn a Szent Kereszt megtalálása emlékére van az ünnep.
A keresztség szentsége eltörli az eredeti bűnt de mellékhatásai a bűnre való hajlandóság,aminek
legfőbb jellemzője az önzés,az önmagunk körüli forgás ez a szűkülő kör mellékhatása marad. Minden
ember vágyik a kibontakozásra,ezért választ hívatást ezért dolgozik,építi szépíti a világot,de személyes
lelki kiteljesedésre is vágyik amit a véges szeretetkapcsolatok nem tudnak betölteni. Itt lenne és van
értelme testvéreink templomok szentmisék és zarándokhelyek Isten tiszteletek látogatására.

Kovács Imréné
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NOSZTALGIA
Recept: Málnás lepény
hozzávalók 4 főre:
• 15 dkg búzafinomliszt
• 10 dkg margarin
• 1 db tojás (M méret)
• 15 dkg porcukor
• 1 db citrom
• ½ dl Pilos tejföl
• 1 csipet ékezési só
• 50 dkg gyorsfagyasztott málna
• 10 dkg darált, háztartási keksz
elkészítés:
A megszitált lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, az egész tojással, 5dkg porcukorral, valamint a reszelt
citromhéjjal, a tejföllel és a sóval.
Hűtőszekrényben rövid ideig pihentetjük a tésztát, majd két részre osztjuk, és vékonyra nyújtjuk. Az
egyik lappal kibélelünk egy kerek tortaformát, majd ráöntjük a cukorral és a reszelt keksszel
összekevert málnát. Betakarjuk a másik lappal, amit villával megszurkálunk.
Előmelegített sütőben 1600C-on zsemleszínűre sütjük. Porcukorral megszórva tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kizmus Vera

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Augusztus hónapban:
augusztus 24. (péntek):
augusztus 28. (kedd):
augusztus 31. (péntek):

14.00 könyvtár
14.00 börze-könyvtár
14.00 könyvtár

Szeptember hónapban:
szeptember 04. (kedd):
szeptember 07. (péntek):
szeptember 11. (kedd):
szeptember 14. (péntek):
szeptember 18. (kedd):
szeptember 21. (péntek):

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

könyvtár
könyvtár
börze-könyvtár
könyvtár
könyvtár
könyvtár

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, Maróthi Erzsébet
Ötleteiket, véleményeiket a www.ukk.ujsag@citromail.hu e-mail címre várjuk sok szeretettel!
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