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ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Karácsonykor ünnepelni gyűlünk össze szeretteinkkel. Ekkor szakítunk több időt,
hogy családunkkal, rokonainkkal és barátainkkal tölthessünk szeretetben gazdag
órákat. Karácsony valódi üzenetét azonban minden embertársunkkal meg kell osztanunk, hiszen a szeretet mindenié! Mindenki érezze a Karácsony örömét és a reményt, hogy jövőre jobb lesz, és lelkiekben is gazdagabb, szebb év vár ránk! Az
ünnepek alatt tekintsük át a mögöttünk hagyott évet, sorra véve minden jó cselekedetünket, esetleg a mulasztásainkat családunkkal és embertársainkkal szemben.
Tervezzünk és tegyünk fogadalmat: jövőre még többet teszünk és nagyobb erővel
fogunk küzdeni egy boldogabb életért! Igyekezzünk megtalálni azokat a bizonyosságokat, amelyek az öröm forrásai, az éltető remény alapjai! Nagy szükség van erre akkor, amikor nő a létüket kilátástalannak érzők száma, nem érvényesül az erkölcsi igazságosság, lanyhul a felelősség érzet, s az emberek a közélet helyett a
magánéletbe húzódnak vissza. Csak reménykedhetünk, hogy ez a folyamat legalább az igazi értékekre nevelő közösségnek, a családnak válik majd hasznára.
Munkánk során, mindannyian, sok nyomorúsággal, testi- lelki problémával, mérhetetlen önzéssel, irigységgel és gonoszsággal találkozunk, mégis minden nap, minden héten történik valami, amit a szeretet és az öröm hír táplál.
Meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni! Igazi öröm csak akkor, és
úgy születhetik a szívünkben, ha embertársainkat is örvendezni látjuk!
Ebben a hitben kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt - segítse Önöket
igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez,
hogy az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Komendánt Irén
polgármester
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Karácsony hava
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KÖZÉLET

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a helyi választások során bizalmat szavaztak nekem az elkövetkezendő öt évre. Egy mozgalmas és sok
szempontból tanulságos és küzdelmes időszakon vagyunk túl. Az új Képviselőtestület tagjai: Takács József, Lepsényi Erzsébet, Torsa Gergely, Torsa Jenő. A
megújult Képviselő-testület lehetőségeihez mérten mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy településünk fejlődését elősegítse és költséghatékony gazdálkodást folytasson.
2014. november 20-án a Képviselő-testület Takács Józsefet választotta alpolgármesternek.
Képviselő társaimnak sok erőt és kitartást kívánok ez előttünk álló 5 évre!
Komendánt Irén

Rendezvényeink
A legutóbbi kiadványunk óta több helyi rendezvény került megszervezésre.
November 2-án a Hősi emlékmű koszorúzásával emlékeztünk hősi halottainkra a templom kertben, ahol a vasárnapi mise után Lepsényi Erzsébet tartott ünnepi beszédet.
November 22-én hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került az
Idősek Napja, ahol a résztvevőket az ukki gyermekek kedves műsorral köszöntöttek, valamint a Búzavirág Asszonykórus egy dalcsokorral és egy paródiával
lépett a színpadra. Ezen a napon ünnepelte a Búzavirág Asszonykórus megalakulásának 20. évfordulóját is. Örömmel töltött el, hogy az eseményen a jelenlegi
kórustagokon kívül a régi kórustagok is jelen voltak és közösen énekelve szórakoztatták a közönséget.
December 5-én mikulást váró játszóházat szerveztünk. A játszóház végén a
Mikulás is megérkezett, aki 45 0-14 éves ukki gyermeket ajándékozott meg egyegy mikuláscsomaggal.
December 19-én tartottuk a Karácsonyi ünnepet az Ebédlőben, ahol a helyi
gyermekek és aktív felnőttek készültek egy kedves műsorral a falu lakosságának. A szereplőket Somogyi Miklósné készítette fel.
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Köszönöm Somogyi Miklósnénak,
Tőtős Erzsébetnek és
Takács Zsuzsannának, hogy egész
évben segítik az Önkormányzat
munkáját a kulturális
rendezvények
lebonyolítása és a helyi közösségi
élet színesebbé tétele során!
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2014. decemberben Ukk, Rigács, Zalameggyes, Gógánfa, Zalagyömörő, Dabronc, Hetyefő, Zalaerdőd, Megyer, Bazsi és Sümegprága települések létrehozták a
Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulást azzal a céllal, hogy a családsegítő, a házi segítségnyújtó feladatokat és a szociális étkeztetést saját társulási formában lássák az érintett települések. 2013. július 1-től a Sümeg városa által működtetett Napfény Szociális Segítő Központ látta el a felsorolt feladatokat, azonban
az általuk nyújtott szolgáltatások költsége magasabb, mint egy saját társulási formában ellátott tevékenység. Az új társulás a régi Általános Iskolában fog működni
2015. január 5-től. Az ellátottak és gondozottak nem fognak változást észlelni, mert
a jelenlegi dolgozókat átveszi az új Társulás a Napfény Szociális Segítő Központtól.
Szociális tüzifa pályázaton az Önkormányzat 35 m3 rönkfát nyert. Az önkormányzati önerő 120.000 Ft. A kérelmeket 2014. december 15-ig lehetett benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban. A Képviselő-testületnek 2015. január 15-ig kell elbírálni a beérkezett kérelmeket és legkésőbb 2015. február 15-ig kell a fát az érintetteknek átadni.
A régi Általános Iskola teljes átalakítása van folyamatban 2014. szeptember 5től, miután a Klébersberg Intézményfenntartó Központ átadta az épületet az Önkormányzat részére. Az épületben a Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulása, a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési ház, a könyvtár és a Rákosi Viktor
Emlékszoba kap helyet. Az épületben a víz- és áramrendszer cseréje, a padlóburkolatok és a falak felújítása, a beltéri ajtók cseréje zajlik.
December 10-én a Képviselő-testület Közmeghallgatást tartott egy Rendőrségi
Fórummal egybekötve.
______________
Karácsony hava
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ÉRTESÍTÉS A HELYI KONYHÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL
Komendánt Ilona élelmezés-vezetőnek 2014. december 19-től megszűnik a munkaviszonya.
A helyi konyha az ukki általános iskola tanulói létszámának csökkenésével, majd végleg történő megszűnésével már nem tud önállóan gazdaságosan működni. A Képviselő-testület úgy határozott, miután az élelmezés-vezető jelezte távozási szándékát és pénzügyi számításokat végzett, hogy az ukki konyha csatlakozik a gógánfai konyhához, ezáltal nem vesz fel új élelmezésvezetőt, de a jelenlegi munkavállaló munkahelye továbbra is megmarad. 2015. január 5-től Gógánfán készítik el az Ukk, Rigács és Zalameggyes étkezőinek az ebédet, majd Ukkon kerül porciózásra. Az ukki konyha további feladata még a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban
résztvevő ukki, zalameggyesi és zalaerdődi Önkormányzatok által megtermelt zöldségeknek a
feldolgozása és tartósítása, melyet a gógánfai konyha fog felhasználni a közétkeztetés során.

A Képviselő-testület és a kollégák nevében köszönöm Komendánt Ilona lelkiismeretes munkáját, és a jövőre vonatkozóan kívánunk neki
sok sikert és eredményeket!
TÁJÉKOZTATÁS AZ UKKi kakUKK MEGJELENÉSÉRŐL
Tisztelt Olvasó!
Ezúton szeretném Önöket értesíteni, hogy tájékoztatási céllal létrehozott újságunk, az UKKi kakUKK
2015-től három havonta fog megjelenni.

AZ UKKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2014. december 22-től 2015. január 2-ig ZÁRVA
Hivatalos ügyeket Gógánfán lehet ügyfélfogadási időben
rendezni.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
Időpont:
Helyszín:
Könyvtáros:

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

A KÖNYVTÁR 2014. DECEMBER 22-TŐL 2015. JANUÁR 5-IG ZÁRVA TART.
A RUHABÖRZE IDŐPONTJÁT ELŐZETESEN KIFÜGGESZTJÜK
A HIRDETŐTÁBLÁN!
UKKi kaKUKK
Szerkesztette, írta: Komendánt Irén
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