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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

KÖZÉLET

SZEMÉTTELEP REKULTIVÁCIÓ BOTRÁNY
Május elején iszonyatos bűzzel járó munkálatokat végzett a szeméttelep rekultivációját
végző kivitelező. Több lakossági bejelentés érkezett hozzám az elviselhetetlen életkörülményeket előidéző munka miatt. Az esetet jelentettem a hatóságoknak (Rendőrség, Környezetvédelmi Felügyelőség) és a beruházónak, azaz az Észak-Balatoni Térség települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak. A beruházásra a Társulás nyújtott be pályázatot és ő kötötte meg a kivitelezővel a szerződést, tehát a munkálatokat
nem az önkormányzat engedélyezte és előzetes tájékoztatást sem kaptunk arról, hogy
ilyen bűzzel járó munkálatokat fognak végezni.
Felkértem a társulást, hogy utólag tisztázzák az esetet a helyi lakossággal. Az alábbi
levelet kaptam a tárulás elnökétől. A Társulás nevében elnézést kérek az érintettektől
(környéken élők, szombati temetésen részvevők, a ballagók és családtagjaik, anyák napján a temetőt látogatók stb.)
Komendánt Irén
polgármester

Végéhez közeledik a szeméttelep lezárása
Tisztelt Ukki Lakosok!
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás nevében szeretném tájékoztatni Önöket a településükön lévő bezárt hulladéklerakó munkálatairól.
Miért kellett a lerakót bezárni?
Az ukki hulladéklerakó 1976-tól 2002-ig üzemelt. A hulladéklerakás ellenőrizetlen módon,
rendszertelen időközönkénti takarással, műszaki védelem nélkül történt. A környezetvédelmi
hatóság már 2005-től környezetvédelmi intézkedésekre kötelezte az Önkormányzatot. Ennek
keretében végrehajtást rendelt el, amelynek az Önkormányzat, nehéz anyagi körülményei miatt
nem tudott eleget tenni. A lerakó rekultivációs kötelezettsége továbbra is fennállt, mely problémát az Önkormányzat saját forrás hiánya miatt továbbra sem tudta megoldani.
Pályázati lehetőség
Az Önök Önkormányzata, mint a Társulás tagja csatlakozott Az Észak-Balatoni Térség települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárd hulladéklerakó megvalósítása című KEOP pályázathoz, és az előkészítésre, valamint a kivitelezésre is
pályázati támogatást nyert. A kivitelezés 100%-ban támogatott, így a pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy a környezetet terhelő bezárt hulladéklerakók rekultiválása megtörténhessen.
__________
Pünkösd hava
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A Társulás a pályázat segítségével 33 állami és önkormányzati tulajdonú lerakó rekultivációját
végezheti el 100%-os Európa Uniós támogatással, melynek része az Önök szomszédságában lévő
is. Egy olyan beruházás-sorozat vette kezdetét, amely mintegy 100 ezer ember napi életét érinti,
és amelynek eredményeképpen közel 400 ezer m2 lerakó terület környezetszennyezése szűnik
meg és kerülhet vissza eredeti természeti állapotába.

Kiviteli munkák, lerakó füvesítése
Az ukki lerakó kiviteli munkái a végéhez közelednek. Jelenleg a terület végső rendezése, a fedőréteg kialakítása van folyamatban, majd ezt követően a füvesítés következik. A fedőréteg 30 cm
vastagságú, szerves anyagban gazdag talajréteg, amely a kiviteli terv előírása alapján lehet humusztartalmú talaj, vagy komposzttal kevert talaj is.
Sajnos a vállalkozó nem tudott beszerezni megfelelő humusztartalmú talajt a lerakó környékéről,
ezért komposzt beszállítással biztosította az előírás szerinti szervesanyag tartalmat. Erre a kiviteli
terv lehetőséget biztosított. Ez a komposzt került deponálásra időszakosan a lerakó mellett. Sajnálatos módon az anyag gyors bedolgozása és takarása nem történt meg, ezért éreztek Önök a közelmúltban kellemetlen szagokat.
A kiviteli munkák ideje alatt időszakos porszennyezés, bűzhatás, és zajterhelés előfordulhat, valamint megemelkedhet a szállításból eredő zajkibocsátás. A tevékenység időleges levegőszennyezéssel járhat, azonban a technológiai előírások megtartásával meg kell akadályozni, illetve mérsékelni
kell a környezetterheléseket. A lakossági bejelentést követően a Kivitelező a Társulás utasítására
intézkedett a komposzt mielőbbi bedolgozásáról és takarásáról.
Amennyiben ez a szaghatás kellemetlenül érintette Önöket, a Társulás és a Kivitelező nevében is
elnézésüket kérem; a füvesítést követően ilyennel már nem kell számolni. Ezúton szeretnénk kérni
a lakosság együttműködését és megértését a végső munkafázishoz is! Hadd emlékeztessem Önöket: ez a beruházás azért valósul meg, hogy Önök továbbra is egy tiszta és gyönyörű környezetű
településen élhessenek, a háborítatlan természet szomszédságában. Hisz a környezetet nem apáinktól örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön!

Köszönettel:

Czaun János
elnök

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2013. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁS
Az aktuális beruházásokra való tekintettel 2013. május 16-án 16 órától az önkormányzat képviselő-testülete közmeghallgatást tart az iskola ebédlőjében.
Napi rendi pontok:
– Rendőrségi beszámoló
– Képviselő-testület 2012. évi beszámolója és a 2013. évi tervek tárgyalása
– Egy építési vállalkozó bemutatkozása, aki a helyi szennyvízbekötések ingatlanon belül
történő megépítéséhez személyre szabott kedvező ajánlatot ad az igénylőknek.
Komendánt Irén
polgármester
__
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KÖZÉLET

Napos csibe adomány
A Ferrir Mezőgazdasági Bt 150.000 Ft értékben 1060 db napos csibét adományozott az önkormányzatnak azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat mérje fel a helyi lakosság körében
a napos csibe igényeket. 2013. március 20-ig 1480 db napos csibe igényt jeleztek a lakosok. Az önkormányzat és az adományozó közös megegyezéssel azt a döntést hozta, hogy egy
ingatlanban életvitel szerűen Ukkon élőknek oszt adományt figyelembe véve a család szociális hátterét, az állatok hosszú távú gondozásának biztosítása érdekében. Ezt figyelembe
véve lett megállapítva egy családra jutó állat mennyisége: 10 db napos csibe / életvitel szerűen Ukkon élők.

––––––––––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––––––––––

KÉSZÍTSÜNK JÁTSZÓTERET!
Az elmúlt években a következő magánszemélyek és vállalkozások segítettek a településnek és
lakóinak:
Ukki Szoborgyártó Kft (Jézus-szobor adományozása a falu központjában állón keresztre),
Marton Lajos egyéni vállalkozó és családja (100 db hársfa-csemete adományozása, melyet a temetőben és a sportpálya környékén ültettünk el; gépi hó eltakarítás a Jókai utcában),
Szakos János (villanyszerelési munkák),
Ferrir Mezőgazdasági Bt (napos csibék),
Gadó József (önkormányzati területek földmunkája, juharfa-csemeték adományozása),
Nagy László (szakmai segítségnyújtás a közfoglalkoztatottaknak, óvoda csatornájának felszerelése).
Lakosok, akik virágokat adtak a faluvirágosításhoz
Polgár Mária, Somogyi Miklósné, Tőtős Erzsébet (kulturális műsoraink szervezésében való segítségnyújtás)
UKKi kakUKK újságírói
A felsorolt szervezetek és személyek példát mutatva nyújtottak segítséget a településünknek.
Nem csak pénzbeli segítségnyújtással lehet a falut és az itt élőket segíteni, hanem bármivel,
ami a köz javát valamilyen módon szolgálja.
Egy közérdekű cél megvalósítása érdekében szeretnék egy felhívást tenni,
mely a településen élő kisgyermekek és az óvodások érdekét szolgálja.
A játszótér felújításra korábban az önkormányzat nyújtott be pályázatot, mely elutasításra került. A közel jövőben nem lesz ilyen jellegű pályázat kiírva, azonban a gyerekek szeretnének
egy korszerűbb, sokoldalúbb játszótéren szórakozni. Az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége arra, hogy önerőből felújítsa a játszóteret. Ezért kérek mindenkit, aki ötlettel, munkájával, anyaggal, a kivitelezéshez szükséges szerszámmal vagy bármivel tud segíteni, egy előzetes
megbeszélésre jöjjön el az iskola ebédlőjébe 2013. május 31-én (pénteken) 17 órára.
Bízok benne, hogy azok is sajátjuknak érzik ezt a kezdeményezést, akiknek már idősebb gyermeke van és közvetlenül nem érintettek a témában. Ehhez a projekthez mindenki segítségére
szükség van!!
Előre is köszönöm!
__________
Pünkösd hava

Komendánt Irén
__
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KÖZLEMÉNY
A parlagfű mentesítés mindenkinek a közös ügye az allergiás tűnetek enyhítése érdekében.
Kérek mindenkit, hogy a területeit gondozza és parlagfű-mentesítse! Júniustól a hatóságok
ellenőrzik az ingatlanok területeit és bírságot szabnak ki annak, aki nem tesz eleget a követelményeknek.
Ha valaki nem tudja levágni a füvet az területén, az önkormányzatnál lehet igényelni kaszálást. Ennek díja: 3500 Ft/óra/fűkasza.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Komendánt Irén
polgármester

KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani az önkor‐
mányzatnak és a Ferrir Mezőgazdasági Bt‐
nek a napos csibékért, melyek gyönyörűen
fejlődnek.
Továbbá magam és a családom nevében
köszönöm az önkormányzatnak, hogy a test‐
vérem temetését követően a tor helyszíné‐
nek az iskola ebédlőjét rendelkezésünkre
bocsátotta.
(Ekker Tiborné)

KULTÚRA ÉS SZÓRAKOZÁS

GYEREKNAP
Június 1-jén (szombaton) gyereknapot tartunk, melyre nemcsak a gyerekeket,
hanem a szülőket és a nagyszülőket is szeretettel várunk!
PROGRAM:

–
–
–
–
–
–

9 órakor gyülekező az óvoda udvarán
gyereknapi túra
ügyességi verseny a túraútvonal állomásain
ebéd
játszóház
KI MIT TUD?! – Záró programként a részvevő gyerekek saját produkciójukkal (egyéni
vagy csoportos) szórakoztathatják társaikat és a szülőket.
A kirándulók kényelmes ruházatban és cipőben jöjjenek,
valamint italt hozzanak magukkal.

__
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Pünkösd hava
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ANYÁK NAPJA

Az Anyák-napja története
Minden évben van egy kedves nap, amiről sosem feledkezünk meg. Ekkor köszöntjük Édesanyánkat. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az,
aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban
tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték.
Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási színezetet
is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották
az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját,
Julia Ward Howe segítségével. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák
napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami,
majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy
hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet,
melynek hatására az gyorsan népszerűvé vált kontinensünkön is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során
oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült
egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta
a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
Türr Tamásné
Szabó Lőrinc:

JÓ ANYÁMNAK
Jó anyámnak két kezére
Csókjaimat hintem én,
Ezzel a két dolgos kézzel,
Áldd az Isten amíg él.
Jó anyámnak két kezét,
Álld meg Isten jó szívét,
Két kezét, jó szívét,
Áldd meg Isten amíg él,
Amíg él.
__________
Pünkösd hava

Ez a két kéz estenként
Hogyha gond, bú, baj elér,
Elsimítja homlokodról
A búbánat fellegét.
Jó anyámnak két kezét,
Áldd meg Isten jó szívét.
Két kezét, jó szívét,
Áldd meg Isten amíg él,
Amíg él.
__
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KRÓNIKA

Pünkösd ünnepe
Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába.
Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra
pentékoszténak neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási nap volt. Nyelvünk – számos
más nyelv között – ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét.
A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot. Ezen
a napon három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete.
Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek, ezt tükrözi az Egyház e napra
szóló Esti dicsérete is, amikor örömmel így énekel:
„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott nekik;
elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja”.
Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvét és a húsvéti idő megkoronázása, amelyet Keleten és
Nyugaton egyaránt ünnepeltek.
Azt azonban nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy mikor került be az ünnep a liturgikus naptárba.
Vannak, akik Szent Pál apostol megjegyzésében – „pünkösdig maradok Efezusban” (vö. 1Kor 16,8) –
már a keresztény pünkösdöt értik. Az azonban biztos, hogy az Elvirai zsinat (313) tanítja, ha valaki
nem tartja meg pünkösd ünnepét, új tévtanítást vezet be az Egyházba. A IV. században már egyre
több említés történik az ünnepről. Főleg annak kapcsán, hogy ez az ünnep húsvét után a másik keresztelési nap. Azokat keresztelik ezen az éjszakán, akik valamilyen ok miatt nem részesülhettek húsvétkor a beavató szentségekben. Ennek emlékei maradtak meg Szent Ágoston és Nagy Szent Leó
pápa beszédeiben, akik az újonnan megkereszteltekhez szóltak. A liturgiát éppúgy az Eucharisztia
ünneplésével fejezték be, mint Húsvét éjszakáján.
Pünkösd napjának jeruzsálemi megünnepléséről a IV. század végén Etéria zarándoknő is megemlékezik. A Gelaziusz- és a Gergely-féle szakramentáriumok több könyörgést és miseszöveget is
tartalmaznak erre az ünnepre, a virrasztáskor pedig több szentírási részt olvastak fel. Voltak olyan helyek is, ahol pünkösd vigíliáján még böjtöt is tartottak. Később ez a virrasztás szombat délutánra került
át. A középkorban több külsőséggel is emelték az ünnep jelentőségét. Szekvencia is került az ünnephez és a VI. századtól nyolcaddal ünnepelték, amely egészen a II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéséig érvényben volt.
Verbényi István

NOSZTALGIA

Népi időjóslás
Május

„Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz”
Májusról, a Tavaszutó hóról, a termésnevelő hónapról nem véletlenül híreli a mondás „Májusi eső aranyat
ér”. Mindjárt az első napja jós, meg lehet tudni belőle, hogy a télen milyen lesz az idő, sőt azt is, hogy, ha
hűvös, nedves ez a nap, akkor középszerű lesz a termés; ellenben, ha meleg, száraz, akkor bőséges lészen.
Jeles napjai a fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác (máj. 12., 13., 14.), időjárásukból azt
a következtetést vonták le, hogy „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz”. A negyedik fagyosszent, Orbán (máj. 25.), névünnepén viszont a néphit szerint kívánatos az eső, mert az ígér jó
termést, akárcsak Emilnél (máj. 28.).
Türr Tamás
__
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___________
Pünkösd hava
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EGÉSZSÉG

Szervdonor és véradás
Néhány évtizede még óriási feltűnést keltett az első szívátültetés (1967). A szervátültetés ma már általánosan elfogadott, szinte mindennapos gyógyító eljárás. Szerte a Földön igen sok krónikus beteg várakozik életmentő szervátültetésre. A veseelégtelenségben szenvedő betegek számára a művesekezelés csak átmeneti megoldás: a gyógyuláshoz vese átültetés szükséges. Az átültethető szerv – vese, szív, máj, hasnyálmirigy, tüdő – kevés. Viszonylag ritkán van arra lehetőség, hogy egy halott
szerveit felhasználják egy másik élet megmentésére. A szervátültetéssel kapcsolatos rendelkezések
országonként különbözőek. Hazánkban a szervátültetéssel kapcsolatos tudnivalókat az idevonatkozó
egészségügyi miniszteri rendelet tartalmazza.
Szervadományozó azaz donor bárki lehet, aki életében-szóban vagy írásban nem tiltakozik. Donorként az olyan (4 és 70 év közötti) súlyos betegek jöhetnek számításba, akiknél a gondos terápia ellenére is fennáll az agyhalál lehetősége. Ilyen potencionálís donorok a súlyos agyi sérültek, súlyos
agyvérzéses, az izolált agydaganatos betegek és azok, akik a keringés légzésleállás miatt végzett újraélesztést követően az agyhalál állapotába kerülnek. Donorrá csak akkor válhat a beteg, ha az agyhalál kétségbevonhatatlanul beállt ha az agyműködés teljesen és visszavonhatatlanul megszűnt. Az
agyhalált bizottság állapítja meg. Bizonyos betegségek, illetve körülmények (mint pl. vese betegség,
fertőző megbetegedések, daganatok, kábítószer-élvezet, vérzékenység) kizárják a szervadományozás lehetőségét.
Nagy vérveszteséggel járó sérülések, műtétek, mérgezések esetén a vérátömlesztéshez nagy menynyiségű vér szükséges. A vért a véradóktól nyerik. Az emberi szervezetben körülbelül 5 liter vér kering
és újul meg folyamatosan. A vér különleges tulajdonsága, hogy bizonyos körülmények között szilárd
halmazállapotúvá válik-megalvad. A véralvadás életfontosságú képesség, akinél ez hiányzik (vérzékenység), a legkisebb sérülés következtében is elvérezhet. Nagy mennyiségű vérvesztés után a beteg
vérátömlesztésre, vértranszfúzióra vagy vérpótlásra szorul. Az európai emberek átlagos vércsoport
megoszlása 0: 42%, A: 37%, B: 13%, AB: 8%, a népesség 85 százaléka hordozza a rhesus-faktort
azaz RH-pozitív.
A véradásra való alkalmasságot jelenleg Magyarországon mindig az orvos dönti el. Előzetes betegségek kikérdezése és fizikális vizsgálat után lehet vért adni. Hölgyek általában évi három alkalommal,
urak évi öt alkalommal adhatnak vért. A vér a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is tartalmazhat
kórokozókat (pl. hepatitis-vírust), ily módon betegséget vihet át. Annak idején hatalmas botrányokat
váltott ki az AIDS-vírus, vérkészítményekkel történő terjedése. A fertőzés veszély miatt lehetőleg minél
kevesebb idegen vért illetve vérkészítményt adnak, inkább arra alapoznak, hogy a szervezet maga is
pótolja a veszteséget.
Kovács Imréné
Ellenőrizte: Dr Tőtős András

BABA-MAMA ROVAT

Dió
Két, csodálatosan finom diós süti receptjét szeretném megosztani kedves olvasóimmal. Családunkban
igencsak kedvelt gyümölcs a dió. Nemcsak íze, de kedvező élettani hatásai miatt is.
Jó tudni, hogy a dió A-, B1-, B2-, és C-vitamint, és kiemelkedő mennyiségű káliumot, foszfort és kálciumot tartalmaz, emellett nátrium és más fémek is találhatók benne, nem beszélve a benne rejlő
antioxidánsokról és E-vitaminról. Véd a szívbetegségek ellen, és csökkenti a koleszterinszintet. Jó
idegrendszer védő is. Fejfájás esetén kevés áztatott mazsolával keverjük össze. (A mazsola is tartalmaz fájdalomcsillapító anyagot.) Koncentrációban is segít, szellemi munkát végzőknek kifejezetten
ajánlott.
Darálva egy éves kor felett adhatunk már diót a babának. A magasabb életkortól (2-3 év), amikor
már biztonságosan tud rágni gyermekünk, nyugodtan kínálhatjuk az egész darabos diót.
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Csokis diótorta
Hozzávalók:
4 tojás
225 g cukor
75 g puha vaj
160 g rétesliszt, belekeverve fél csomag sütőpor
100 g csokoládé
100 g darált dió

Elkészítése:
A tojásokat összekeverem a cukorral, amíg krémes állagú nem lesz. Folytonos keverés mellett lassan hozzáadom a vajat, majd a lisztet. Belereszelem a csokit,
majd beleszórom a darált diót. Előmelegített sütőben
kb. 180 fokon sütöm.

Diós linzer
Hozzávalók:
20 dkg margarin
30 dkg liszt (1 cs sütőpor hozzáadva)
10 dkg cukor
10 dkg darált dió (pici őrölt fahéjat keverünk bele)
1 tojás
tejföl

Elkészítése:
A hozzávalókat összegyúrjuk, a tésztát fél órára hűtőbe
tesszük. 4-5 mm vastagra kinyújtjuk, különböző formákat szúrunk ki belőle, majd készre sütjük. Miután kihűlt,
kettesével, lekvárral összeragasztjuk.
Jó étvágyat!

De hogy ne csak fizikai, de szellemi táplálékról is szó essék, íme Csukás István verse, tessék:

Csukás István: De jó a dió!
„De jó a dió!”
fütyül a rigó.
Vidám dala száll:
élni, jaj de jó!

Gyere, te rigó,
itt van a dió,
héja ropogó,
bele csudajó.

E kedves dalt meg lehet hallgatni a http://www.gyerekdal.hu/dal/de-jo-a-dio weboldalon.
Maróthi Erzsébet

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
Kedden és pénteken: 16.00 – 18.00
Helyszín: Ukk Községi Könyvtár

Polgár Mária
könyvtáros

MÁJUSI ÉS JÚNIUSI PROGRAMOK
Május 16. (csütörtök): Közmeghallgatás
Helyszín: Ukk Iskola ebédlője
Időpont: 16.00 óra

Május 31. (péntek): Játszótérrel kapcsolatos egyeztetés
Helyszín: Ukk Iskola ebédlője
Időpont: 17.00 óra

Május 18. (szombat): Fazekas találkozó
Május 26. (vasárnap): Bucsu
Helyszín: Sümegprága
Időpont: 16.00 óra
Június 1. (szombat): Gyereknap
Helyszín: Ukk Óvoda udvara
Időpont: 9.00 óra

UKKi kaKUKK
Szerkesztette: Komendánt Irén, Türr Tamás
Ötletgazdák, újságírók: Komendánt Irén, Németh Ernőné, Kovács Imréné,
Maróthi Erzsébet, Türr Tamás, Türr Tamásné
Ötleteiket, véleményeiket a www.ukk.ujsag@citromail.hu e-mail címre várjuk sok szeretettel!
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