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„ az én falum UKK
nevét dalolja a kakukk
az egész világ hallhatja,
ha szól a falu madara:
kakukk, kakukk, kakukk”

ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

KÖZÉLET

POLGÁRŐRSÉG TOBORZÁS!!!
Tisztelt nagykorú ukki lakosok!
Szeretnénk kezdeményezni Ukkon a polgárőrség megalakulását, melynek a célja az Ukk
község közigazgatási területén a közrend és a közbiztonság védelme, bűncselekmények
csökkentése, a közbiztonság javítása, a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről való gondoskodás.
Ennek érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása,
rendszeres működésük összehangolása szükséges.
Az egyesület megalakulásához legalább 30 lakos jelentkezésére van szükség.

2011. február 17-én 17 órakor várjuk az önként jelentkező 18. életévüket
betöltött ukki lakosokat az iskola ebédlőjébe, ahol megbeszéljük a további
teendőket a polgárőrség alakulásával kapcsolatban.
Komendánt Irén
polgármester

TRÜKKÖS LOPÁSOK
Az utóbbi időben sajnálatos
módon
elszaporodtak azok az esetek, amelyek során
a tolvajok idős embereket valamely
szolgáltató, közintézmény – E.ON –
Bakonykarszt – Rendőrség – Önkormányzat
– nevével visszaélve lopnak meg. Ilyen
esetekben a bűnözők
- a különböző
szolgáltatók munkatársainak adva ki
magukat – jellemzően idős embereket
károsítottak meg.

Rendkívül fontos felhívnunk a lakosság
figyelmét arra, hogy a szolgáltatók NEM
ALKALMAZNAK
díjbeszedőket!
A
törvényesen dolgozó munkatársak minden
esetben igazolják magukat- és kizárólag a
mérőóra gyári számát, valamint az óraállást
rögzítik, befizetéseket nem fogadnak el, és
készpénzes kifizetéseket nem teljesítenek! A
rendőr munkája során NEM fogad el
készpénzt!!!

Az
elkövetők
minden
esetben
megtévesztéssel jutnak be a lakásba.
Ilyenkor a készpénzes fizetésre hivatkozva
pénzváltásra késztetik az idős embereket,
akik a rejtekhelyről a pénzüket előveszik,
így a tolvajoknak szinte felkínálják
nyugdíjukat, félretett pénzüket.

A munkatársak minden esetben arcképes
igazolvánnyal igazolják magukat!
A
Veszprémi
Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoportja felhívja a lakosság
figyelmét, hogy amennyiben visszaélést
tapasztalnak, azonnal értesítsék az illetékes
rendőri szerveket a 107-es vagy a 112-es
ingyenesen
hívható
telefonszámon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ukk Község Önkormányzat nyilvános testületi ülése
2011. január 26.

5. Vegyes ügyek
- A 2011. január 24-i kistérségi ülésen szó volt arról,
hogy a szemét szállítás ügyében megbízunk egy ügyvédi
irodát, hogy a Kistérséghez tartozó 21 települést
képviselje. Az ügyvédi költség 250.000 Ft + ÁFA. Ezt
leosztották településenként lakosság számra.
/2011. (I. 26.) számú Ök. határozat
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete a „BőszeMagyar” Ügyvédi Irodát megbízza a „Térségi szilárd
hulladék lerakó és szemétszállítás” ügye kapcsán a
képvis
elettel és a rá eső rész a 6.603 Ft-ot kifizeti.

NAPIREND:
1. Nyersanyag norma és étkezési térítési díjakról szóló
rendelet módosítása
-A tavalyi évben nem történt térítési díj emelés. 2011.
évben a folyamatosan emelkedő nyersanyagárak miatt,
már szükségszerűvé vált a nyersanyagnorma és a
fizetendő térítési díjak felülvizsgálata. A 2010. évben
beszerzett és felhasznált élelmiszer alapanyag árak és az
infláció mértékének figyelembevételével történt a térítési
díjemelés. A rezsiköltség az előző évek szintjén marad.
2011. évi étkezési térítési díja:
Kedvezmény nélküli díj:
610 Ft/fő/nap
Kedvezményes díj:
390 Ft/fő/nap

- A január 24-i kistérségi ülésen arról is szó volt, ha a
község polgármestere nem tud részt venni a Kistérségi
Ülésen, akkor valakinek helyettesíteni kell.
/2011. (I. 26.) számú Ök. Határozat
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete a
polgármestert a Kistérségi Ülésen történő helyettesítésre
felkéri az alpolgármestert Gadó Józsefet.

2. A 2010. évi költségvetés módosítása
A 2010. évi költségvetés módosítását a féléves módosítás
óta megítélt központosított előirányzatok és igényelt
normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb
költségvetési
támogatások
(működésképtelen
önkormányzatok
egyéb
támogatása)
bevételi
előirányzatként történő meghatározása, illetve ezek
felhasználásának kiadási oldalon történő beépítése tette
indokolttá.
A jogosan el nem várható bevételek és a fel nem használt
kiadási előirányzatok csökkentése illetve átcsoportosítása
is szükségessé vált.

- /2011. (I. 26.) számú Ök. Határozat
Ukk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Sümegi Polgárvédelmi Irodát 2011. évben 5000 Ft-tal, azaz
Ötezer forinttal támogatja
- A képviselő-testület úgy határozott, hogy a segélyeket
biztonsági okok miatt februártól az Önkormányzati
Hivatal Tanácstermében egy meghatározott időpontban
lehet átvenni.

3. A képviselő-testület 2011. évi munkaterve
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény alapján a képviselő-testületnek évente legalább 6
ülést kell tartani. A 2011. évi munkatervben szerepelnek
azok az napirendi pontok, amelyeket tárgyalnia kell a
képviselő-testületnek

- 2011. február 27-én hadifogoly találkozó lesz a Sümegi
Kistérségi Többcélú Társulás szervezésével. Ukkon 2 fő
kapott meghívót, ebből 2 fő jelezte, hogy szeretne az
ünnepségen részt venni. A meghívott személyeket Varga
Ferenc képviselő kíséri el a találkozóra, és képviseli Ukk
Község Önkormányzatát.

4. Adóügyi tevékenységről beszámoló
Illésné Sóstai Katalin pénzügyi főmunkatárs tájékoztatta
a képviselő-testületet a befolyt adók és a nem teljesített
adók mértékéről.

Pályázati hírek
- Az önkormányzat januárban 2 pályázatot nyújtott be. Számítástechnikai eszközökre pályáztunk. A könyvtárban szeretnénk lecserélni
azt a 2 gépet, melyek már nagyon elavult számítanak. A gépek mellett pályáztunk még 2 laptopra, 2 nyomtatóra és egy projektorra
vászonnal.
A másik pályázat egy ifjúsági pályázat, mely egy komplett programot foglal magába. A pályázat keretén belül főként kültéri
sporteszközökre pályáztunk (pingpong asztalok, lengőteke, trambulin).
- A körjegyzőség 1 pályázatot nyújtott be, mely keretén belül egy nagy teljesítményű fénymásolóra pályázik.
- Az óvoda központilag számítástechnikai eszközöket szeretne vásárolni pályázati úton. Helyi szinten a vezető óvónő folyamatosan
keresi a lehetőségeket és minden alkalmat megragadva igyekszik az intézményért mindent megtenni, és a gyerekeket minél több és több
élménnyel gazdagítani.
- Az iskola korábban számítástechnikai eszközökre pályázott. A nyertes pályázat következtében az ukki intézményben a közelmúltban
üzembe helyezték az új eszközöket.

.
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EGÉSZSÉG
A házipatika tartalma:
- fájdalomcsillapító
- lázcsillapító
- lázmérő (akár hagyományos és digitális is)
- hasmenés elleni szer vagy enyhe hashajtó
- enyhe görcsoldó
- rovarcsípésre, kisebb égésekre gél vagy spray
- sebellátáshoz szükséges kellékek (sebfertőtlenítő,
ragtapasz, steril gézlapok, esetleg fásli)
- orrcsep, orrspray
- köptető, hurutoldó

Gyógyszerek a háztartásban
A házipatika mindannyiunk háztartásának része,
akár rendszeresen szedünk, akár csak olykor-olykor
veszünk be valamit. Általában mind tudjuk mik
azok a szerek, amelyeket érdemes otthon tartani,
azonban nem elég egyszerűen tudni, hogy mik az
alapvető gyógyszerek, hanem tudnunk kell
felelősségteljesen (tudom, nagy szónak tűnik)
kezelni, hiszen magunk, gyerekeink és a
környezetünk egészségét is veszélyeztethetjük, ha
nem megfelelően használjuk, tároljuk őket.

Ha utazunk, az útipatikába nem árt még betenni:
- szúnyog vagy kullancsriasztó szer
- fényvédő krém
- hányinger elleni szer
- rendszeresen szedett gyógyszerek

Időt és pénzt is spórolhatunk, ha mindig egy helyen
tartjuk ezeket a szereket, mivel így könnyebben
megjegyezhetjük miből nem kell újat venni, vagy
éppen mi az amit ki kell selejtezni.

Ezen kívül gyógyszert csak orvos javaslatára
szerzünk és szedünk be. Olykor kimarad pár szem
antibiotikum vagy más hasonló gyógyszer, ezt meg
szoktam őrizni, de ritka esetek kivételével
szanálásra
kerül
lejáratkor.
Fontos, hogy a gyógyszereket jól elzárva, és
gyerekek számára nem lérhető helyen tároljuk.
Nálunk ez jelenleg a fürdőszobapolc teteje, amit én
picit lábujjhegyre állva érek el. A képen az látszik,
hogy teljesen a talpamon állva meddig érnek az
ujjaim. Szóval jó magasan van.

A
gyógyszereket
pótolhatjuk
rendszeres
bevásárlásunkkal egyidőben, hiszen szinte minden
sarkon van egy patika, és egyszerűen csak fel kell
írnunk a bevásárló lista végére. Akkor is nézzük át
készleteinket, ha orvoshoz megyünk, hiszen nem
árt, ha tudunk válaszolni az olyan kérdésre, van-e
otthon láz- vagy fájdalom csillapító, illetve az
újonnan
kiváltott
gyógyszerekkel
együtt
megvehetjük a készletünkből hiányzókat is.

(Kovács Imréné)

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍREK

Idősek klubjáról
Immár
másodízben
került
megrendezésre az idősek klubdélutánja,
melyen sokan megtiszteltek jelenlétükkel
bennünket. Január 18-án került sor az
összejövetel megrendezésére, amit a
Polgármester asszony nyitó beszéddel
indított. Körünkben köszönthettük Tisler
Annát,
a
sümegi
önkormányzat
sajtófőnökét. Ezúton is köszönjük, hogy
pár sorral megemlítette a kis falunkban
zajló életet a Sümeg és Vidéke című
újságban.
Mindenki
nagyon
jól
szórakozott és már eldöntötték a
következő eseményt, amely a farsang
lesz. A hangulat nagyon jó volt, az idő

repült, így észre sem vették, hogy vége
lett a délutánnak. Megbeszélték, hogy
minden
alkalommal
két
asszony
vállalkozik a sütésre. Ezúton köszönjük
minden megjelent részvételét, és
köszönjük a Polgármester asszonynak,
hogy helyet biztosít ezeknek a
rendezvényeknek a megszervezésére.

(Kovács Imréné és Németh Ernőné)
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Iskolai hírek
Az év legeseménydúsabb hónapja a december.
Tele várakozással tekintünk az év utolsó hónapja
elé, hisz a készülődés és a szeretet ünnepe,
minden gyerek számára nagyon fontos. A
kézműves szakkörök szebbnél-szebb ajándékok
készítésével és árusításával igyekeztek támogatni
a
Diákönkormányzat
kasszáját.
Nagy
lelkesedéssel keresték fel a helyi lakosokat, akik
meleg szeretettel fogadták őket és elismerően
nyilatkoztak munkájukról.
Évek óta hagyomány iskolánkban a Mikulás nap.
A Szülői Munkaközösség tagjai az egészség
jegyében mandarinnal lepték meg a gyerekeket,
míg a tanulók osztálykeretben ajándékozták meg
egymást és tanáraikat személyre szabott
meglepetésekkel.
Az ünnepvárás közepette iskolánk tanulói a
hónap közepén a veszprémi színház előadását
tekintették meg „A kőszívű ember fiai”- című
darabot látták, melyről csak elismerően tudtak
beszámolni.
Az év utolsó tanítási napján a színjátszó kör tagjai
megható műsorral búcsúztatták a 2010-es
esztendőt.

Január
végén
mindhárom
telephelyen
megünnepeltük Fekete István születésének 111.
évfordulóját. Iskolánkban a rendezvény ünnepi
megemlékezéssel kezdődött Császár Mónika
tanárnő és a színkörösök előadásában. Utána 5
helyszínen a kolléganők irányításával különböző
feladatokat kellett megoldaniuk az 5 fős
csoportoknak. Ügyességről, tudásról adtak számot
a diákok. A legjobban teljesítő csapat
ajándékban részesült.
Természetesen a különböző programok mellett a
kiemelkedően teljesítő tanulók több tantárgyból is
tanulmányi versenyeken vesznek részt. Az első
helyezettek megyei szinten is számot adhatnak
tudásukról. Ebben rengeteg munka van mind a
nevelők, mind a diákok részéről. Kívánunk nekik
nagyon szép eredményeket!
Februárban
ismét
színházlátogatás
teszi
színesebbé
tanulóink
időtöltését.
Reméljük
felnőttként
is
megmaradnak
lelkes
színházrajongónak.
Vízkereszt után kezdődik a farsangi időszak, mely a
legvidámabb ünnep a tanévben. Iskolánkban
már sikerült farsangi hangulatot teremteni a soksok
színesebbnél-színesebb,
ötletesebbnélötletesebb álarccal. A gyerekek „Ki mit tud?”-on
adhatnak
számot
tehetségükről
különböző
kategóriákban: táncban, humoros darabban,
zenében és énekben.

Az év talán leghosszabb hónapja a január sem
múlt el eseménytelenül. A diákok legfontosabb
kérdése ekkor: „vajon milyen a lesz a félévi
bizonyítványom?” Sokan voltak, akik még az
utolsó két hétben is „teljes erőbedobással”
igyekeztek, hogy a jegyeik minél szebben
kerekedjenek. Ennek köszönhetően csak kevés
tanulónak nem sikerült az előírt feladatot
teljesítenie. Reméljük év végére ők is sikeresek
lesznek.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket
községünkből is!
(Polgár Mária)

___________________________________________________________________________

Ovinkról
szinte minden kisgyerek magasabb százalékot
ért el mint a nevelési év elején.
Óvodánk
pályázatot
nyújtott
be
számítástechnikai
eszközállományának
bővítése érdekében.
Február 2.-án színházban voltunk, ahol a
színészek Dr Bubó zenés mesevilágába
kalauzolták el gyermekeinket.
Óvodánk február 4.-én szülői értekezletet
tart.

Januárban nagy élményekkel tértek vissza a
gyerekek a téli szünetről.
Óvodánk játszószobáját átrendeztük, új
játszósarkokat alakítottunk ki. Így az ovisok
többféle szerepjátékot tudnak játszani.
Óvodánk
minőségirányítási
programjában
meghatározott
mérési
rend
szerint
megtörtént a gyerekek egyéni felmérése. A
felmérés
környezetismeret,
matematika,
anyanyelvi nevelés, és logikai gondolkodás
terén történt. A gyerekek eredménye jó lett,

(Somogyi Miklósné)
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Kézműves foglalkozásról
Nagy örömömre most is sok kisgyermek és szülő jött el kreatívoskodni, alkotni. A résztvevők
megismerkedhettek a körmöcskével, szarvacskával, és a vele történő fonással. Gyönyörű nyakláncokat,
karkötőket, gyűrűket készítettek. Fonalképeket is készítettek a gyerekek, téli fát, és csigát varázsoltak
fonal és ragasztó segítségével. Emellett még téli képeket is színeztünk.
Szeretném megköszöni Gál Józsefnének a sok színes fonalat, mellyel támogatta a kézműves
foglalkozásunkat.
(Somogyi Miklósné)

SPORT

KEDVES ÚJ ÉS LEENDŐ RÖPISEK !
Márkus Konstancia vagyok és már idestova 4 éve
tagja iskolánk röplabda csapatának. Sajnos ez az
utolsó év, hogy itt röpizhetek. Eddig az évig egyedül
voltam röpis a falunkból, de nagy örömömre az idén
csatlakozott Tóth Adrien is. Látom, rendszeresen
jársz edzésre és hétről-hétre egyre jobban megy. Az
edzéseken szívesen veszel részt, hisz nagyon jó a
hangulat, de azért dolgozni is kell! Jó lenne, ha
többen lennénk Ukkról ebben a kis csapatban!

fegyelmezett, rendszeres edzések meghozták az
eredményt mind a lányoknál, mind a fiúknál. Győző
bá' néha szigorú, de csak a mi érdekünkben, na de
azért a kenyérre is tudjuk kenni! Sok mindent meg
lehet vele beszélni, és amiben tud, segít! Nagyon
szeretjük őt! Jó kis röpiseket faragott belőlünk, igaz
kicsit bele is őszült. De köszönjük neki!
Persze sokat köszönhetünk szüleinknek is, akik
támogatnak minket. Néhányan eljárnak velünk a
meccsekre, és biztatnak bennünket a pálya széléről
kiabálva, és eladva ezzel az egész termet. De nem
baj, hisz értünk teszik! Jó érzés, hogy büszkék ránk!
Nagyon jó kis közösség ez, és tudom, jól fogod érezni
magad, és ha majd mind átéled, amit én itt leírtam,
akkor fogod igazán elhinni. De enyhít a
szomorúságomon, hogy kitartásom nekem is új
lehetőséget adott, mert helyet kaptam a Dabronci
NB II-es csapatba és így, remélem, még sokáig
röpizhetek. Itt is Győző bá' az edző, ez nekem előny,
mert ismerem már minden mozdulatát, elég, ha rám
néz, és tudom, mit akar mondani. Úgy hogy kicsi lány
ne add fel! Bátran csak így tovább! Várlak majd az NB
II-ben!
Szia! Koni

Adrien! Kitartásod-szorgalmad meghozza majd az
eredményt! Tudod nagyon jó érzés versenyekre járni,
és azt hallani az ellenfelektől, hogy:- Úr isten itt
vannak a Fekete iskolások Dabroncról, már nincs is
esélyünk!
Vagy mikor az érmet a nyakadba teszik. Mikor
kimondják a neved, hogy te voltál a csapat legjobbja!
Jó érzés volt elhozni az ország legjobb röpisei közül
az 5. helyet. Nemzetközi versenyen Bécsből 3.
helyezést.
De mit ér a kitartás és a győzni akarás egy olyan
ember nélkül, mint Győző bácsi!
Aki tudását átadva tanít minket a röpi fortélyaira. Én
is sokat köszönhetek neki!

Hajrá Röpisek!

Ő szerettette meg velünk ezt a sportot. A
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„Itt a farsang, áll a bál...”
Ha farsang, akkor móka, kacagás, no meg persze bőséges evés, ivás. A farsang szó hallatán
szinte mindenkiben az álarcosbálok, táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások színes
kavalkádja elevenedik meg. Már a XV. század óta szólnak feljegyzések álarcviselésről,
állatalakoskodásokról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. Egy
krónika szerint az ördög ünnepe ez, amikor az emberek bolondságai hatalmas erővel törnek fel, és
mivel szégyellték a kicsapongásaikat, ezért álarccal fedték el az arcukat.
A farsang időszaka vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart, tehát
vidámsággal kezdődik és böjttel ér véget. Lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. Legjellegzetesebb
étele a farsangi fánk. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, a
tél búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe. A nagy evések és ivások időszaka ez, mellyel
szimbolikusan a természetet kívánták nagy bőségre késztetni. A farsang csúcspontja a karnevál,
melynek hagyományos neve „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó
három nap, ami egyben télbúcsúztató is. A híres karneválokat is ebben a pár napban rendezik meg
világszerte (riói, velencei karnevál).
Farsangi népszokások, hiedelmek
A farsangi népszokások is a tavasz közeledtét jelzik. Ilyenek a kormozás, busójárás, téltemetés,
melyek a tél, mint gonosz elűzését jelképezték. Ekkor a falusi emberek felöltöztettek egy, a telet
jelképező szalmabábut és azt sok tréfával, mókával elégették. Viadalokat is tartottak, melyekben
természetesen a tavasz került ki győztesen, a tél pedig szégyenében elbujdosott.
A „farsang farkának” időszakában maskarába bújt emberek jártak házról házra, adományokat
gyűjtöttek, köszöntőket mondtak, mellyel az esztendő bőséges termését, az emberek jövőbeli sikereit
jósolták meg.
Fontos esküvői szezon is volt a farsang. Ennek oka az volt, hogy különös mágikus kapcsolatot
képzeltek az egybekelő ifjú pár és az ébredő természet között, ráadásul a húsvéti böjt időszakában már
tilos volt esküvőt tartani. A falvakban a legények szervezték a bálokat, a lányok pedig bokrétát adtak a
kiszemelt legényeknek, akik a kalapjukra tűzték azt. A báli szezon és a táncmulatság lényege az
eljegyzés volt. Azokat a lányokat, akik a farsang végén pártában maradtak, kicsúfolták.
Farsanghétfőn gyakran asszonyfarsangot is tartottak, amikor a nők mulattak férfi módjára. Így
korlátlanul ihattak és nótáztak például. A húshagyó kedd „a farsang farkának” utolsó napja, amikor
lezárták a telet, és a népi szokások alapján jelképesen szalmabábut vagy koporsót égettek. A húshagyó
keddet hamvazószerda követi, ami a 40 napos nagyböjt kezdete.

(Németh Ernőné)
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RECEPT

A fánk
A szalagos fánk illatos és lágy, a csöröge pedig roppanós, de mindegyik mennyei fahéjas cukorral és
baracklekvárral. Itt a fánk szezonja, tessék, tessék!
Hagyományok
A farsanghoz kapcsolódó szokások – a busójárás, a jelmezbálok és a nagy lakomák – többsége
(általában) februárra tevődik. A bálokon, mulatságokon nemcsak díszes ruhakölteményekkel,
hanem a magyar konyha hagyományos receptjeivel is találkozhatunk. A legtöbb helyen ilyenkor a
zsíros ételeket és a bőséges lakomákat kedvelik, hogy jó legyen a termés, és kövérre hízzanak a
háziállatok. Az Északi-középhegység falvaiban húst, pogácsát, friss töpörtyűt, kolbászt és káposztát
kínálnak farsang idején.
A bőséges kínálatban persze országszerte megjelennek az édességek, és sehol sem hiányozhat a
farsangi időszak jellegzetes finomsága, a fánk, amelynek sok helyen mágikus erőt
tulajdonítottak, ezért az első süteményt kiszárították, porrá törték, és később gyógyszerként a beteg
állatok ételébe keverték.
Süssünk fánkot!
Sokan megőrülnek érte, mégsem sütnek fánkot, mert úgy gondolják, hogy túlságosan is időigényes és
bonyolult. Pedig ha megismerjük a fánksütés csínját-bínját, rájövünk, hogy nem is akkora
ördöngősség az egész!

Tízperces fánk








Hozzávalók:
2 kis pohár natúr joghurt vagy kefír
1/2 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
30 dkg liszt
2 kanál cukor
csipet só
olaj a sütéshez

Elkészítés:
Az összes hozzávalót jól összekeverjük. Öt
percet állni hagyjuk, majd közepesen forró
olajba evőkanál segítségével golyókat
szaggatunk belőle, és végül aranybarnára
sütjük. Végül porcukorba vagy fahéjas
porcukorba forgatjuk.

____________________________________________________________________________________

Sajtos ropi
Hozzávalók:
- 65 dkg liszt
- 1 Rama margarin
- 15 dkg sajt
- 2 mokkás kanál kömény (őrölt)
- 2 mokkás kanál szalakáli
- 2 kávés kanál só
- 1 evőkanál liba v. kacsa zsír
- 1 liter tej

Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a puha margarinnal,
hozzáadjuk a sót, a köményt, a szalakálit és a
tej folyamatos hozzáadásával jól
összedolgozzuk. Ropi sütőben kell sütni. Kb 1
evőkanálnyi kell egy ropihoz.
Csak akkor állj neki, ha van türelmed 2 óra
sütéshez!
(Varga Ferencné)
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MÁRCIUSI ELŐZETES

Február 8. (kedd)
16 óra:
Farsangi játszóház
- helyszín: Ebédlő

Március 1. (kedd)
15 óra:
Adomány cserebere
- helyszín: Könyvtár

Február 15. (kedd):
15 óra:
Adomány csere-bere
- helyszín: Könyvtár

Március 5. (szombat)
Falufarsang
Március 8. (kedd)
13 óra:
Nyugdíjas Klub – Szépkorúak
farsangja

Február 17. (csütörtök)
17 óra:
Polgárőr toborzás
- helyszín: Ebédlő

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS

Február 18. (péntek):
Iskolások farsangi bálja
- helyszín: Ebédlő

Kedd
Péntek

Február 22. (kedd):
16 óra:
Játszóház
 helyszín: Ebédlő

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Könyvtáros: Kizmus Vera

HIRDETÉS
Kiskutyák!!
7 fehér-fekete színű puli keverék és
2 fekete ír farkas keverék kiskutya ingyen elvihető.
Elérhetőség: Hódi Mihályné
(Manci néni)
Jókai utca 06/87/459-102
EGÉSZSÉGVÉDŐ-KONDICIONÁLÓ TORNA
Az egészség megőrzése, a mozgásszervi panaszok megelőzése, a testi-lelki egyensúly megtartása és a mindennapi stressz levezetése érdekében heti
rendszerességgel, korhatár nélkül
A tornát más kezeléssel helyettesíteni nem lehet!

Helyszín és időpont:
Gógánfa, Művelődési Ház
Csütörtök 18 óra
500 Ft/alkalom
A tornát tartja:
TAKÁCS LÁSZLÓNÉ
gyógytornász-fizioterapeuta
Amennyiben Ukkról kellő létszámú jelentkező lesz, Ukkra is szervezünk tornát heti rendszerességgel.
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