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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ
Ukk község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját a
IV. Méhecske Fesztivál keretén belül szervezett 2014. szeptember 27.-én 14 órakor kezdődő
ŐSZI MULATSÁGRA
Komendánt Irén
polgármester

PROGRAM
- ÉDER GABEE és MONITA koncert
- Ukki Csintalan Színjátszó Csoport vidám műsora
- Komendánt Irén polgármester köszöntője
- Az elmúlt években elért eredmények, a településen
megvalósult projektek kapcsolódásainak bemutatása
- Tudatos vidékfejlesztés
- Szociális Szövetkezet tevékenysége - Mintaértékű
szövetkezés bemutatása
- Szüreti felvonulás a Búzavirág Asszonykórus kíséretével
- Közösségi Klubhelységek és a Feldolgozóüzem ünnepi átadása
- Felvonulás után a résztvevőket vendégül látjuk az Óvoda udvaron a
Pihenőhelynél
- Helyi termék bemutató
- Este: Bál
Egyéb kínálatunk: Légvár, népi fajátékok, könyvbazár, játszóház
Szervező: Ukk Község Önkormányzata
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

__________
Szent Mihály hava
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KÖZÉLET

Érdekes és meglepő fordulatok jellemzik
a 2014. évi helyi választást és előkészületeit Ukkon
Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én egyik ámulatból a másikba estem 2014. augusztus 25. és szeptember 8. között, amikor napról napra változtak a hírek, hogy ki indul
2014-ben polgármesternek és képviselőnek az október 12-i választásokon. Egy biztos,
hogy politikai pályán dolgozni vágyók száma Ukkon kimagasló. 4 polgármester-jelölt és
11 képviselő-jelölt méretteti meg magát az idei választásokon.
Ezennel szeretném meghívni a polgármester- és a képviselő-jelölteket a 2014. szeptember 28-i Lakossági Fórumra, ahol lehetőségük lesz bemutatkozni a választó polgároknak, elmondhatják a jövőre vonatkozó elképzeléseiket és elmondhatják kifogásaikat a jelenlegi vezetésről. A jelölteknek szeretném még felajánlani azt a lehetőséget is, hogy az
UKKi kakUKK októberi számában bemutatkozhassanak, illetve programjukat közölhessék a helyi lapban is (a cikkeket az ukk.ujsag@citromail.hu e-mailre várom a jelöltektől).
Egy kicsit szeretném a saját szemszögemből értékelni az elmúlt hetek eseményeit. Én a
jelentős bércsökkenés ellenére is természetesnek vettem, hogy indulni fogok, mert amit az
elmúlt 4 évben dolgoztam, felépítettem és befektettem az önkormányzat részére, nem szeretném, hogy más tönkre tegye vagy elhanyagolja és 23 ember munkahelye kerüljön veszélybe. A következő sorokban írtak során nem szeretnék senkit nevesíteni, hiszen biztos
vagyok abban, hogy a kedves olvasó ki fogja majd találni, hogy kikről teszek említést.
Egyes képviselő-társaim és pár helyi lakos azon a véleményen vannak, hogy nincs látványos fejlődés Ukkon. Erre én azt reagálom, hogy a rendszerváltás után a helyi vállalkozók és az önkormányzat akkoriban hozzájutottak olyan területekhez és épületekhez, melyek alkalmasak lettek volna munkahelyteremtésre, mégse tettek semmit ennek érdekében.
Én fiatal „zöldfülűként”, tele ambíciókkal képes voltam 2 olyan szövetkezetet is megalapíttatni helyben, ami hosszú távon tervez munkahelyet biztosítani és képes voltam az önkormányzat vagyonát jelentősen (kb. 100 millió Ft értékben: földek, gépek, ingatlanok,
traktor, pihenőpark, bútorok, biomassza-kazánok , ültetvények, rendezvények költségei,
számítástechnikai eszközök stb.) gyarapítani. Az önkormányzat is részesül az új vállalkozások nyereségéből, mivel bizonyos arányban tagja a szövetkezetnek. Ebben a faluban rajtam kívül még senki nem hozott létre olyan szervezetet, amely az önkormányzat vagy a
közösség javát és fejlesztését szolgálta volna. Az általam létrehozott szövetkezet az önkormányzat elmúlt 3-4 évben megszerzett tulajdonait (feldolgozó, földek, ültetvények,
traktor) értelmes, értékteremtő, hosszú távú célokra, munkahelyet teremtve, plusz bevételt
képezve az önkormányzatnak működik.
Az előttem munkálkodó vezetés 2010-ig folyamatosan növelte az önkormányzat hiányát annak ellenére, hogy eladta az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképes vagyonokat (földek, épületek (tűzoltó szertár), mezőgazdasági utakat). Az akkoriban kivágott fákat azonban nem eladta, hanem ellopta, hiszen faértékesítésből származó bevétel
nem szerepel az önkormányzat költségvetésében. (Amely fákat én vágattam ki, azok
számlával igazolhatóan értékesítésre kerültek) Sajnos 2010-ig a kizsákmányló szemlélettel
a falut nem lehetett fejleszteni. 2010. óta én több olyan befektetést kezdeményeztem (szálláslehetőség, ültetvények), mely hosszú távon képes plusz bevételt produkálni és stabilizálni az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Én 20 millió Ft adósággal vettem át az önkor__
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mányzatot, míg én jelentős értékű vagyongyarapodással és nulla Ft adósággal adom át a
következő Képviselő-testületnek.
Folytatnám a következő önbizalom-hiányban nem szenvedő jelölttel, aki szórólapján
arról ír, hogy az önkormányzatnál nem ukki emberek dolgoznak. Kérdem én, hogy ő ukki
eladót alkalmaz-e a boltjában, és vajon a kocsmában bejelentett alkalmazott dolgozik-e,
vagy ő maga csak megélhetési polgármester akar lenni, hogy spórolni tudjon a vállalkozásán belül fizetendő járulékokkal? Szóval előbb a saját portáját tegye rendbe mindenki, aztán szerezzen kellő mértékű információt arról, akivel szembe szeretne szállni! Egyébként
Ukkon nincs ember, akit foglalkoztatni tudnánk az Önkormányzatnál, mert a lakosok azon
része, aki az Önkormányzatnál foglalkoztatható a törvény erejénél fogva és dolgozni is
akar, azok valamennyien foglalkoztatva annak. (Ezért dolgoznak a környékbeli településekről ennyien Ukkon) Aki engem a 4 év alatt megkeresett azzal a kéréssel, hogy dolgozni
akar, azok 90 %-ának tudtam munkahelyet biztosítani. Erre emúgy büszke vagyok!
Vele szemben mi a magán boltunkban és a farmon is ukki lakosokat foglalkoztatunk
hivatalosan bejelentve! Molnár Ferenc kampány-szórólapjának többi pontjára a 2014.
szeptember 28-án tartandó lakossági fórumon kívánok szóban reagálni.
Kérem a tisztelt Választó-polgárokat, hogy ne engedjék 2014. október 12-én, hogy
olyan jelölt foglalja el a polgármesteri széket, aki úgy gondolja, hogy egy kész, megtervezett, fejlődésnek indult önkormányzatot és annak önállóan vállalt egyéb tevékenységeit
átvegye vagy éppen megélhetési polgármesterként „dolgozzon”. Én keményen megküzdöttem azért, hogy a jelenlegi állapotot megteremtsük és a jövőbeni befektetések olyan
bevételeket képezzenek, melyből fejlesztéseket lehet majd végrehajtani. Az elkövetkező
öt év a fejlődésről tud szólni. Hiszen az elmúlt években végig arra törekedtünk, hogy az
elődök által felhalmozott adóságokat kiegyenlítsük és az önkormányzat működését fenntartsuk (ennek ellenére rendezvények sokaságát és különböző fejlesztéseket valósítottunk
meg). Ebben az évben valamennyi tartozás (itt értve a 2009 óta magunk előtt tolt iparűzési
adó visszafizetési kötelezettséget, mert más hátraléka nincs az önkormányzatnak) kiegyenlítésre kerül. A szórólapomban részletesen összefoglaltam munkásságomat, melyet a
jövőben is minden szakmai tudásom hozzáadásával és kapcsolatrendszerem segítségével
fogok továbbfolytatni és a mindenkor aktuális lehetőségek kihasználásával településünket
fejleszteni.

A polgármester- és a képviselő-jelölteknek azt tanácsolom, hogy az
önbizalomtól vagy esetleg a sértettségtől duzzadva a kampány időszakában is
megmaradhatnak embernek és nem kell önmagukból kifordulni, hiszen a
választások után a jelöltekből kollégák lesznek és azt a bizonyos szekeret
célszerű egy irányba tolni, mert csak akkor lehet a fejlődés útján haladni és
nem pedig a megrekedést választani a viszályok miatt.
Minden jelöltnek sok sikert és erőt kívánok az előttünk álló időszakra!
Komendánt Irén
polgármester
______________
Szent Mihály hava
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ukk.hu WEBOLDAL MÉG NEM ÚJUL MEG
Az UKKi kakUKK előző számában köszönetet mondtam Horváth Istvánnak és párjának a www.ukk.hu honlappal kapcsolatos segítségnyújtásért. Azt gondoltam, hogy
tényleg önzetlen szándékkal szeretnének segíteni, azonban még mielőtt átadtam volna
nekik a honlapra feltöltendő tartalmat (fotók, UKKi kakUKK valamennyi megjelent
száma stb.), a „segítőkész” lakó a környezetében élő „cinkostársak” hatására polgármesternek jelöltette magát.
Nagyon szimpatikus fiatal párnak ismertem meg őket, de úgy látszik, hogy messziről jött emberekben a látszat ellenére sem lett volna szabad elsőre megbízni. Sajnos
nem ő az egyetlen, akiben az elmúlt 1 hónapban hatalmasat csalódtam.
A 2010-2014 évben készült fotókat (ukki életképek a megvalósult rendezvényekről, játszóházakról, beruházásokról, közösségi életről stb.), melyeket a honlapon szerettem volna megjeleníteni,
a 2014. szeptember 27-i IV. Méhecske Fesztiválon fogom az érdeklődőknek levetíteni és kiállítani!
Komendánt Irén
polgármester

KÖZÉLET

VÁLASZTÁS ELŐTTI LAKOSSÁGI FÓRUM
2014. szeptember 28-án (vasárnap) 14 órakor lakossági fórumot
szervezek az óvoda udvaron.
Várok minden polgármester- és képviselő-jelöltet, hogy bemutathassa
programját, elképzeléseit a Választó-polgároknak,
illetve nyíltan véleményezheti a jelenlegi vezetés munkáját.
(Szeretnék esélyt adni minden érintettnek, hogy reagálni tudjanak a hátuk
mögött zajló kritikákra!!!)
Kihívó:
Komendánt Irén
jelenlegi polgármester

__
4

__________
Szent Mihály hava
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RÁKOSI VIKTOR EMLÉKNAP
Rákosi Viktor községünk híres büszkesége, aki iró,
humorista és politikus volt.
Hagyományainkhoz híven idén is megemlékezünk
hírességünkről. Tőtős Erzsébetnek köszönhető,
hogy az író emléke napjainkban még él, hiszen
rengeteg munkát, energiát fektetett abba, hogy az
író életét megismerje, majd megismertesse és a ma
élő leszármazottakat felkutassa és bemutassa őket
egymásnak.
A tavalyi évben Budapestre utaztunk Rákosi Viktor sírjához, ahová szülőfalujából vittünk egy maréknyi földet nyughelyére, valamint Balatonföldvárra látogattunk el, ahol a leszármazottakkal
együtt emlékeztünk a balatonföldvári vezetőkkel
az íróról.
Az általános iskola megszűnését követően új hasznos funkciót adunk az épületnek. Elsődlegesen művelődési ház fog itt működni, valamint az épületben kap helyet a Rákosi
Viktor Emlékszoba és a Rákosi Viktor Könyvtár is. Elsőként az Emlékszoba került kialakításra, melyet a megemlékezés alkalmával láthatják először az érdeklődők. Az Emlékszobában került elhelyezésre Kardos Róbert fafaragó által készített Rákosi Viktor
arcképét ábrázoló dombormű is.
Az író leszármazottjai is meghívást kaptak az eseményre, akik szívből köszönik, hogy
őrizzük Rákosi Viktor emlékét.

A megemlékezés időpontja: 2014. szeptember 21. (vasárnap)
12.00:

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal épületén
elhelyezkedő emléktáblánál

12.15:

Rákosi Viktor emlékszoba megtekintése a volt
iskola épületében

MEGÚJULT BUSZMEGÁLLÓ
Végre teljesülhetett a falu központjában lévő buszmegállónak a megújulása.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi közfoglalkoztatottnak és a szövetkezet munkatársainak munkájukért!
Komendánt Irén
______________
Szent Mihály hava

__
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Türr István Szakképző Intézet tanfolyamai
Augusztusban jutott tudomásomra az az információ, mely szerint a Türr István Szakképző Intézet jelentős pályázati összeget nyert tanfolyamok megvalósítására az ország minden pontján. 2012-ben az oktató intézmény közreműködésével valósult meg
a Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogram keretén belül folytatott Háztáji növénytermesztő és tartósító tanfolyam is.
Egyeztetve az oktató intézmény kollégáival, jó lehetőségnek tartottam, hogy október
elejétől indítsunk el Ukk településen 2 tanfolyamot.
Az egyik egy OKJ végzettséget biztosító Kerti munkás tanfolyam, ahol az oktató Csizma Péter agrármérnök, míg a másik egy Alapkompetencia képzést biztosító tanfolyam, ahol az oktató Polgár Mária pedagógus.
A tanfolyamon a bejelentett munkahellyel rendelkezők és az öregségi nyugdíjasok kivételével bárki részt vehet. A képzés 4, illetve 5 hónapig tart. A résztvevők havi juttatásban részesülnek a képzés ideje alatt. A tanfolyam végén a hallgatóknak vizsgázniuk
kell az elsajátított ismeretekből. Az alapkompetencia képzést követően folytatásként
egy akkreditált tanfolyamot indítunk.
Komendánt Irén
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS

Időpont:
Helyszín:
Könyvtáros:

Minden Kedden és Pénteken 14.00-tól
Rákosi Viktor Könyvtár, Ukk
Kizmus Vera

A RUHABÖRZE IDŐPONTJÁT ELŐZETESEN KIFÜGGESZTJÜK
A HIRDETŐTÁBLÁN!
PROGRAMJAINK

2014. szeptember 21. (vasárnap) 12 óra:
Megemlékezés Rákosi Viktorról
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, majd Rákosi Viktor Emlékszoba
2014. szeptember 27. (szombat) 14 óra:
Helyszín: Óvoda udvar

IV. Méhecske Fesztivál

2014. szeptember 28. (vasárnap) 14 óra:
Helyszín: Óvoda udvar

Lakossági Fórum

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

