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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. szeptember 7-én a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülést tartott.
Napirendi pontok:
1.) ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés
Az Önkormányzat a működési kiadásainak csökkentése céljából minden évben benyújtja az
önhibájukon nehéz helyzetben lévő önkormányzatok számára kiírt pályázatot, melynek
benyújtási határideje 2012. szeptember 10. volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megszavazta a pályázat benyújtását.
2.) Tapolca Rendőrkapitány kinevezéséhez hozzájárulás
A Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányvezetői munkaköre megüresedett 2011. október 14ével. A beosztásra Főkapitány Úr Rausz István r. alezeredes Urat jelölte ki, aki 2012. február
16-tól megbízással látta el a kapitányságvezetői feladatokat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatja Rausz István r. alezredes Úr kinevezését.
3.) Vegyes ügyek
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az iskolaigazgató a 2012/2013 tanév órarendjét
úgy állította össze, hogy az ukki tagintézményben tanuló 5. és 6. osztályos tanulók
szaktantermet igénylő óráit csütörtöki napra tette és ezen a napon a tanulók a dabronci
tagintézményben tanulnak, ahol biztosítva vannak számukra a megfelelő felszereltséggel
rendelkező szaktantermek.
2012. szeptember 12-én a Képviselő-testület közmeghallgatást tartott.
Az ülésen 27 lakos vett részt.
A polgármester beszámolt a megjelenteknek az Önkormányzat 2012. évi tevékenységeiről
(melyeket a korábbi UKKi kakUKK számai tartalmaznak), valamint részletesen indokolta a
képviselő-testület eddigi döntései alapján tett intézkedéseket.
Komendánt Irén részletesen tájékoztatta a résztvevőket az Önkormányzat 2013. évi terveiről,
a Start munkaprogramban való jövő évi indulásról, valamint a közigazgatás és az oktatás
működésében 2013. január 1. után bekövetkező változásokról és ezek helyi szinten
érzékelhető következményeiről.
2012. szeptember 12-én Ukk Község Falugondnoka Falufórumot tartott.
A falufórumon részt vett a Kozma Judit a Falugondnokok Vas- és Győr- Moson- Sopron
Megyei Egyesület képviselője is.
Kovács György falugondnok jelenleg végzi a falugondnoki tanfolyamot, melynek kötelező
vizsgafeladata, hogy a falugondnok falufórum alkalmával beszámoljon tevékenységéről.
(folytatás a következő oldalon)
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A falugondnok feladatköre:
Óvodások és iskolások eseti szállítása, a szociális étkezők ebédjének kiszállítása, a betegek
orvoshoz szállítása, gyógyszerbeszerzés, lakossági ügyek intézése, mozgásukban korlátozott
személyek szállítása, a beteg-, rászoruló helyi lakosok problémáinak megoldásában való
segítségnyújtás (bevásárlás; téli tüzelő hasogatása, behordása; télen hólapátolás… stb.) és a
munkáltató megbízásából ellátandó egyéb teendők.
Kozma Judit javaslatára a falugondnok telefonszámát közzétesszük, hogy akinek szüksége
van a falugondnok segítségére, közvetlenül tudjon vele értekezni: 06/70/458-3516
A falugondnoki busz megrendelését továbbra is a Polgármesteri Hivatalban vagy a
Polgármestertől lehet igényelni.
Egyéb önkormányzati hírek
- Elkészült a temető volt szemétlerakó felőli oldalán a kerítés és facsemetéket ültettünk a
temetőben.
- Ukk Község Önkormányzata kb. 600 db használt könyvet kapott adományként, melyet 2012.
szeptember 28-án megrendezett Őszi mulatságon osztott ki az érdeklődőknek.

ŐSZI MULATSÁG
Az Önkormányzat 2012. szeptember 28-án szervezett Őszi mulatság néven egy „vásárt”,
illetve a gyermekeknek képzőművészeti és sport délutánt.
Az eseményen Pajer Kristóftól, Megyer polgármesterétől kapott könyvek közül válogathattak az irodalmat
kedvelők. A könyveknek körülbelül fele elkelt. A megmaradt könyveket a könyvtári nyitva tartás alkalmával
tekinthetik meg az érdeklődők.
A gyerekek őszi fákat színeztek, majd a zsűri értékelte a rajzokat. Az óvodásokat és az iskolásokat külön
díjaztuk.
Az óvónők és segítőik közreműködésével a gyermekek zöldségfigurákat készíthettek, melyeket emlékbe
hazavihettek. A zöldségszobrok alapanyaga burgonya, sárgarépa, karalábé, gesztenye, vöröshagyma volt. A kis
alkotók fantáziája határtalan volt.
Köszönet minden segítőnek!
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RÁKOSI VIKTOR NAPOK
2012. szeptember 19-én tartottuk Rákosi Viktor író, újságíró, humorista halálának 89..
évfordulójának a megemlékezését. A megemlékezés alkalmával a Polgármesteri Hivatal falán
található emlékművet koszorúztuk meg az 5. és 6. osztályos tanulókkal és egy kiállítást
mutattunk be az résztvevőknek Rákosi Viktor életéről és műveiről, Ukk történetéről és régi
tárgyakról. A kiállítás anyagát Tőtős Erzsébet, Domján Miklós és Ukk Község
Önkormányzata biztosította.

2012. szeptember 20-án és 25-én a Fekete István Általános Iskola valamennyi osztályában
Tőtős Erzsébet megrendezte a Rákos Viktor felolvasó versenyt, melynek győzteseit Ukk
Község Önkormányzata által felajánlott díjakkal jutalmazták.
2012. szeptember 22-én 8 fő megkoszorúzta Rákosi Viktor sírját a budapesti farkasréti
temetőben, immáron 9. alkalommal. Minden évben Tőtős Erzsébet gondoskodik arról, hogy a
sírra ukki földet vigyünk halálának megemlékezése alkalmából. Ez a ceremónia mára
hagyománnyá vált és idén is ápoltuk ezt a szokást. A koszorúzáson részt vett Rákos-Lukács
Márta is, aki Rákosi Viktor dédunokájaként az író többi leszármazottját képviselte.
Jövőre Rákosi Viktor halálának 90. évfordulója alkalmából egy nagyobb megemlékezést
szervezünk, amin az író leszármazottai is részt vesznek.
Komendánt Irén
polgármester

RÁKOSI VIKTOR
(1860-1923)
A Zala megyei Ukkon született, 1860-ban. Szülei tönkrement
birtokosok. Előbb Erdélyben, Gyergyóditrón él orvos-bátyjával,
majd a pesti piaristáknál tanul. Rákosi Jenő öccse előtt
természetesen megnyíltak a lapok is. A Nemzeti Hirlap, a Pesti
Hirlap közli írásait, 1881-től bátyja lapjának, a Budapesti Hirlapnak
belső munkatársa lesz. 1894-től a Kakas Márton című élclapot
szerkeszti. 1911-ben súlyos betegséget kap, mely a haláláig, 1929ig ágyhoz köti.
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A szökőkút csövét, amely vidáman szétfröcsköli a vizet, latinul sipunculusnak vagy népiesebb
formában sipulusnak, jó magyar kiejtéssel sipulusznak mondják. Ezt a Sipulusz nevet választotta
magának az a Rákosi Viktor nevű, áradó ötletű humorista, aki évtizedeken át csak úgy árasztottafröcskölte magából az egész országot nevettető fura históriákat, képtelen történeteket, nemegyszer már
a legmodernebb abszurdokra emlékeztető mulatságos képtelenségeket. Egy ideig ugyan Puszpáng,
majd Vasálarc néven írta főleg vicclapokba, de komoly napilapokba is humoreszkjeit, végül azonban
kikötött a Sipulusz név mellett, és az évek folyamán húsz kötetre való képtelenséget árasztott ki
magából ez a vidám szökőkút, aki elképesztő ötleteivel Heltaira is, talán még Karinthyra is, és
okvetlenül Rejtő-Howardra is hatott. Világirodalmi rokonságban Mark Twainnel és az angol
nonszensz költészettel áll, de nem egy bizarr ötletét a legmodernebb abszurdok is vállalhatnák.
Ugyanez a Rákosi Viktor, aki közben volt vicclapszerkesztő is - lapja, a Kakas Márton nagy
népszerűségnek örvendett -, tudott finoman lírai, érzelmes elbeszélő is lenni (akárcsak Mark Twain),
meghitt komolysággal idézte fel 1848 szabadságharcának kisembereit, érzékenyen vette tudomásul a
szegény emberek sorsát, bravúrosan hatásos ifjúsági regényíró volt, és habár a megrögzötten
kormánypárti, minden nacionalista példaképének számító Rákosi Jenő tizennyolc évvel ifjabb
testvéröccse volt, ellenzéki képviselőként ült és nemegyszer támadó éllel szónokolt a parlamentben.
Az ellentétektől izzó Magyarországon a legnépszerűbb emberek közé tartozott, azok is szerették,
akiket kigúnyolt vagy támadott, igazán soha senki se vette komolyan, mindenki a magáénak vallotta,
Gyulai Pál ugyanolyan szeretettel írt róla, mint Ignotus. Amikor 1923-ban meghalt, egyformán
gyászolta mind a hivatalos ellenforradalmi sajtó, mind a Nyugat.
És amikor hosszú szünet után 1957-ben, válogatott humoreszkjei Guttman a csörgőkígyó címen
megjelentek, az olvasók ugyanazzal a jókedvvel nevettek képtelen ötletein, mint a hetven év előtti
nagyszülők, akik először olvashatták ezeket a gondolatjátékokat. És akkortájt nem lehetett lélekhez
szólóbb olvasmányt adni az ifjúság kezébe 1848-ról, mint a Korhadt fakereszteket.
Rákosi Jenő öccse volt, tehát német származású, magyar nacionalista érzelemvilágú körben
nevelkedett. De a tönkrement dunántúli földbirtokos világból ifjan Erdélybe kerül sokkal idősebb
orvos bátyjához, majd másik, még idősebb bátyja, a már híres írónak számító Rákosi Jenő Budapestre
hozza, hogy a piaristáknál tanuljon. A nagy kultúrát adó, latinos szellemű papi iskolából egyenest
kerül az újságokhoz, ahol azonnal feltűnik szokatlanul egyéni humorával. Bátyjával mindig jó
barátságban marad, de merőben idegen tőle annak korábbi újromantikus, stilizált pátosza is, későbbi
harcos reakcióssága is. A kilencvenes években sokkal közelebb érzi magát a könnyed hangú városi
írókhoz, költőkhöz, Kozma Andorhoz, Heltai Jenőhöz, a negyvennyolcat idéző "függetlenségiekhez",
mint ahhoz az akadémizmushoz, amelynek bátyja idővel vezéralakja lesz. Igaz, magával hozta a
tönkrement vidéki urak bánatát is, de ez az ő számára inkább arra jó, hogy együtt érezzen a
kishivatalokba szorult úri leszármazottakkal, az egzisztenciát vesztett városi senkikkel, a bizonytalan
létű újságírókkal, a mesére váró gyermekekkel. Az egyik legjobb barátja Sebők Zsigmond, a
gyermekirodalom klasszikusa, Dörmögő Dömötör megalkotója. Felnőtteket és gyermekeket akar
nevettetni.
Mert mindenekelőtt nevettetni akar. Alkatánál fogva humorista. Nem szatirikus, mint Mikszáth, még
csak nem is fölényesen ironikus, mint Heltai - valami gyermeki derű és nevettető kedv árad belőle. Ez
a parlamenti képviselő, ez az emberségesen liberális ellenzéki valójában merőben apolitikus. Ha
komolyan ír, úgy nacionalista, hogy megérti a nemzetiségiek keserűségeit is. Úgy védi az uralkodó
osztály nemesi hagyományait, hogy együttérez a kisemmizettekkel. De a másik oldalról tekintve, úgy
látja a visszásságokat, az igazságtalanságokat, méltánytalanságokat, hogy nem lázadozik ellenük.
Nevetése senkit se sért, kritikája senkit se sebez. Ezért nem volt senki sem az ellensége. Érzelmeivel
mindenki azonosulhatott, derűje mindenkiben mosolyt vagy még inkább nevetést keltett. Ezért volt
mindenki a barátja.
Képtelenségeket halmozó humoros történetei is tulajdonképpen a hagyományos anekdotizmust
folytatják, s talán még úgy is mondhatjuk, hogy ő a közvetítő a vidéki-nemesi adomázás és a városi-
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újságírói vicc között, sőt még azt is megkockáztathatjuk, hogy epikus humora párhuzamos Nagy
Endre sajátos színpadi műfajjá kristályosodó kabaréhumorával. Annyi bizonyos, hogy a kabaré olyan
klasszikusainak, mint Heltai Jenő vagy a fiatal Gábor Andor, nem egy kupléjának humoros tartalmát
prózában Sipulusz is elmesélhette volna.
Rákosi Viktor számára a kortárs vagy komikus figura, vagy ha komoly tárgyhoz nyúl, akkor szánandó,
tehetetlen ember. Van egy igazán komor hangulatú regénye, az Elnémult harangok. Az erdélyi faluról
szól, ahol a magyarok lassanként kisebbségben maradnak a szaporodó és öntudatosodó románokkal
szemben. Nacionalista szorongással veszi tudomásul ezt a történelmi tényt, de a maga korában szinte
csodálatos humanizmussal érti meg a nemzetiségek nacionalizmusát is: román pópája ugyanolyan
rokonszenves alak, mint tragikus hőse, a magyar református prédikátor. Ebből a regényéből színdarab
is készült, amelyet sokáig nagy sikerrel játszottak. Írt néhány egyéb drámai művet is, ezeknek is
sikerük volt, de jelentőségük elhalványodik epikája mellett.
Ez az epika olykor hősöket keres, de ilyeneket igazán csak a múltban talál. De a múltban sem a nagy
ember, a történelem irányítója érdekli, hanem a közkatona, a közember, aki vérét vagy boldogságát
adja a nagy, közös ügyekért. Ilyenek a Korhadt fakeresztek hős lelkű kisemberei. 1848-49
forradalmának és szabadságharcának aligha állítottak szebb emléket, mint ebben a novellás könyvben.
Méltó - és nem is kisebb értékű - párja Jókai Csataképeinek. Rákosi Viktor műve azonban a
névtelenekről szól.
Még Napóleon és a napóleoni háborúk történetét is egy magyar parasztlegény kalandjaiban idézi fel
legjobb ifjúsági regényében, amelynek a címe: Kisbürgözdtől Waterlooig. Ahogy a Korhadt
fakeresztekben is, hőse ennek szintén a kisember, de a világtörténelem viharában.
Összes művei sokféle műfajárnyalat mesterének mutatják. Persze mindenekelőtt humorista, de azért
nem kisebb értékű a szánandó kisemberek lírai érzelmeit megragadó finom pszichológus sem, és nem
szabad elfeledkezni a társadalmi problémák részvevő megértőjéről sem. Csak pátoszt, csak lázongást,
csak vállalt harcot ne várjunk tőle. Soha gyakorló államférfi nem volt még politikamentesebb lény,
mint ő. De azt már nem tudjuk, hogy az igazi próbatételek idején mit is csinált volna: a háború, a
forradalmak, az ellenforradalom a véghetetlen betegség tehetetlen kínjai közt találja. 1911-ben
kényszerült betegágyba, és tizenkét évig szenvedett, míg végre 1923-ban, hatvanhárom éves korában
megváltásként elérkezett a testi halál.
Életében nagyon népszerű volt, még utána is jó ideig. Tulajdonképpen ma is helyet érdemelne legjobb
és főleg legmulatságosabb műveivel az irodalmi köztudatban.
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BABA-MAMA ROVAT
Csodás csirkemell
4 db kicsontozott csirkemell
8 dkg liszt
1 púpozott teáskanál pirospaprika
1 kávéskanál majoranna
1 kávéskanál fehér bors
1 teáskanál só
2 gerezd fokhagyma
10 dkg reszelt sajt
1 nagy fej vöröshagyma
2 dl tejföl
4 evőkanál olaj
A csirkemell filéket feldaraboljuk. A lisztet a fűszerekkel es az apróra vágott fokhagymával
összekeverjük.
A csirkemell darabokat megforgatjuk a fűszeres lisztben es kivajazott tepsibe egymás melle
rendezzük. A maradék lisztet egyenletesen a tetejére szórjuk, rákarikázzuk a vöröshagymát,
rászórjuk a reszelt sajtot es az olajjal elkevert tejföllel meglocsoljuk. A tepsire alufóliát
borítunk és előmelegített sütőben 50 percig sütjük, végén a tetejét picit megpirítjuk.
Rizzsel, savanyúsággal tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Maróthi Erzsébet (Böbi)

GYÓGYNÖVÉNYROVAT

40 felett is fiatalon!
Idősebben – bölcsebben, becsüljük meg magunkat!
Előttünk áll a lehetőség, hogy a társadalmi hozzáállás ellenére értékeljük saját
egyéniségünket, és pozitív példát mutassunk gyermekeinknek és unokáinknak. Negyvenesötvenes éveinkben már rengeteg tapasztalattal rendelkezünk, de életünk fele még előttünk
van. Az orvostudomány fejlődésének, az élet- és munkakörülmények javulásának
köszönhetően tevékenyek és egészséges időskornak nézhetünk elébe.
Ahogy öregszünk, szabadságunk nagyobb lesz, lehetőségeink kitágulnak. Amikor
gyermekeink elhagyják a szülői házat – akármikor következik is be –, mindenképpen
mérföldkő az életünkben; olyan esemény, ami vegyes érzelmeket vált ki belőlünk.
Mindenesetre próbáljunk meg pozitívan hozzáállni. Ha a szabadidőnk valóban
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megnövekedett, alaposan gondoljuk végig, hogy mit kezdünk vele, milyen elképzeléseink
vannak a jövőre nézve.
Szívesen utaznánk, jógázni kezdenénk vagy tornászni szeretnénk? Új ismereteket akarunk
szervezni, újra tanulni szeretnénk? Esetleg új karrierre készülünk? Vagy talán van egy régi
hobbink, amit hosszú évekig mellőztünk, és most szívesen felelevenítenénk? A lehetőségek
száma végtelen, tőlünk függ, hogy mibe kezdünk bele.
Több időt szentelhetünk kapcsolatainknak, feleleveníthetjük őket. Újra felfedezhetjük
férjünk/partnerünk társaságát, újfajta kapcsolatot alakíthatunk ki felnőtt gyermekeinkkel, régi
barátainkkal sűrűbben találkozhatunk, és mindenekelőtt nagyszülők leszünk. Erőt gyűjthetünk
beteljesületlen kapcsolataink megszakításához is.
Németh Ernőné
NOSZTALGIA

Kifli
hozzávalók:
 3 dkg élesztő
 2dl tej
 1 evőkanál cukor
 2 egész tojás 1 tojás sárgája
 60 dkg liszt
 25 dkg vaj v margarin
 2dl tejföl
 só
elkészítés:
Langyos cukros tejben az élesztőt felfuttatjuk. Egy nagyobb tálban a liszttel és a többi hozzá
valóval alaposan össze gyúrjuk. Kétszeresére kelesztjük. 4-5 gombócot gyúrunk a tésztából.
1cm vastagra sodorni és cikkekre vágni. Az alsó felén kezdve szépen feltekerni. Egy kicsit
felvert tojás fehérjével a tetejét megkenjük őrölt köménnyel vagy szezámmaggal megszórjuk.
Ízlés szerint sózhatjuk is. Sütő papíron arany barnára sütjük.
Tipp:A tepsi alá kb 2dl vizet csészébe tenni a sütés meg kezdése előtt amitől puhább és
tovább friss marad minden élesztős tészta.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Kovács Imréné
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IDŐSEK NAPJA
"Száguldva vágtat, roham az idő
Sorra váltják egymást föl a hetek,
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz "állj meg"-et...."

Ukk község képviselő-testülete tisztelettel meghívja
a község 60 éven felüli lakosságát
2012. október 19-én pénteken 16.30 órakor kezdődő
IDŐSEK NAPI
rendezvényére az iskola ebédlőjébe
Köszöntőt mond: Komendánt Irén polgármester
A műsorban fellépnek:
Színjátszókör tagjai
Ukki iskolások
Búzavirág Asszonykórus
Élőzene: Cseh Károly
Kérjük, az ünnepségen való részvételüket telefonon (87/459-043) vagy személyesen
jelezzék, hogy az ebédre megfelelő mennyiséggel tudjunk készülni

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Október hónapban:
október 05. (péntek):
október 09. (kedd):
október 12. (péntek):
október 16. (kedd):
október 19. (péntek):

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

könyvtár
könyvtár+börze
könyvtár
könyvtár
könyvtár

Helyszín: Ukk Községi Könyvtár

OKTÓBERI PROGRAM
Október 19. (péntek): Idősek Napja
Helyszín: Ukk Iskola ebédlője

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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