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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
2014. évben először köszöntöm az ukki lakosokat az UKKi kakUKK lapjain keresztül.
Egy meglehetősen nehéz éven vagyunk túl, sok-sok változással tarkítva. Fájó szívvel búcsúztunk több régi kollégától (a volt Körjegyzőség alkalmazottaitól) és bizakodva vártuk
a fiatal, új kollégákat, akik főként a helyismeret hiánya és a szakmai tapasztalat miatt
lassabban tudtak eligazodni a helyi lakosok ügyes-bajos dolgai elintézésében való közreműködésben. Helyi működésünket nehezítette az aljegyző váltása is, aki hivatalunk
működését vezeti. Immáron teljesen új hivatali dolgozókkal felállva segítőkészen látjuk
el feladatainkat.
Veszprém megyében a legaktívabb önkormányzatok közé tartoztunk és tartozunk
a közfoglalkoztatás programok tekintetében, melyet a Belügyminisztérium is kitüntetéssel díjazott.
2013-ban több nyertes pályázatunk idén kerül megvalósításra: Egészségre nevelő pályázat, melynek keretén belül sportolási lehetőséget biztosítunk, rendezvényeket szervezünk … stb., valamint a Falumegújítás elnevezésű pályázat keretén belül új térburkolatot
kap az orvosi rendelőnél található bejáró, és a sportpálya mellett egy pihenőhely kerül
kialakításra.
2013–2014. években valósul meg az immár 18 éve húzódó csatorna-beruházás, mely
jelentős életminőségi változást jelent majd hosszú távon.
A fenti változások és tevékenységek közvetlenül és közvetve is kihatnak a helyi lakosok
életére is. A Képviselő-testület felelősségteljesen mérlegelve hozza meg döntéseit a számára biztosított határokon belül, bízva településünk fejlődésében. Hiszünk az összetartás és az együttműködések hatékonyságában, ezért ezzel a szemlélettel igyekszünk végezni
munkánkat. A világnak nemcsak az anyagi oldalát kell szemlélni, hanem az emberi kapcsolatok ápolását és egymás segítését is jobban előtérbe lehetne helyezni.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves ukki lakosnak egy eredményes,
szeretetben és egészségben gazdag, boldog új esztendőt!
Komendánt Irén
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. január 1-től változott a Közös Önkormányzati Hivatal
ukki végpontjának ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
800 – 1200
Kedd:
nincs
Szerda:
800 – 1530
nincs
Csütörtök:
Péntek:
800 – 1200
______________________________
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Startmunka
2014. január hónapban az Önkormányzat a mezőgazdasági startmunka mintaprogram keretén
belül saválló bútorokat, polcokat, munkaasztalokat és gyümölcsfeldolgozáshoz szükséges gépeket, berendezéseket szerzett be. Tervezés alatt van a 2014. évi közfoglalkoztatotti program
kidolgozása. Értékteremtő és hosszú távon működni képes tevékenységeket kívánunk végezni.
A gyógynövények termesztését és feldolgozását helyezzük majd előtérbe az energia akáccsemeték ültetése és gondozása mellett. Idén málna-, cékla, bodza- és fekete berkenye ültetvényeket
kívánunk létesíteni a homoktövis-ültetvény mellett. Konyhakerti növényeket a közétkeztetésben való felhasználás céljából fogunk termeszteni.

Szennyvízcsatorna rákötések
Azon lakosok figyelmét szeretném felhívni, akik eddig még nem rendezték napra készen a tartozásaikat az érdekeltségi hozzájárulás tekintetében (részletfizetés-, lakástakarék-pénztári elmaradások), hogy hiába kötnek rá a gerinccsatornára, a végleges csatornahálózat átadást követően
a jegyző a talajterhelési díjat részükre ugyanúgy kiszabja, mint azok részére, akik egyáltalán
nem fizettek semmit az érdekeltségi hozzájárulás összegéből.
Ezért kérem az érintetteket, hogy igyekezzenek mielőbb rendezni hátralékukat!
Komendánt Irén
polgármester

KÖZÉLET

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk 2014. február 15-én (szombaton)
15.00-kor tartandó

FARSANGI KARNEVÁLUNKRA!!!
Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk az Iskola Ebédlo
" jébe,
ahol a gyerekek egy fergeteges jelmez kavalkádot fognak bemutatni!

" sor után pedig,
A mu
zene tánc, játékos feladatok és finomabbnál finomabb édességek várják
a szülo
" ket, gyerekeket és odalátogató családtagjaikat,
" ket!
majd pedig zsákbamacska várja a lelkes és bátor jelentkezo
Somogyi Miklósné
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NOSZTALGIA

A FARSANG EREDETE
A farsang és a farsangi mulatságok eredetileg a két évszak küzdelmére vezethető vissza. A farsang a tél
búcsúztatásának és a tavasz köszöntésének az ünnepe.
Hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz „húshagyó keddig”
vagy „hamvazószerdáig”. Magyar elnevezése egyes kutatók szerint a német fasen, faseln (fecsegni, mesélni, pajkosságot űzni) szóból ered, a karnevál szót pedig az olasz nyelven is olvasó Csokonai ismertette meg a magyarokkal.
A farsangot régen a nagy evések-ivások időszakaként tartották számon, mellyel a természetet próbálták hasonló bőségre ösztönözni. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban – amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek
életre kelnek. Vigalommal, jelmezes farsangi felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hideget.
Napjainkban azonban már sokkal fontosabb szerepet kap a jókedve és a mulatság.
A farsang őshazája Olaszország, eredete pedig a római Saturnália ünnepére vezethető vissza,
amellyel az egyház nem tudta a versenyt felvenni. Az egyház évszázadokig üldözte a farsang pogány
szokásait, később már inkább átengedte ezt az időszakot a vidámságnak, egészséges életörömnek, szórakozásnak és összevonta a keresztény hagyományokkal. Még ma is a leghíresebb népünnepek közé
tartozik a Velencei karnevál, ahol ősi hagyományokra épülve kerül minden évben megrendezésre.
Velence a XVIII. században elnyerte a karneválok városa címet is. Ekkoriban már Európa nemesei
százával özönlötték el, hogy jól kimulassák magukat a város terein és utcáin, a kaszinókban és színházakban.
A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak, pl. a Szerémségben azért
sütötték, hogy a vihar ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei Topolyán szerencsét hoz, ha jól nyúlik. Általában a sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték.

Farsangi fánk receptje
Hozzávalók:
50 dkg liszt,
3 dkg élesztő,
3 dl tej,
1 kanál cukor,
2 db tojássárgája,
5 dkg vaj, csipetnyi só,
fél dl rum,
a sütéshez olaj, meleg hely
Elkészítése:
Az élesztőt 1 dl cukrozott, langyos tejbe morzsolom és megkelesztem. A lisztet egy nagyobb tálba szitálom, elmorzsolom benne a vajat, hozzáadom a megkelt élesztőt, a tojássárgáját, rumot, sót, és a maradék tejet. Jól összedolgozom, nem túl kemény tésztát kapva, melyet addig verek fakanállal, amíg sima,
hólyagos nem lesz (ez a titka!), letakarom konyharuhával, langyos helyre teszem. Addig pihentetem,
ameddig kb. másfélszeresére nem kel. Ekkor a megkelt tésztát lisztezett nyújtódeszkára borítom, kb.
1,5 cm vastagra kinyújtom és fánkszaggatóval kiszaggatom (jó üvegpohár is, amit közben lisztezni kell).
Még így is kis ideig hagyom kelni, majd ujjal kis mélyedést nyomok mindnek a közepébe. Forró olajban
kisütöm, lehet egyik oldalukat fedő alatt és fordítás után enélkül sütni. Ha kész, jól lecsepegtetem és porcukorral, házi baracklekvárral tálalom.

Türr Tamásné
______________________________
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Népi időjóslás
Február
„Zsuzsánna elpisálja a havat”
Február 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.

GYÓGYNÖVÉNYROVAT

Fokhagyma
Világszerte ismert, mindenre jó, univerzális házi orvosság gyakorlatilag minden kultúrában. Vértisztító, serkentő, köptető, görcsoldó, antibiotikus, idegerősítő, szélhajtó és hámosító, sebgyógyító tulajdonsága van, hogy csak a legjelesebbek közül említsünk néhányat. A tudományos kutatások igazolták hatásosságát. Használatos a tüdő minden betegségének kezelésére, magas és alacsony vérnyomásra,
élősködők és fertőzések ellen, fejfájás enyhítésére és idegrendszeri zavarok gyógyítására. A többi
hagyma is hasonló sajátossággal rendelkezik és alkalmazhatók a fokhagymával együtt. Ha azt akarjuk,
hogy a fokhagyma jótékony hatása megmaradjon, nem szabad megfőzni. Friss nedvei a leghatásosabbak. Idegfeszültség és agyi érgörcsök esetén célszerű egy pohár forró tejben szétnyomkodott fokhagymagerezdet elfogyasztani. Magas vérnyomás ellen minden reggel együnk meg egy gerezdet.
Meghűlés, influenza, láz és fertőzések esetén óránként vegyünk be belőle egy kávéskanállal. Fülfájáskor cseppentsünk pár cseppet a fülbe és dugjuk be vattával. A fájós helyeket, rándulásokat, kisebb
bőrelváltozásokat az olaj közvetlen bőrbedörzsölésével kezeljük.
Segít megelőzni a rákos megbetegedést, ha naponta megeszünk egy gerezd fokhagymát, akár nyersen,
akár megfőzve. Az érrendszerre is pozitív hatással van. Egy felmérés szerint azok között, akik egyszer
egy héten megettek egy gerezd fokhagymát, 50%-kal kevesebb esetben fejlődött ki a vastagbélrák. Egy
másik kísérlet azt igazolta, hogy a fokhagyma csökkenti a koleszterinszintet, és sokkal hatásosabban
hígítja a vért, mint az aszpirin, csökkentve ezzel a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

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

Diófélék
A legtöbb dióféle, de különösen a közönséges és a brazil dió nagyon gazdag ásványi anyagokban. A közönséges dió, noha magas a kalóriatartalma, sok káliumot, magnéziumot, vasat, cinket, rezet és szelént
tartalmaz. Illesszük be a dióféléket is az étrendünkbe, szórjuk salátákra, desszertekre, erősítik az emésztő- és az immunrendszert, finomítják a bőrt és segítenek a rák megelőzésében, valamint a koleszterinszint megtartásában is.

Németh Ernőné
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EZOTÉRIA

A Tarot eredete
A Tarot kártya beavatási jelképrendszer, mely az aktuális sorshelyzetünkre vonatkozó szimbolikus információt hordoz. Nem jóskártya, nem ad felvilágosítást arról, hogy mi történik a jövőben, inkább abban segít, hogy a körülmények felismerésével és figyelem.
A Tarot ősi szimbólumrendszerének eredete az idők homályába vész. Olyan régi tudásról van szó,
amelynek születésénél Mózes, Hermész Triszmegisztosz, és az elsüllyedt atlantiszi birodalom neve
egyaránt felmerült. Bizonyos, hogy azok az ideák, melyek a Tarot-t inspirálták, a réges-régi antikvitásba nyúlnak vissza. Az ideáknak nincs koruk: egyidősek az emberi gondolkodással, így a Tarot jelképei is időtlenek, akárcsak az ember szelleme.
A Tarot elnevezése:
Az elnevezés a lét örök körforgását fejezi ki: a szó végén megismételt „t” által lesz kerek és
egész. Épp úgy, mint a Tarot Bolondja, amely hol a sor elején, hol a sor végén foglal helyet, összekapcsolva a Kezdetet és a Véget. De a Tarot szó rejtelmei ennél is sokrétűbbek.
TORA az Isteni törvényt jelenti, a latin ROTA jelentése kerék, az ORAT kinyilatkoztatás, ATOR
egyiptomi istennő pedig a beavatásért volt "felelős". Mindezek alapján Paul Foster Case 20. században
alkotott mondata: Rota taro orat tora ator azt jelenti, hogy a Tarot kereke kinyilatkoztatja a beavatás
törvényét.
(Vagy másképp: A Tarot kereke Athor törvényét hirdeti.) Óegyiptomi nyelven pedig a Tarot azt jelenti: a királyi (RO) út (TAR).
Egyiptom és India
Egyes vélekedések szerint a Tarot bölcsessége valószínűleg az ókori Egyiptomból származik,
ahol beavatási rítusokhoz használták. A memphiszi piramis kriptáiban a beavatandó személy borzalmas próbákon ment keresztül, melyek egy galéria bejáratáig vezették el őt. A galéria falát pilaszterek osztották mindkét oldalon összesen huszonkét képre, melyeket hieroglifás festmények díszítettek. Ezek voltak a Tarot prototípusai. A beavatandó elsétált ezek előtt a képek előtt, melyek összefoglalták a hierophantészek titkos tanát. Eközben a szent szimbólumok őre magyarázatokkal, bevezető
instrukciókkal szolgált az újoncnak. A tézis szerint, a titkos hieroglifák, melyeket csak egyszer másoltak át hordozható táblákra, átkerültek a gnosztikusokhoz, aztán az alkimistákhoz, akiktől mi megkaptuk őket.
Mások indiai eredetűnek vélik a Tarot-t, mivel a kártya lényegi jelképei indiai istenségek ismertetőjeleivel azonosak. Roger Tilley 1973-ban arra az érdekes párhuzamra figyelmeztetett, hogy a Kis Arkánum négy fő szimbóluma (Botok, Kardok, Érmék, Kelyhek) Ardhanari főisten jelképei.
Izrael
Sokan osztják a feltevést, mely szerint a Tarot a Kabbalából ered, hiszen a nagy arkánum lapjainak
száma, a huszonkettő épp a héber ábécé betűinek száma. Mózes volt az, aki az egyiptomi papok
által őrzött titkot a Tarot képében vitte magával Palesztínába Izrael népének kivonulásakor. Nemcsak a nagy arkánum 22 lapja és a 22 héber betű, de a betűk és a lapok között is párhuzam fedezhető
fel. A Kabbalát – amely egy életfát jelképez – tíz körrel ábrázolt szefíra alkotja, mely a tíz különleges isteni tulajdonságot jelenti. Ezt a tíz kört huszonkét út köti össze. A huszonkét út az isteni tulajdonságokkal összhangban épp úgy megtalálható a héber ábécében, mint a Tarot nagy arkánumának
lapjain. Azt is mondhatjuk, hogy a Tarot a kulcs ahhoz, hogy belépjünk azon a tudás-kapun, melyet
a Kabbala rejt.
Kizmus Vera
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OTTHON ROVAT

Bálint gazda kalendáriumából
Február közepétől már ébredeznek a fák
A lombhullató fák és cserjék ősz óta nyugalmi állapotban vannak. Ennek két szakasza különböztethető meg: a mélynyugalom lombhullástól január végéig, február első feléig tart.
Ebben az időszakban kevéssé érzékenyek az időjárás szélsőségeivel szemben, a nálunk
előforduló mínusz 15-16 fokos hideget is károsodás nélkül átvészelik. Februárban kezdődik
az ébredezés időszaka. Ha ilyenkor enyhe, fagymentes az idő, akkor megindul a gyökértevékenység, a szövetek vizet vesznek fel, a rügyek duzzadni kezdenek, ennek következtében
a sejtállományuk hígabb lesz, és – ha ismét zord idő következik – a termőrügyek érzékeny
szövetei elfagynak, virágot nem nyitnak, gyümölcsöt nem érlelnek.
Ezért aggódnak a kertészek, attól tartva, hogy a februári tavaszt márciusi tél követheti!
A néphit szerint a változás Pál napjához (január 25.) köthető, ezt a napot pálfordulásnak nevezték és azt tartották, hogy ha a télire betárolt élelem és takarmány fele még a kamrában
és a magtárban van, akkor már nem lesz semmi baj: a család és az állatállomány gond nélkül
kitelel. Pálnak fordulása, fél tél elmúlása – szólt a bölcs mondás.
Előbb a csonthéjas gyümölcsfák, később az almástermésűek kezdenek ébredezni, legérzékenyebbek a korai fagyokra a mandulafák, a kajszi- és az őszibarackfák virágai, valamint a szőlő
termőrügyei. Ha a rügyeket a hossztengelyük mentén éles késsel felmetsszük, és a szövetek
élénkzöldek, akkor nem érte őket fagykár. Azonban, ha a rügy tövén vagy az egész metszlapon elbarnult a szövet, akkor a rügy elpusztult.

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
Február hónapban:
Február 04. (kedd):
Február 07. (péntek):
Február 11. (kedd):
Február 14. (péntek):
Február 18. (kedd):
Február 21. (péntek):
Február 25. (kedd):
Február 28. (péntek):

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

Időpont: 14.00-tól
Helyszín: Ukk Község Könyvtára

FEBRUÁR HÓNAP PROGRAMJAI
Február 15. (szombat): Falu farsang
Időpont: 15.00
Helyszín: Ukk Iskola Ebédlője

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