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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
JÓ GYAKORLATOK A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN UKKON

Bemutatkozás
Ukk község Veszprém megyében, azon belük a hátrányos helyzetű Sümegi Kistérségben helyezkedik el.
Lakosságának száma 358 fő, a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek aránya magas. A település 2012-ben
vett részt először a Startmunka-program mezőgazdasági projektjében. A projekt kettő programból tevődik össze:
az egyik a növénytermesztés a helyi közétkeztetés zöldségigényeinek figyelembevételével, a másik az
akácfaültetés. Összesen 14 főt foglalkoztatunk a mezőgazdasági projekt keretében.

2012. év összegzése
A 2012. év tanulóév volt a polgármester, a képviselő-testület, a hivatal dolgozói és a közfoglalkoztatottak
számára egyaránt. Mindannyian magunkénak éreztük a feladatot, melyet elvállaltunk és igyekeztünk mindig a
leghatékonyabban és költségkímélőbben megvalósítani az elénk kitűzött célokat.
A természeti adottságaink jók (föld minősége, öntözésre alkalmas kút, esővíz gyűjtése stb.). Nem gazdálkodtunk
nagy földterületen (1-2 ha), azonban kétszer vetettünk a meglévő területekbe. A program márciusban indult, a
földterületek előkészítésével kezdtük a munkát, majd áprilisban veteményeztünk, kissé késve. Termeltünk:
zöldbabot, paprikát, uborkát, sárgarépát, vöröshagymát, sóskát petrezselyemgyökeret, paradicsomot, karalábét,
káposztát, burgonyát, fokhagymát és zöldborsót. Ősszel 20 db gyümölcsfát ültettünk: alma, körte, cseresznye,
meggy, kajszibarack és szilva.
2012-ben a növénytermesztésből származó „bevétel” 519.861 Ft volt.

Konyhakert áprilisban

Konyhakert májusban

Konyhakert júniusban

Az energiaakácfa-ültetés 4 önkormányzati helyszínt érintett.
Összesen 8000 db energia akácfa ültetését terveztük 2012-ben. A kijelölt területeken az ültetést bozót írtás,
fakivágás és tereprendezés előzte meg a földmegmunkáláson kívül. Bízunk benne, hogy a facsemeték jó
arányban túlélik a telet és körülbelül 5-8 év múlva lesznek vágásérettek.
Akácfa-csemete ültetés
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2012. év tapasztalatai
Az Ukk Község Önkormányzata év közben folyamatosan kisebb (1400-8500 m2 ) földterületeket szerzett
(adásvétellel, elbirtoklással, ajándékozással). Ezt szeretném a jövőben is folytatni, hiszen a jövőben még

Paradicsomlé készítés

Saját készítésű paradicsomlevek a raktárban

komolyabban szeretnénk a növénytermesztéssel foglalkozni. Lesznek olyan földterületek, melyekbe egy évben
háromszor is lehet zöldségfélét ültetni. 2012-ben a konyha hiányolta a tökfajtákat és a céklát. Valamennyi
zöldségből körülbelül 3-szor többet kell jövőre veteményezni, hogy egész évre fedezni tudjuk a konyha
zöldségigényét. A tartósításban és a feldolgozásban is szereztünk gyakorlatot: lecsót, paradicsomlét, csalamádét
és zöldparadicsom-lekvárt készítettünk.

Káposzta-ültetvény

Káposzta végterméke: csalamádé

A mezőgazdaság legnagyobb kockázati tényezője az időjárás. Májusban egy éjszakai fagynak köszönhetően a
burgonya, a zöldbab és a zöldborsó elfagyott, valamint az aszályos nyárnak tudható be a viszonylag alacsony
terménymennyiség,. A rendszeres öntözés ellenére sem tudtunk elegendő vizet biztosítani a növényeknek.
A palántákat (paprika, paradicsom, káposzta, karalábé) magunk neveltük a közfoglalkoztatottak által készített
„házi” üvegágyakban. 2013-ban is hasonlóképpen tervezzük a palántanevelést, mellyel jelentős költségeket
tudunk megtakarítani.

Tervek, célok, megvalósítás
2013-ban több belterületi földeket és ingatlant tervezünk vásárolni, mert a jelenleg rendelkezésre álló földterület
nem elegendő a konyha igényinek kiszolgálásához. Ezeken a területeken az idei tapasztalatokat figyelembe véve,
alaposan kidolgozott ültetési terv szerint fogjuk a zöldségféléket ültetni. Tehát egyik célunk, hogy a konyha éves
zöldségigényét meg tudjuk termelni.
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A 2012-ben ültetett energiaakác-csemeték 2013. és 2014. évben még gyakori utógondozást igényelnek, valamint
az egyik 8500 m2 alapterületű földterület egy részbe lett 2012-ben energiaakáccal beültetve, tehát 2013-ban az
egész területet szeretnénk még 5000 facsemetével kiegészíteni. Ezen a területen még rengeteg a telepítés előtt a
munka, mert ősszel és télen lettek a beteg és idős fák, valamint a bokrok kivágva. Ültetés előtt a terület nagy
részén a fatuskókat el kell távolítani. A 2013-ban megvásárolandó földterületek egy részén 150 db-os
homoktövis-ültetvényt hozunk létre. Az önkormányzat által már 16 éve elbirtoklás alatt van egy több, mint 8000
m2 alapterületű ingatlan, azaz az önkormányzat 16 éve sajátjaként gondozza és használja. 2013-ban fogjuk
elindítani az elbirtoklási pert. 2014-ben ezen a helyszínen 150 db-os bodza- és 350 db-os fekete berkenye
ültetvényt tervezünk kialakítani. Mindhárom gyógynövény, melyből gyógynövénylekvárt fogunk előállítani,
majd forgalmazni. Mivel a homoktövis 4-5 évesen fordul termőre és 2-3 éves csemetét tervezünk ültetni, ezt a
fajtát egy évvel előbb érdemes telepíteni. A feketeberkenye és a bodza 1-2 éven belül termőre fordul, tehát 2015ben már el lehet kezdeni a gyümölcsök feldolgozását szörpnek, gyümölcslének, illetve lekvárnak. 2014-ben a
feldolgozáshoz szükséges berendezéseket szeretnénk megpályázni.

Összegzés
A jövőben a mezőgazdasági projekt keretén belül 3 részprogramot kívánunk megvalósítani:
1.) Közétkezetéshez szükséges éves zöldségmennyiség termelése, feldolgozása:
- rövid távon, azaz éven belül mutatkozik az eredmény
2.) Bogyós gyümölcsfajták termesztése és feldolgozása
- középtávú célkitűzés, mely éves szinten 2015-től 5000 kg gyümölcstermésből (ez kedvezőtlen
időjárási viszonyok mellet garantált) az alábbiak szerint alakul:
8500 kg gyógylekvár = 5000 kg gyümölcs + 3500 kg kristálycukor
3.) Akácfa-ültetvény létrehozása
- hosszú távú befektetés (5-8 év múlva produkál nyereséget)
- 8000 db (2012. évi telepítés) + 5000 db (2013. évi telepítés) = 13.000 db
Véleményem szerint a fenti tervek megvalósítása 2015. évtől egy
önfenntartó szociális szövetkezet működését biztosítják 14 fő
fizikai foglalkoztatott és 2 fő szellemi foglalkoztatott
alkalmazásával úgy, hogy az önkormányzat működésének
finanszírozásához is hozzá tud járulni, valamint az önkormányzat
5 év múlva egy olyan bevételhez tud jutni (első akácfa
kitermelés), melyet akár fejlesztésre lehet fordítani.
Az önkormányzat az önhibájukon kívül működésképtelen
önkormányzatok közé tartozik, ezért különösen jó lehetőségnek
tartom a startmunka-programot, mely sok-sok munkával pár éven
belül stabilizálhatja az önkormányzat költségvetését és
munkahelyet teremt 14 hátrányos helyzetű ember számára.
Ukk, 2013. február 24.
Komendánt Irén
polgármester

ÉRTESÍTÉS
KOMPOSZTÁLJUNK EGYÜTT!
Átvette már ingyenes komposztáló edényeit? Jelentkezzen most, regisztráljon és nyerjen!
Kertes házban lakik? Szívesen komposztálna? Most ingyenesen kaphat komposztládát!
Most a régió 158 településén – így az Ön lakóhelyén – élő családok ingyenes komposztládáért
jelentkezhetnek, és háztartásonként 2 db értékes komposztládához juthatnak az Észak-Balatoni
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése projekt keretében.
Ezáltal Ön is jelentősen csökkentheti elszállítandó hulladékának mennyiségét, miközben jó
minőségű talajjavító komposztot állíthat elő kertjébe.
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Miért is jó, ha komposztálásba kezd?
- mert értékes komposztot nyerhet, mellyel kertjében több és finomabb termésre
számíthat
- mert kevesebb hulladékot kell elszállítani Öntől, így kerti és konyhai hulladékának
elszállításával, fölösleges „utaztatásával” nem terheli a környezetet
Jelentkezzen tehát Ön is ingyenes komposztáló edényeiért!
Mit kell tennie?
Ahhoz, hogy Ön is mielőbb megkaphassa ingyenes komposztáló edényeit, két megoldás közül
választhat:
- vagy: töltse ki a letéphető Igénylapot, és juttassa el a polgármesteri hivatalban található
gyűjtőládába! (elküldheti postán is, ha Önnek úgy kényelmesebb)
- vagy: regisztráljon honlapunkon:
www.komposztaljunkegyutt.hu
Egy rövid komposztálási tájékoztató után hazaviheti és munkára foghatja saját 400 literes,
strapabíró műanyag komposztládáit!
Jelentkezzen minél előbb, mielőtt elfogynának a ládák!!

Átvétel helye és időontja:
UKK Iskola Ebédlője – Szalay Kúria

2013. 03. 02. 9:00
2013. 03. 02. 11:00

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNYI TÁJÉKOZTATÁS
A F Ö LD H AS Z NÁ L ÓK S ZÁ M Á R A
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007 (XII. 23.) Korm. Rendelet módosítása következtében megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra
vonatkozó előírások, melynek egyes rendelkezéseire az alábbiakban hívjuk fel a földhasználók figyelmét:

Köteles 2013. március 30-ig:
a) bejelenteni magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát, melyhez csatolni kell a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolatát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó pedig becsatolni a statisztikai azonosítót tartalmazó
okirat másolatát.
Az ad at kö z lő la po t é s a c sat o lt me l l é k le t e ket a z i l le t é ke s já r á s i fö ld h iva t a lho z be kell
nyújtani.
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. Rendelet alapján a családi gazdaság
nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a
családi gazdasághoz tartozik. /Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta/
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, vagy letölthető a
www.foldhivatal.hu honlapról.
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A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlannyilvánrartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.
A földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre 2013 január 1-jével kibővült azáltal, hogy a
földhasználóknak (az erdő művelési ágú területek kivételével) területi mértéktől függetlenül minden termőföld,
valamint mező,- és erdőgazdaság művelés alatt álló belterületi föld használatát be kell jelenteniük az
ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal) felé. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld
tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személy részére.
Kérjük földhasználókat, hogy törvényi kötelezettségük teljesítése, valamint a földhasználati nyilvántartás teljes
körűvé tétele érdekében bejelentési kötelezettségüknek az előírt határidőben tegyenek eleget.

Veszprém, 2013. január 21.
dr. Koczka K. Attila sk.

hivatalvezető
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
Telefon: 88/577-010, Fax: 88/577-022, e-mail: veszprem_m@takarnet.hu

BABA-MAMA ROVAT
Csokimánia – Árt vagy inkább használ?
Neked milyen a kapcsolata a csokoládéval: igazán rajongsz érte, naponta csemegézgetsz, vagy csak
alkalmanként fogyasztasz belőle? A csokimániások, illetve az azt csupán kóstolgatók megnyugtatásául kikértük
szakértőnk, dr. Lelbach Ádám belgyógyász szakorvosk véleményét is:
„A csokoládé mérsékelt fogyasztása – a korábbi véleményekkel ellentétben – jó hatású lehet az egészségre. A
kakaóbab több száz kémiai összetevőt tartalmaz, köztük számos, az egészségre jótékony hatású flavonoidot is,
melyeknek egyik legfőbb forrása a fekete csokoládé. A flavonoidok antioxidáns hatása csökkentheti a vér
koleszterin szintjét, javíthatja az érbelhártyák működését (ezen keresztül a vérnyomásértéket), jó hatású lehet a
vércukorszintre és vérrögképződést gátló hatása is lehet (ezáltal a szívinfarktus és a stroke kialakulását
gátolhatja). A csokoládéban lévő aminosavak között pedig az agysejtek információátvitelét segítő dopamin nevű
molekula előanyaga is szerepel, mely felelős a csokoládé által okozott örömérzetért – hangsúlyozza Lelbach
doktor.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a csokoládé a stresszhormon (adrenalin) képződését is fokozza, mely
migrainben szenvedők fejfájását provokálhatja, illetve veszélyes vérnyomás emelkedést okozhat depresszió
ellenes gyógyszert szedőknél. Egy másik összetevője, a metil-xantin szapora szívverést és a reflux betegség
romlását is előidézheti. Mindemellett természetesen a csokoládé fogyasztás által történt többlet kalóriabevitellel
kapcsolatos hatásokra is figyelni kell! Mindennek több arca van, így a csokoládé jótékony vagy káros hatását is
mindig az adott egyén viszonylatában lehet meghatározni.”

Érdekesség: a fekete csokoládé mint memóriajavító csemege
Francia doktorok négy éve csaknem kétezer, 65 évesnél idősebb ember adatait közölték. Tíz év alatt négy
alkalommal vizsgálták őket, és részletesen fölmérték azt is, hogyan táplálkoznak. Kiderült, hogy azok, akik a
legtöbb flavonoid tartalmú ételt illetve italt fogyasztották, a többiekhez képest szellemileg frissebbek maradtak.
Mivel a fekete csokoládé is flavonoidban gazdag táplálék, a kutatásban részt vett és vizsgált személyek két héten
át vagy flavonoid-dús csokoládét kaptak, vagy olyat, mely pontosan ugyanolyan ízű és színű volt, flavonoidokat
azonban nem tartalmazott. Két hét elteltével a hatás jól mérhető volt: akik sok flavonoidot tartalmazó, fekete
csokoládét fogyasztottak, azoknak fokozódott az agyi véráramlása, míg a flavonoid-mentes csemegének ilyen
kedvező tulajdonságát nem tapasztalták. A csokoládé a világ egyik legnépszerűbb édessége, de az összes
élelmiszer toplistáját tekintve is az elsők között végezne. Talán ez az oka annak is, hogy egyre több egészséggel
kapcsolatos hír jelenik meg a csokifogyasztás előnyeiről és hátrányairól egyaránt. Biztosan többen emlékeznek
még Johnny Depp és Juliette Binoche Csokoládé című romantikus filmjére, mely egészen új dimenzióba
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helyezte magát a csokoládét. A mozi után valószínűleg azok is csatlakoztak a csokikedvelők népes táborához,
akik korábban nem hódoltak eme élvezetnek.
Nem mindegy, milyen csoki!
Fontos leszögezni, hogy csoki és csoki között is nagy különbségek lehetnek, elég csak megnézni a csomagoláson
az összetevőket, a kakaótartalmat. Ez alapján sajnos a legnépszerűbb tömegtermékeknek nincs sok közük a
valódi csokoládéhoz, és egészség károsító hatásukat nem a kakaónak, hanem a cukornak, az állagjavítóknak, a
tartósítószereknek, aromáknak tulajdoníthatjuk.

NOSZTALGIA
Népi időjóslás
Február
„Mátyás ront ha talál, ha nem talál, csinál” (jeget)
Februárnak 2. napjáról úgy szól a régi versike: „Gyertyaszentelőn, ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a
tél”. Marad ellenben a hideg, ha ezen a nevezetes napon fényes az idő, újabb keletű megfigyelések szerint, ha
ekkor az előbújó medve árnyékát meglátja, visszabújik még a barlangjába. Egy másik megfigyelés szerint jó idő
esetén ameddig besüt a nap a tornácra, addig fog még később beverni a hó is.
A tavasz közeledtére a Bálint napi (febr. 14.) „veréblakodalom” a jel, a hangos csivitelés a jobb idő
hírnöke.
A téli, a zimankós időjárás igazi végét azonban a Zsuzsánna napján (febr. 19.) megszólaló pacsirták jelzik
meg az, hogy a mondás szerint „Zsuzsánna elpisálja a havat”.
A férfiembert, Mátyást és napját (febr. 24.) nem véletlenül illetik a jégtörő jelzővel. A megfigyelések
szerint ugyanis: „Mátyás ront ha talál, ha nem talál, csinál” (jeget), s a pásztorok szerint ha éjszakáján fagy, még
negyven napig hideg lesz.

ÖTLET-SAROK
Praktikus praktikák
Most a főzéshez szeretnék néhány általam ismert és használt tippet megosztani:
–
Amikor olcsóbb citromhoz jutok, bevásárolok belőle akár 1-2 kg-t is. A jól megmosott gyümölcs héját
lereszelem, és cukorral összekeverve egy műanyag, zárható tetejű edénybe teszem és lefagyasztom.
Süteményekhez kiváló!
–
Hogy a citrom kiadja az összes levét, áztasd egy órát meleg vízben és csak utána csavard!
–
Ha áttetsző jégkockát akarsz, akkor előzőleg forrald fel a vizet!
–
Ha zöld salátát készítünk, tartsuk be a következő sorrendet: először tegyük hozzá a hidegen sajtolt olajat, és
a legvégén permetezzünk rá ecetet.
–
A fejes saláta nem tárolható sokáig, előfordulhat, hogy kissé megfonnyad. Ilyenkor nyers burgonya
szeletekkel együtt tegyük hideg vízbe néhány percre.
–
A szárított zeller- és petrezselyemlevelet mozsárban összetöröm, és amikor már majdnem kész a leves
(gulyás, bab stb.), csak akkor teszem bele. Finom az íze és az illata!
–
A gombát – ha kénytelenek vagyunk egy-két napig tárolni – papírzacskóban tegyük a hűtő alsó polcára.
–
A friss gombát ne áztassuk, tálba téve, váltott vízben mossuk. (Mosás után a gombát emeljük ki a vízből és
ne a mosóvizet öntsük le róla!)
–
Ha a kelbimbót közvetlenül tálalás előtt sózzuk, megőrzi friss zöld színét.
–
Panírozás előtt a zöldségeket egy percig főzzük sós vízben, így sütés közben nem szívnak magukba sok
olajat.
–
Ha kissé megfonnyadt a zöldségünk, áztassuk egy kanál ecettel elkevert hideg vízbe.
–
Elvehetjük a karfiol kellemetlen szagát, ha főzés, párolás előtt sós vízzel leforrázzuk. Nem puffaszt, ha az
első főzővizet leöntjük róla Ha a második főzővízbe pár csepp ecetet teszünk, megőrzi fehérségét.
–
Hogy ne legyen a káposztafőzéstől kellemetlen szag, tegyél egy szelet kenyeret a káposzta tetejére!
Türr Tamásné
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GYÓGYNÖVÉNYROVAT
Influenza
Az igazi influenzának semmi köze sincs azokhoz a különféle megbetegedésekhez,amelyeket jobb híján ezzel a
kifejezéssel illetnek. Valójában igen komoly vírusos megbetegedésről van szó,amely különböző módon zajlik le
.A vírusok átadása cseppfertőzéssel,vagyis köhögéssel és tüsszentéssel történik. A fertőzést követően az
influenza órák,vagy napok múltán tör ki a betegen .A könnyebb lefolyású influenzát három-négy nap alatt
kiheverjük,de utána még napokig megfertőzhetünk másokat.
Tünetek:hidegrázás és láz amely gyorsan 40 °C fölé is emelkedhet
fejfájás ( olykor igen súlyos)
izom és ízületi fájdalom
rekedtség,köhögés,torokfájás,(vagy testi fájdalom hányással és hasmenéssel).
A betegség kórokozói különféle influenzavírusok,amelyek közül a legismertebbeket az A B és C csoportokba
osztották. A betegséget leggyakrabban az A csoportba tartozó vírusok idézik elő. Ezek a nagy vírustípusok
okozzák a nagy influenza járványokat is. Ezek közül az " orosz nátha" 1889-ben és 1920 körül a "spanyol nátha"
ˇ500 millió beteggel és 22 millió halál esettel,valamint az ázsiai influenza 1950-es években .Az influenza
minden korosztályt érint,idősebb korban súlyosabb lefolyású is lehet mint fiatalabb korban.
Az influenza elleni védő oltások ma már hatékony megelőzést jelentenek,és mintegy 80%biztonsággal védenek a
betegségtől. A vírusok azonban igen változékonyak és így előfordulhat,hogy a befecskendezett oltó anyag nem
hatásos. Ezért a kórokozó minden egyes típusa ellen,megfelelő időeltolódással új szérumot kell kifejleszteni.
Egy oltás egy-két évre szóló védelmet biztosít az influenzával szemben,aki azonban optimális védelmet kíván
elérni az ősszel megerősítő (emlékeztető)oltást adasson be magának.
Ha azonban már megtámadott valakit a vírus,akkor a betegség kialakul és közvetlenül már nem vehetjük fel a
harcot a betegséggel,csak a tüneteit enyhíthetjük. A tüneteket lázcsökkentő szerekkel,fejfájás elleni tablettákkal
csillapíthatjuk. Néhány napig maradjunk ágyban,magas láz esetén pedig fogyasszunk sok folyadékot. Ne keljünk
fel túl hamar!Hívjunk orvost ha a láz nagyon magas,vagy ha a szokványos láz öt nap múlva sem szűnik meg.
Az influenzának komoly szövődményei is lehetnek ,pl:tüdő,-orr melléküreg,-középfül, gyulladás,-vagy
vérkeringési zavar. Ha ilyen szövődménytől kell tartani akkor minden bizonnyal antibiotikumot vagy más
gyógyszert kell szedni.
Az egyébként egészséges ember az influenzából általában következmények nélkül meg gyógyul. Rossz általános
állapotban,idős korban,illetve ha más komoly betegséghez csatlakozik,az influenza akár életveszélyes is lehet.
Járvány idején akkor is legyünk óvatosak,ha kaptunk védő oltást,mossunk gyakran kezet,a betegekkel való
érintkezést pedig kerüljük.
A C vitamin erősíti a védekező képességet. Gyümölcslevekben található jelentős mennyiségben.

Egészségükre:

Az írásokat ellenőrizte: Dr Tőtős András

Kovács Imréné

FELHÍVÁS
Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy 2013. március 04-től (hétfő) lehetőség nyílik
internet használatra az Ukki Körjegyzőség épületében!
Nyitvatartási idő:
Hétfőn:

14.00-tól 16.00-ig

Szerda:

14.00-tól 16.00-ig

vehetik igénybe az „Internetes Szoba” adta lehetőségeket! (pl: internethasználat)
Szükség és igény szerint, mód és lehetőség van fénymásolásra, nyomtatásra, illetve szkennelésre is,
melyeknek ára laponként 20Ft,/lap!
Kizmus Vera
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ÉRTESÍTÉS

Napos csibe igényelhető ingyen és bérmentve!
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy napos csibék igényelhetők ingyen és
bérmentve!
Akik igényt tartanak erre a lehetőségre, azok 2013. március 20-ig a Polgármesteri
Hivatalban jelentkezhetnek.
Komendánt Irén
polgármester
KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
március hónapban:
március 01. (péntek):
március 05. (kedd):
március 08. (péntek):
március 12. (kedd):
március 15. (péntek):
március 19. (kedd):
március 22. (péntek):
március 26. (kedd):
március 29. (péntek):

könyvtár
könyvtár
könyvtár
könyvtár + börze
ÜNNEP MIATT ZÁRVA!!!
könyvtár
könyvtár
könyvtár + börze
könyvtár

Időpont: 14.00-tól
Helyszín: Ukk Községi Könyvtár
Kizmus Vera
könyvtáros

MÁRCIUSI PROGRAMOK
Március 02. (szombat): Lakossági fórum
Helyszín: Ukk Iskola Ebédlője
Időpont: 09.00-kor és 11.00-kor
Március 08. (péntek): Kézműves játszóház
Helyszín: Ukk Iskola Ebédlője
Időpont: 15.00-tól 17.00-ig
UKKi kaKUKK
Szerkesztette: Kizmus Vera, Komendánt Irén
Ötletgazdák, újságírók: Komendánt Irén, Somogyi Miklósné,
Németh Ernőné, Kovács Imréné, Polgár Mária, Kizmus Vera, Maróthi Erzsébet, Türr Tamás, Türr Tamásné.
Ötleteiket, véleményeiket a www.ukk.ujsag@citromail.hu e-mail címre várjuk sok szeretettel!
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