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EGÉSZSÉGTORNA
2014. április 14.- 2014. július végéig minden hétfőn és pénteken
17 órától Egészségtornát tartunk a tornateremben!
Minden korosztályt szeretettel várunk! A részvétel INGYENES!
Az Egészségtornát 25 alkalommal az Önkormányzat finanszírozza a TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő pályázat keretében.
Mozogni jó! Egészségére!

EGÉSZSÉGES GYEREKNAP
2014. május 24-én tartottuk az 1. Egészségnapunkat a gyereknappal egybekötve. A napot a Sárkányfű-túrával kezdtük, melyen a résztvevők a környezetünkben jelenleg megtalálható gyógynövényekkel ismerkedhettek meg. A túra után különböző gyógyteákat (menta, csalán, diófalevél,
citromfű stb.) lehetett kóstolni és megismerni a szervezetünkre gyakorolt jótékony gyógyhatásaikat.
A programot egy előadás követte, mely a Helyi önkormányzat és a helyi Szociális Szövetkezet
fejlesztő, munkahelyteremtő munkáit és jövőbeni terveit mutatta be. A helyi termékek előállítása, piacra juttatása, népszerűsítése és együttműködésen alapuló működtetése kiemelkedő feladata mindkét szervezetnek.
A délelőttöt családi vetélkedő színesítette. Több, mint 10 nevező család érezte jól magát a feladatok leküzdése közben. Dobogós helyezést a Matyiák család, a Tóth család és a LepsényiRacsek család ért el. „Bogyó és Babóca” névvel indult Németh László és Bence fia, akik a zsűri és
a közönség képzeletbeli különdíját nyerték el! Gratulálunk minden résztvevőnek!
Délben a Medvelaki finomságok (Ukk), a Ferrir Farm (Ukk) és Sebestyén József (Gógánfa) helyi
termékeiből készült szendvicsekkel és házi szörpökkel kínáltuk a megjelenteket.
Délután Mutyi bohóc és Rosta Géza előadása csalt derűt a családok arcára. Mindkét előadó bevonta a kicsiket és nagyokat az előadásokba.
A napot az Era Creatio (Horvát Erika, Sümeg) műhelye színesítette, ahol a már megúnt ruhadarabokból készített „újrahasznosított” ruhakollekció készült, melyet rögtönzött modelljeink mutattak be a nap végén.
A programok mellett egész nap baby játszósarok, büfé és kürtöskalács, délután pedig légvárak
egészítették ki ezt a színes napot!
Komendánt Irén
polgármester
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Startmunkaprogram
A tavaszi ültetéseket követően készül a málna-ültetvény öntözőrendszerének kialakítása, a
zöldterületek küzdelmes karban tartása, a sportpályán lévő faágak aprítása, a zöldségkertek és a gyümölcsösök gondozása, termények betakarítása, feldolgozása és tartósítása.
Július elején kezdődik a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó felújítása a Kossuth u. 49. szám
alatt.
Év elejétől a Belügyminisztérium csakis az értékteremtő közfoglalkoztatotti programokra
írt ki pályázatot. Ennek keretén belül indult a mezőgazdasági Startmunka mintaprogramunk, mely már 2012. óta biztosít 13-16 fő részére munkahelyet.
2014. június 23-tól egy 5 hónap távú közfoglalkoztatotti program megvalósítása kezdődik,
melynek keretén belül az Általános Iskola épületének egy új funkciót biztosítva Művelődési házat alakítunk ki. Ennek oka, hogy 2014. szeptembertől az Általnos Iskola ukki tagintézménye megszűnik a csökkenő gyereklétszám és a 2009-ben megvalósult gógánfai és
dabronci tagintézmények felújítására nyert pályázat következtében.
Az Önkormányzat az épületbe egy biomassza-kazánt üzemelt be, ami jelentősen csökkenti
az épület fenntartási költségeit. Mivel településünknek az Ebédlőn kívül nincs kulturális
központja, ezért a képviselő-testület döntése alapján az Általános Iskola épületében lesz
kialakítva a Művelődési ház, a Rákosi Viktor Könyvtár és a Rákosi Viktor Emlékszoba.
2014. júliusban az óvoda épületének egészségügyi festését tervezi még az Önkormányzat.
Komendánt Irén
polgármester

Pihenőhely átadása
2014. május 24-én ünnepélyes keretek közt átadtam a Helyi Önkormányzat nevében a község lakosságának a Falumegújítási pályázat
keretében megvalósított pihenőhelyet. A beruházás a pihenőhely kialakítását és az orvosi lakáshoz vezető bejáró térburkolását foglalta
magába. A pályázat utolsó kifizetési kérelmét 2014. május 31-én
nyújtotta be az Önkormányzat.
Komendánt Irén
polgármester
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SZENNYVÍZCSATORNA
A Bakonykarszt Zrt vezetősége, mint a helyi vízszolgáltatás és csatornahálózat üzemeltetője
2014. június 30-ig biztosítja díjmentesen a szennyvízhálózatra való csatlakozást.
A szennyvízcsatorna-hálózatra csakis azok a lakosok és vállalkozások köthetnek rá, akiknek
nincs hátralékjuk az érdekeltségi hozzájárulás (LTP-befizetések vagy részletfizetési
megállapodás alapján fizetendő havi/negyedéves díjak) befizetésével kapcsolatban.
A rákötési kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet kitölteni, miután kiépítésre került az
ingatlanon a szennyvízelvezetés a gerinchálózatba.
Komendánt Irén
polgármester
KÖZÉLET

GRATULÁLUNK
Márkus Letícia II. helyezést ért el az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen Vadtenyésztő technikus szakon.
A Szerkesztőség és a Képviselő-testület nevében gratulálok a
kimagasló eredményért!
Komendánt Irén

FELHÍVÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ FEJLŐDÉS
A helyi Szociális Szövetkezet saját és bérelt terület hiánya miatt szeretne
megállapodást kötni azon helyi lakosokkal, akik saját területeiken tudnának
akár kis mennyiségben is olyan növényeket termelni (pl. cékla, alma), melyet a
Szociális Szövetkezet megvásárolna feldolgozás céljából. A megállapodás
megkötésére a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni az adatokat (név és lakcím), majd utána személyesen fogja megkeresni a Szövetkezet képviselője a
jelentkezőket.
Komendánt Irén
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INGYENES „KALAND” TÁBOR
Iskolások! Itt a nyár! Már biztosan mindenki várja, hogy milyen új élmények
várnak majd rátok a szünidő alatt. Mi most a nyár elején szeretnénk egy élményekkel teli vakációindulást biztosítani nektek!
Gyertek és érezzétek jól magatok! Felejtsétek egy rövid időre az iskolapadot
és a leckéket, inkább szórakozzunk együtt június végén 5 napon keresztül!!!
Az Egészségre nevelő pályázat keretén belül az Önkormányzatnak
lehetősége nyílik egy 5 napos nyári tábor megrendezésére.
A tábor díjmentes 15 fő részére.
Időpont: 2014. június 23. – 27. (hétfőtől – péntekig, naponta 8.00 – 16.00)
2014. június 20. (péntek) 10.00 óráig várjuk a jelentkezők regisztrálását a
Polgármesteri Hivatalban.
A táborban kizárólag 7 – 14 éves korú gyerekek vehetnek részt. Naponta ingyenesen biztosítjuk az ebédet a gyerekek részére. Kérjük a szülőket, hogy
mielőtt a táborba indulnak a gyerekek, a reggelit otthon fogyasszák el. Innivalót és esetleg tízórait hozzanak magukkal a gyerekek!
15 – 18 éves korú diákok önkéntes munkáját szívesen fogadjuk ezen a héten,
melyről igazolást állít ki az Önkormányzat.
Az Önkénteseken kívül 2 felnőtt fogja szervezni a programokat és biztosítani a
felügyeletet. Naponta reggel 8 órakor van a találkozó az Ebédlőben.
Programok:
Vetélkedő, kirándulás: Sarvalyba, sport, zene, Ki mit tud?, játék, szalonnasütés, bográcsozás stb.
A részletes programokkal a gyerekek az első napon fognak megismerkedni.
Fontos! Mivel támogatással valósul meg a tábor, ezért kérjük a szülőket és a
gyerekeket, hogy aki jelentkezik a táborba, mind az öt nap vállalja a programokon való részvételt!
A 15 főnek jelentkezési sorrendben fogjuk biztosítani a táborozást, tehát kérjük a szülőket, hogy mielőbb jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, hogy gyermeküket szeretnék beiratni a táborba!
Minden diáknak és ovisnak élményekkel gazdag nyarat és tartalmas kikapcsolódást kívánunk!
Ukk Község Önkormányzata és a Szervezők
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KEDVES UKKI LAKOSOK!
2014. június 21-én az Egészséges FALUNAPON
hagyományainkhoz híven idén is főzőversenyt rendezünk.
Várjuk a családok, a barátok, a kollégák által alkotott
csapatok jelentkezését
2014. június 19. 15 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
Minden csapatot 5.000 Ft-tal támogat a Szervező!
Várjuk a jelentkezőket!
Jó készülődést és jó szórakozást kívánunk!
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
Időpont: Minden Kedden és Pénteken 14.00-tól
Helyszín: Rákosi Viktor Könyvtár, Ukk
A könyvtári nyitva tartás 2014. június 24-én (kedd) és 27-én (péntek) szünetel.

PROGRAMJAI NK
2014. június 21. (szombat):

EGÉSZSÉGES FALUNAP

2014. június 23.-27.:

GYEREKTÁBOR
naponta 8.00 – 16.00

2014. július 26. (szombat):

KISTÉRSÉGI NAP KÁPTALANFÁN

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

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