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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Rákosi Viktor Emlékszoba avatása
Szeptember 21-én került átadásra a volt általános iskola épületében kialakított Rákosi Viktor
Emlékszoba. Ezen a napon kezdődött a Rákosi Viktor Hét az író emlékének tiszteletére. Az
emléktábla koszorúzása, majd az emlékszoba avatása után az ukki gyerekek adtak elő egy
részletet az író Hős fiúk című könyvéből. A fiatalokat Tőtős Erzsébet készítette fel a szereplésre. A műsort a Búzavirág Asszonykórus zárta egy csatadal-csokorral. A megemlékezésen
részt vettek a Rákosi család tagjai is.
Tőtős Erzsébet az iskolában több rendezvényt (vetélkedő, versmondás) szervezett az író emlékének őrzése céljából. Október 5-én a Szentmise után a plébános megáldotta az Emlékszobát.
Köszönetet mondok Tőtős Erzsébetnek a Rákosi Viktor és családjával kapcsolatos gyűjteményének elhelyezéséért és a berendezések összegyűjtéséért. Köszönet még Hangódi Alajosnak
a képekért és bútorokért, az Egyháznak a bútorokért és a miseruháért és Domján Miklósnak az
Ukkon összegyűjtött régi tárgyakért.
______________________________________________________

IV. Méhecske Fesztivál
Szeptember 27-én került megszervezésre a IV. Méhecske Fesztivál LEADER támogatás finanszírozásából.
A program két részből tevődött össze. Délelőtt a Belügyminisztérium képviselői, az Éltető Balaton-felvidéki
Egyesület munkaszervezetének vezetője és munkatársa,
térségünk 7 polgármestere, 2 képviselő társam, 3 pályázatíró mentorom, menedzser kollégáim tettek eleget
meghívásomnak. Bemutattam nekik a 4 év alatt megvalósult fejlesztéseket és köszönetet mondtam a munkámban nyújtott segítségükért.
Délután Éder Gabee koncertje után az ukki Csintalan
Színjátszókör gyerek- és felnőtt csoportjának előadásait tekinthettük meg. Ezt követően a 4 év munkásságát
és fejlesztéseit mutattam be a megjelenteknek. Az előadás után Széplábi Fülöp és Kolompár Sándor
lovaskocsival vezette a felvonulást, melynek állomásai az
orvosi lakásból létrehozott szálláshely, a Rákosi Viktor
Emlékszoba és végül a Zöldség- és gyümölcs feldolgozóüzem volt. Ez a délután egy „önkormányzati nyíltnap” keretén belül mutatta be az önkormányzat
munkatársai, a közfoglalkoztatottak és a szociális szövetkezet alkalmazottai által elvégzett
munkákat. A programot este egy Retro Disco-val zártuk.
Nagyon örültem, hogy a rendezvényre oly sokan ellátogattak! Köszönöm!
Komendánt Irén
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KAMPÁNYIDŐSZAK
Nem tudom szó nélkül hagyni a kampányidőszakban megjelent szórólapokban szereplő ígéreteket. Felháborodva tapasztaltam, hogy a jelöltek közül ketten is voltak, akik konkrétan megmondták némely választó polgárnak, hogy kire kell szavazniuk. A két jelöltet szeretném felvilágosítani arról, hogy a falusi emberek is képesek eldönteni, hogy ki szimpatikus nekik és
tudják, hogy a választófülkében senki nem láthatja a döntésüket.
Elsőként Molnár Ferenc szórólap-sorozatát szeretném véleményezni:
Azért választottam az írásban való véleménynyilvánítást, mert Molnár Ferenc a „lakossági fórumát” olyan időpontban tartotta, amikor én nem tudtam azon részt venni a Méhecske Fesztivál miatt, azonban meglehetősen sok kritika és megalapozatlan vélemény hangzott el velem
kapcsolatban. Nekem is van véleményem az ő programjáról:
- A jelölt leragadt körülbelül 20-25 évet, amikor még volt posta és gyógyszertár, melyek működtetése nem önkormányzati feladat.
- Az elmúlt 4 évben többször felajánlotta az önkormányzat Molnár Ferencnek, hogy kitelepüljön egy-egy rendezvényre, azonban ő azt visszautasította egyéb elfoglaltságai miatt. 2010.
előtt a korábbi vezetés viszont csakis neki adott lehetőséget a rendezvényekre való kitelepülésre.
- Molnár Ferencnek utána kellett volna néznie, hogy Sümegen milyen áron nem fizet a lakosság szemétszállítási díjat, mielőtt felelőtlenül ezzel kampányol. Sümegen a kommunális adó
mértéke majdnem 20.000 Ft (ezt neki tudnia kell, hiszen sümegi lakos). Egyébként a törvényi
változások a jövőben nem teszik lehetővé ott sem a díjmentességet, tehát Sümegen is kell
majd a szemétszállításért fizetniük a lakosoknak, így aztán Ukkon sem lehet majd bevezetni a
díjmentességet a lakosság részére.
- A járdákat a szennyvízcsatorna-beruházás befejezése előtt felelőtlenség lett volna felújítani.
2015-től lesz lehetőség pályázni a megyei területfejlesztési támogatásból járdaépítésre, melyet
ki fogunk használni!
- Az ukki közbiztonság a rendőrség beszámolói alapján egyáltalán nem olyan kritikus, mint
ahogy azt a jelölt Úr felvázolta. Nem az önkormányzaton múlik, hogy rendőr lakik-e a településen vagy sem. Egyébként az önkormányzat biztosít irodát a körzeti megbízottnak és maximálisan együttműködünk a rendőrséggel.
- Polgárőr egyesületet az elmúlt 4 évben háromszor próbáltam toborozni, azonban az alacsony
jelentkezési létszám miatt nem lehetett létrehozni. Amúgy a polgárőr egyesület sem önkormányzati feladat, tehát Molnár Ferenc, mint az ukkiak iránt elhivatott helyi vállalkozó már rég
kezdeményezhette volna az egyesület megalakulását.
- Felvilágosítom a jelöltet, hogy az ukki intézményekben, az önkormányzati alkalmazottak
ukkiak. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó kettő hölgy munkáltatója a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal, aminek a jegyző a vezetője. A szakképesítést igénylő munkakörökben a
szakképesített munkavállalók dolgoznak. Ukkon olyan alacsony a munkanélküliség, hogy a
közfoglalkoztatottak egy része a szomszéd településről jár Ukkra dolgozni, mivel Ukkon jelenleg nincs olyan lakos, aki az Önkormányzatnál szeretne munkát vállalni. Nemrég kettő helyi lakos keresett meg azzal a kéréssel, hogy munkát szeretne vállalni. Rövid időn belül kettő
gógánfai alkalmazott helyett felvételt nyertek az ukkiak.
- Meglehetősen felelőtlen ígéret, hogy 15.000 Ft-ot visszajuttat a csatornahálózatra rákötött
ingatlantulajdonosoknak. Ez az összeg közel 2 millió Ft-ot jelent összességében a költségvetésből, melyre nincs fedezet. Erre a célra nem lehet pályázni, tehát csakis saját forrásból lehet
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visszafizetni a beígért összeget. Vajon a jelölt Úr a közvilágítást, a közintézmények gáz- és
áramszámláját vagy a béreket nem szeretné kifizetni, hogy az ígéretét teljesíteni tudja? 15.000
Ft támogatást csakis Gógánfa Község Önkormányzata tudott biztosítani a lakosainak, mert
Gógánfának jelentős saját bevétele van az ott működő cégek (Prímagáz, Rockwool) iparűzési
adó befizetéseiből. A többi település nem tudta támogatni lakosait, ahogy azt Ukk sem.
- Térségi szinten nézve Ukk kimagasló kulturális rendezvényeket szervez és az Önkormányzat
jelentős összeggel támogatja a helyi Sportegyesületet. Jelenleg van kialakulóban egy női kézilabda csapat és új sporteszközöket is vásároltunk.
- Az időseket több szervezet is segíti, hiszen ez kötelező feladatunk: falugondnoki szolgálat,
Napfény Szociális Központ. A közfoglalkoztatás keretén belül dolgozók igény szerint fát vágtak, ólat építettek, havat lapátoltak, füvet vágtak vagy földet szántottak. Ezekre a tevékenységekre egy igénylőlap van rendszeresítve a Polgármesteri Hivatalban.
- Fiataloknak évek óta biztosítva van klubhelység, könyvtár, sporteszközök, nyáron tábor, játszóházak, internetezési lehetőség. Csak a fiatalok jelentkezését várjuk, hogy ezeket kihasználják!
- A közmunka program országos szinten a legkimagaslóbb eredményeket produkálja Ukkon,
melyet több kitűntetés is bizonyít, tehát nem tudom, hogy mit akar még ennél is jobban teljesíteni a jelölt.
- A helyi konyhát és az óvodát nem kívánom bezárni, sőt. A konyha stabil működése érdekében tárgyalások folynak, tehát kérem a jelölt Urat, hogy rémhírekkel ne kampányoljon, inkább kérdezzen az illetékesektől, mielőtt bármit leírna.
- Az idős gondozási központ létrehozása a jelenlegi testület tervei közt is szerepelt, azonban
egy ilyen szervezet felállítása és a feltételek biztosítása pár év előkészületet jelent. Nem szép
dolog olyan állás kínálatával kampányolni, amelynek a megvalósulása még nem biztos és elég
távoli terv elérése után teljesülhet.
Horváth István polgármester-jelöltnek köszönöm, hogy a szeptember 28-i lakossági fórumon
részt vett és lehetőséget adott, hogy őt és programját, valamint képviselő-jelölt társait a helyi
lakosok megismerhessék.
Gadó József polgármester-jelölt indulása számomra a legérdekesebb. Nem értem, hogy miért
éppen most indult polgármesternek és nem a korábbi polgármesterek idejében, amikor az önkormányzat gazdálkodása 1990-2010 között jelentős adósságot halmozott fel úgy, hogy ő is
ott ült a Képviselő-testületben. Nem értem, hogy miért nem akkor akarta „megváltani” a település jövőjét, amikor 20 éven keresztül ciklusról ciklusra nőtt az adósság és fogytak az önkormányzati vagyonok. Évtizedek óta tagja a képviselő-testületnek. Eddig nem mutatkozott
aktív képviselőnek, vajon polgármesterként mennyire tudná fejleszteni a községünket?
Ebben a folyton változó és pörgő közigazgatásban lépést kell tartani. Nincs idő mélázni, tétovázni és várni a csodákra, mert különben minden elmegy mellettünk.
Polgármesterként a mai rohanó világban a folyton változó törvények és jogszabályok, valamint a szűkös anyagi keretek mellett kell biztosítani a település működését és fejlődését. Ebben a pozícióban a következő képességek elengedhetetlenek a feladatok sikeres teljesítéséhez:
gyors alkalmazkodás, empátia, vállalkozói szemlélet, pénzügyi és közigazgatási ismeretek,
szociális érzékenység, reális és következetes gondolkodás, munkafolyamatok tervezése és irányítása, példamutatás, munka iránti alázat, gyors helyzetfelismerés, kiváló kommunikáció, felelősségvállalás és még sokáig sorolhatnám. Tény, hogy a képviselő-testület hozza a település
életével kapcsolatos döntéseket, de elsősorban a polgármester, aki végrehajtja a testület döntéseit és ő az, aki a fejlesztési terveket előkészíti, felkutatja és bemutatja a testületnek, hogy
aztán döntést tudjanak hozni.
______________
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A választó polgároknak mérlegre kell tenniük, hogy a fenti képességek közül a
négy polgármester-jelöltből melyik rendelkezik a legtöbbel. Október 12-én minél
többen menjenek el szavazni (vagy a 87/459-043 telefonszámon jelezzék a mozgó
urna igényüket) és döntsenek felelősségteljesen Községünk elkövetkező 5 évének
vezetőiről!
Komendánt Irén
polgármester

Képviselő-jelöltek bemutatkozása
Az új képviselő-jelöltek közül az alábbiak éltek a lehetőséggel, hogy bemutatkozzanak a tisztelt Választópolgároknak annak érdekében, hogy jobban megismerjék őket és könnyebb legyen október 12-én felelősségteljesen dönteni a képviselő-testület tagjainak választásáról.

TAKÁCS JÓZSEF
Kedves ukki lakosok!
Takács József vagyok és szeretnék bemutatkozni a lakosság Helyszín: volt Általános Iskola nak sokan, akikkel
még nem sikerült személyesen megismerkednem. Családommal szoborgyártással foglalkozó vállalkozást működtetünk. 1989-ben családi vállalkozásunk Ukk községet választotta kiindulási helyének, majd 1999-ben költöztünk a
faluba. Ebben az időben én ugyan még Budapesten végeztem tanulmányaimat. Tanulmányaim befejeztével Európa
nyugati országaiban kamatoztattam tehetségemet. A külföldi (Svájc, Németország, Ausztria, Olaszország) önkormányzati és politikai rendszer előnyeit megismerve 2010ben hazatértem Magyarországra és létrehoztam saját vállalkozásomat. Családom és jómagam a települést több ízben támogattuk az évek során: targonca rendelkezésre bocsátása, Jézus-szobor és virágládák
adományozása, valamint 4 éve segítem díjmentesen az önkormányzatot rendszergazdaként.
A polgármester asszony 2010. óta többször kérte a véleményemet és hozzáértésemet segítségül. Így valósulhatott meg a modern környezetbarát önellátó világítás a focipálya mellett található szabadidő parkban. Segítségemmel az önkormányzat megtakarítást érhetett el az
kommunikációs költségeit tekintve, mivel a meglévő öt telefon és internet előfizetést sikeresen egyre redukálta, anélkül, hogy ez fennakadást eredményezett volna a hivatal munkájában.
Ugyanezen cél érdekében elértük az orvosi rendelő becsatlakozását a fenti rendszerbe mellyel
tovább csökkentettük a kiadásokat. Képviselőnek jelöltetve magam tovább szorgalmazom a
falu fejlődését, melyet az Európai Uniós pályázatok felkutatásával, valamint a község autonóm feladatok elvégzésével tud elérni. Tanulva a külföldi példából fontosnak tartom a lokális
összefogást, hiszen csak élőközösségként gondolkodva tudunk előre haladni, és a köz érdekét
sajátunk előtt tartva lehet jó döntéseket hozni. A közelgő Önkormányzati választáson tisztelettel kérem támogatásukat, hogy esélyt adhassunk még eme kis falunak a jövőben.
Tisztelettel: Takács József
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Képviselő-jelöltek bemutatkozása
TORSA JENŐ
Születésemtől élek Ukkon. Idős szüleim, felnőtt gyermekeim és családjaik is itt élnek.
A MÁV-nál dolgozok főállásban, valamint évtizedek óta méhészkedek. Családom kemény munkával igyekszik tisztességesen boldogulni a nehézségekkel teli világunkban.
Településünkön a 4 évvel ezelőtt elkezdődött fejlődést szeretném a továbbiakban segíteni.

TORSA GERGELY
1989-ben születtem. Ukkon élek családommal. Hamarosan harmadik gyermekem születik meg. Főállásban recepciós vagyok, mellette méhészkedem. Településünket szeretném még élhetőbbé tenni, hiszen fontos számomra, hogy gyermekeim minél jobb
környezetben nőhessenek fel. Fiatalos színt szeretnék vinni a képviselő-testületbe!
Kell a változás a testületbe is!

MATYIÁK ÁRPÁDNÉ
2001 óta élek Ukkon férjemmel és 3 fiammal. Főállású édesanya vagyok. Fiaimmal
együtt aktívan részt veszek az ukki közösségi életben és rendszeresen fellépünk a helyi
rendezvények kulturális műsoraiban. 3 éve vagyok tagja a Búzavirág Asszonykórusnak. Jelenleg egy ukki kézilabdacsapat szervezésén dolgozok Komendánt Irén és több
aktív helyi lakos támogatásával. Bízok benne, hogy összefogással a helyi közösségi és
sportélet még inkább fellendíthető.

LEPSÉNYI ERZSÉBET
Tősgyökeres lakosként élek 1971 óta Ukkon 2 lányommal. Postaforgalmi Szakközépiskolában végeztem tanulmányaimat, majd kereskedelmi, boltvezetői képesítést szereztem egy OKJ-s tanfolyamon. Ruhaipari cégnél dolgoztam 18 éven át, jelenleg egy
multi cégnél boltvezető helyettes vagyok. Családom tagjai minden korosztályt képviselnek a településen. Ezáltal képviselőként minden helyi lakos problémájával tudok
majd azonosulni, és képes leszek empatikusan dönteni az őket érintő ügyekben. Képviselőként nem a saját, hanem a falu érdekeit fogom képviselni. Az emberek (fiataloktól az idősekig) szükségleteit, álláspontját fogom szem előtt tartani.

TALABÉRNÉ MOLNÁR ZSUZSANNA
10 éve élek Ukkon. 2 éve házasodtam össze Talabér Zsolttal. Eladóként dolgozok
Kámban 26 éve. Nagyon szeretem ezt a falut és szívügyemnek tartom a rend fenntartását. Számomra fontos, hogy egy képviselő döntése tükrözze a lakosság véleményét is.
Legfőbb célom a egy rendezett, lakható falu kialakítása.
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Női kézilabda csapat alakul Ukkon
Pár aktív, sportolni vágyó helyi lakos Matyiákné Kati vezetésével egy női kézilabdacsapat szervezésébe kezdtek. A hölgyek lelkesedése és összefogása is bizonyítja, hogy a közösségi szellem még
nem veszett ki a faluból. A csapat segítségemet kérte a szervezésben és a működési feltételek biztosításában. Örömmel vettem a felkérést, hiszen végre egy olyan közösség jön létre, mely nem az önkormányzat által szerveződik, hanem saját elszántságából! Bármilyen értelmes közösségi szerveződés működtetéséhez szívesen nyújt segítséget az Önkormányzat és jómagam is!
Szóval Csajok! Hozzuk össze a csapatot, aztán indulhat az edzés!
Komendánt Irén

Bébic Szociális Szövetkezet és a közmunka program
népszerűsítése
2014. október 3-án Budapesten a Társadalmi Vállalkozások Napján és
2014. október 7-én a Belügyminisztériumban országosan 12 szociális szövetkezet kapott felkérést,
hogy bemutassa eddig munkáit és
a jövőbeni terveit.
Két budapesti rendezvényre kaptam meghívást, ahol az önkormányzat és a szociális szövetkezet eddigi
munkáit, a közfoglalkoztatás jó gyakorlatait és a jövőbeni terveket tudtuk bemutatni és kapcsolatokat
építve ismertem meg más szociális szövetkezetek tapasztalatait.
Komendánt Irén

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni Kocsis Istvánnak és családjának (Ukki Szoborgyártó Kft), a Hettyei-Ép
Tech Kft-nek, a Leer-Ink Hungary Kft-nek és a Ferrir Bt-nek, hogy a két buszmegálló fa és vasanyagát, a festéket, a burkolólapokat és a virágládákat felajánlotta az Önkormányzat részére.
Külön köszönöm az alkalmazottaimnak, hogy az elmúlt időszakban a tőlük telhető maximális teljesítést tették le nekem és ezáltal oly sok minden elkészülhetett még az utolsó 2-3 hónapban!
Köszönettel:

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!
UKKi kaKUKK
Szerkesztette, írta: Komendánt Irén

__
6

__________
Mindszent hava

