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Mottó: "Egymásért, rólunk"
"A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett,
amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán
megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki
elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség
kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus
kortársak között."
Ismeretlen szerző

Úny Község Önkormányzatának Kiadványa

XXI. évfolyam, 3. szám

Fejezet Úny község közelmúltjából
A negyedik szabad önkormányzati választások sodrában

Az önkormányzati választások sodrát a mindennapi élet sodrása felülmúlta, így 2002
második fele fontos eseményeknek és fejlesztéseknek engedett teret.
Augusztusban többszöri hiánypótlás után megérkezett a cégbírósági végzés az Únyi
Polgárőr Egyesület hivatalos bejegyzéséről.
Augusztus 13-án elkezdődött a Bercsényi utcai járda építése pályázati támogatással.
A műszaki átadásra szeptember 19-én került sor. A megépült szakasz 203 fm és 113 m2, a teljes bekerülési költsége
5.882.875.-Ft.
A választási ciklus legnagyobb beruházása az óvodabővítés volt. A műszaki átadásra augusztus 14-én került sor. A szeptember 1-i ünnepélyes átadáson ünnepi beszédet mondott Lázár Mózes a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke.
A beruházás teljes költsége kerekítve 16 millió Ft-ot tett ki.

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján (2002. szeptember 19.) a Községháza falára felkerült egy márvány emléktábla. Az avató beszédet dr. Wagenhoffer Vilmos Úny Község Díszpolgára tartotta.
Többek között a következőket mondotta: „Kossuth Lajos politikájának, legnagyobb
felismerésének tekintjük, mintegy mottójának, a mának való üzenetnek is, a néppel
való összefogás szükségességét, mert a nemzeti felemelkedésnek ez a záloga, a polgárok közös érdeke. De a közös érdekek csak szabad emberek között képzelhetők el,
hisz – ahogy örökül hagyták ránk ’a szabadság olyan kimeríthetetlen kincs, amely
által véle ha többen osztoznak sem nem fogy, sem nem gyengül, hanem erősödik’.
Ez a szabadságvágy izzott lelkében egész életén át, ez a szabadságvágy sugárzott a
nép felé, ezt a kossuthi szellemet zárta szívébe a nép az egész országban és itt
Únyon is.”
A Képviselő-testület felvállalta a Református Templom külső megvilágítása áramdíjának a teljesítését, kétszer, egyenként 150 Watt teljesítményig, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az Únyi Katolikusok is kivilágítják kívülről a Templomukat, azonos költségtérítés illeti meg Őket.
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A 2002 október 20-i önkormányzati választások előtt, az Úny Újság őszi számában a Képviselő-testület ingyenes lehetőséget biztosított arra, hogy a polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozó kampányirományban szóljanak a választóikhoz. Az egyetlen polgármester-jelölt és a 12 képviselő-jelölt közül öt hölgy élt a lehetőséggel.
A választópolgárok 40 %-os részvétel mellett (205 fő) képviselőknek választották Borossné Bakon Erikát, Hajdárné
Molnár Katalin Elvirát, Hegyesi Mária Mariannát, Kovács Ferencnét, Kreitner Miklóst Podhorszki Attilát, Podhorszki
Ferencet, polgármesternek pedig Pósfai Józsefet.
A helyi református gyülekezet 2002. október 27-én hálaadó istentisztelet keretében mondott köszönetet mindazoknak,
akik a templomfelújítás első részének munkálataiban valamilyen módon részt vállaltak. Igét hirdetett Bátky Miklós esperes.
Az újonnan választott Képviselő-testület alakuló ülését 2002. október 30-án tartotta. Az ünnepályes eskütétel után, titkos
szavazással megválasztásra került az alpolgármester, Hajdárné Molnár Katalin Elvira személyében. Az akkor még nyolc
tagú Képviselő-testület létszáma lehetőséget biztosított arra, hogy különböző bizottságok segítsék és kontrolálják a
működést, civil személyek bevonásával is. Három bizottság alakult: az igazgatási és szociális (elnök: Hegyesi Máris
Mariann), a pénzügyi (elnök: Borossné Bakon Erika), az ügyrendi (elnök: Kreitner Miklós).
Decemberben került sor a Közmeghallgatásra. Fő napirendi pont a 2003. évi programtervezet volt, amihez nem érkezett
észrevétel. Ellenben a helyi aktualitások, kritikai észrevételek terén aktívak voltak a jelenlévők.

Óvodai hírek
Megkezdődött a 2017/2018-as nevelési
év. A gyerekek megújult óvodába
érkezhettek a szünet után. A
gyerekmosdóban teljes felújítás történt,
valamint a folyosó, csoportszoba
festésére került sor a nyáron: így
biztosítva az esztétikus, tiszta és
barátságos környezetet.
Nagy örömünkre ebben az évben 16
ovisa van az Únyi Óvodának. Az öröm
mellé bánat is társul, mert nem
találtunk óvó nénit, így egyedül látom el
a pedagógusi feladatokat. Bízom benne,
hogy hamarosan ránk talál egy kedves
óvó néni. Mindenesetre mi keressük!
Ebben az évben is a mese köré
szervezzük az óvodai életet, úgy, hogy
az adott évszaknak, a gyerekek
érdeklődésének megfeleljen, így az a
hétnek megadja a témáját. A mesén
keresztül szeretnénk a könyveket, mint
érték
megjeleníteni,
valamint
megtanítani a helyes használatukra.
Ezzel is segítve az iskolás korra való
felkészítést. A gyerekek igénylik és
szeretik a mesét, éppúgy a nap
természetes része, mint a szabad játék.
Nagy öröm a számomra, mikor a
gyerekek érdeklődve vagy tátott szájjal
hallgatják az érdekes történeteket.
Mivel ott minden, minden lehetséges!
Sajnos a mai rohanó világban a legtöbb

szülőknek nincs ideje az esti mesére,
ezért is tartom fontosnak, hogy az
óvodában a mesehallgatás természetes
legyen.
Erre az évre is vannak terveink és
céljaink: Szeretnénk eljutni közeli és
kicsit távolabbi helyekre, több közös
programot szervezni a családokkal, mint
például a népmese hete, ahol a szülők
mondhatják el a kedvenc magyar
népmeséjüket; a karácsonyi délután,
anyák és apák napja, éjszaka az
óvodában és nem maradhat el a LoviOvi Dedivel. Szeretnénk az iskolával

együtt Únyon! rendezvényen mi is ott
voltunk, s szép számmal vettek részt az
ovisok a versenyen, több érem is
született! De találkozunk még velük
például novemberben a Márton napi
felvonuláson. Ez úton szeretnék
meginvitálni mindenkit, aki egy közös
éneklésben és sétában részt venne
velünk! Ezen kívül szeretnénk ott lenni
az adventi gyertyagyújtáson és a
márciusi ünnepségen egyaránt.
Az Únyi Újság segítségével mindenki
részese lehet az
óvodai élet
történéseinek, de a tárt kapukkal
várunk minden érdeklődőt!
Galyasné Kovács Erzsébet
óvodapedagógus
Csanádi Imre - Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.

meglévő jó kapcsolatunkat is tovább
ápolni. Az általuk szervezett Fussunk

Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

Iskolai hírek
Az elmúlt tanévben számos versenyen vettek részt
diákjaink: rajzpályázatokra küldtük el tanulóink szépen
kidolgozott alkotásait, a dorogi Eötvös József Általános

Iskola által rendezett versmondó és matematika versenyen
mérték össze tudásukat a 3. – 4. évfolyamos tanulóink,
német nyelvi vetélkedőn is szerepeltek a gyerekek, többen
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pedig
futóversenyen
szereztek
érmet.
Büszkén
mondhatjuk, hogy tanulóink nagyon ügyesen megállják
helyüket a megmérettetéseken. Tavasszal háromfordulós
vetélkedőre neveztük be „Állatbarát” csapatunkat, melynek
tagjai: Rónai Antal, Tóth László Levente és Vizi Ferenc 4.
osztályos diákok. 46 csapatot megelőzve - a Gerecse
Natúrparkot képviselve - jutottak el a Kőszegen
megrendezésre kerülő országos döntőig, ahol egyedüli alsó
tagozatos csapatként a 7. helyezést érték el. A döntő
mellett kőszegi városnézés, vár- és múzeumlátogatás,
ausztriai kirándulás, erdei séta, Írottkő-kilátó, Lombkorona
tanösvény megtekintése szerepelt a programban.
Az iskolai év vége felé Lego kiállításra mentünk az
óvodásokkal közösen Budaörsre. Számos műemlék jellegű
és kortárs építészetet bemutató építmény, autók,
kisvonatok, Titanic, robotok, filmekből, mesékből ismert
jelenetek, történelmi események, hangszerek jelentek meg
a szemünk előtt. Izgalmas volt a játszóház is, ahol
mindenki bátran építhetett legoból, duploból vagy
nagyméretű kockából.
Telve kíváncsisággal érkeztünk a Csodák Palotájába,
ahol sok érdekes, látványos kísérletben volt részünk. Jó
néhány természeti jelenség hátterét ismerhettünk meg,
kipróbálhattuk a mágnesek erejét, járhattunk a
tükörlabirintusban, ülhettünk a Holdjáróban, a bátrabbak
„szögeságyon” is fekhettek. A laborban mechanikai
kísérleteket mutattak be nekünk. Hasznos ismeretekkel
gazdagodva tértünk haza erről az interaktív kiállításról.
Júniusban öt diákunk „ballagott” el iskolánkból. Az
elmúlt négy év alatt igazán a szívünkhöz nőttek. Öröm volt
látni felcseperedésüket, ahogy az apróságok megtanultak
írni, olvasni, számolni. Mind az öten a dági iskolában
folytatják tanulmányaikat. További eredményes tanulást
kívánunk nekik!
A 2017/2018-as tanévben iskolánk létszáma 13 fő. A
négy elsős, könnyen és gyorsan beilleszkedett az iskolai

közösségbe, szívesen tanulnak, ügyesen kerekítik az
íráselemeket, bátran játszanak szünetekben társaikkal.
Ebben az évben is tovább folytatódik a furulya- és
fuvolaoktatás Demeter László tanár úr segítségével,
munkánkat Huba-Enyedi Judit gyógypedagógus is segíti,
valamint folytatjuk Csolnokon az úszástanulást is.
Szeretnénk megköszönni Storcz Bettynek, hogy éveken
keresztül vállalta kisdiákjaink angol nyelvi nevelését!
Szeptember 09-én került megrendezésre a VII.
Fussunk együtt Únyon! rendezvényünk, melyre idén is
örömmel készültünk. Köszönjük az Önkormányzat
támogatását, mely lehetővé tette, hogy édességgel, teával,
zsíros kenyérrel kínáljuk a különböző hosszúságú távokat
lefutó óvodás, iskolás és felnőtt futókat!
Jó hangulatban indult a tanévünk, bízunk benne,
hogy idén is számos élménydús eseményben lesz részük
kisdiákjainknak!
Kálnay Adél:
Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült,
a villanydrótra fecske ült,
készül már lassan messzire,
talán a világ végire.
Szállnak a napok, mint a szél,
kerengve hull már pár levél,
nekem is mindjárt menni kell,
nem cserélnék most senkivel!
Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!

Református Egyház hírei
500 éves a reformáció
Kövessétek hitüket!
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten beszédét hirdetik nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,7-8)
Reformátusként valljuk: Egyedül Istené a dicsőség! Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne figyeljünk, ne vegyük észre
Istennek emberek életében megmutatott, láthatóvá tett igazságait.
Most, amikor a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán, az ige parancsára megemlékezünk elöljáróinkról, nemcsak
Luther Mártonra és Kálvin Jánosra gondolunk, hanem a gyülekezetek áldott emlékű atyáira is. Mindazokra, akiknek
munkája és imádsága bele van építve templomainkba, akik halottaikban is vezérlő mestereink arra a Krisztusra, aki
tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ezért szól így igénk parancsa: Kövessétek hitüket!
Miben hittek atyáink? Az isteni gondviselés valóságában. Abban, hogy életünk minden eseményében benne van az Úr.
Azoknak, aki Istent szeretik, minden javukra van. A lényegét talán legjobban a gályarabok énekével lehet kifejezni: Azt
bünteti, kit szeret, másképp Ő nem is tehet.
Atyáink nemcsak a gondviselő isteni szeretetben hittek, hanem az Úr Jézus Krisztus uraságában is. Abban, hogy Krisztus
Urunk valóban megszületett Betlehemben, valóban feltámadott és felment a mennybe, ült az Atya Isten jobbjára.
Mutatja ezt az a felelősség, amit az úrvacsoráért éreztek. Ahogy készültek rá, ahogyan sütötték vagy süttették a
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kenyeret. Hitükkel ráéreztek az úrvacsora csodájára. Ők tudták, milyen szükségünk van erre az egyesülésre, mert ebben
változunk el igazán Krisztus arcára.
Hittek az egyház jövőjében! A legsötétebb időszakban is, amikor magyar leste a magyart, református a reformátust.
Van-e értelme a mai világban is követni atyáink hitét? Hiszen megváltozott a világ. Új öntudat, új életérzés, új művészet,
új szokások lettek úrrá az embereken. Minden mozog. Minden inog. Minden átmenetben van. Igénk azt mondja: mégis
van értelme hitük követésének, mert Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Ma is Ő az Úr, aki előtt hódol a teremtett mindenség, akitől függ lét és nemlét, élet és halál, győzelem és vereség. Aki
nélkül semmit sem cselekedhetünk.
Áldjuk hát azokat, akik előttünk jártak! Az előttünk járt nemzedékek minden hithősét. A gyülekezetek alapítóit, híres
püspököket, névtelen lelkipásztorokat, hűséges presbitereket, templomos asszonyokat.
Legyen áldott emléke Luthernek, Kálvinnak mert emlékük, hitük szent grádics, amely drága Urunkhoz, a Jézus
Krisztushoz vezet.
A reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére október 29-én, vasárnap 11 órakor ünnepi úrvacsorai istentisztelet
keretében emléktáblát avatunk.
Szeretettel hívjuk és várjuk református testvéreinket és minden érdeklődőt.
Áldás, békesség!

Boross Géza lelkipásztor

Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
III. negyedéves ülései

I. ülés: 2017. augusztus 10.
Napirend:
1.)Úny község településképi rendeletének és
településképi arculati kézikönyvének elkészítésére vonatkozó ajánlatok megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Rendeletalkotás a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és
településképérvényesítéssel
összefüggő
partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek
Új felállás az ÖNO-ban
Rajtunk kívülálló okok miatt elköszönt tőlünk az Idősek Klubja két állandó alkalmazottja. Tekintettel arra,

II. ülés: 2017. szeptember 28.
Napirend:
1.)Az Únyi Óvoda-vezető beszámolója a 2016-2017.
tanév munkájáról, eredményeiről
Előadó: Galyasné Kovács Erzsébet óvodavezető
2.) Az Únyi Tagiskola vezetőjének tájékoztatója a
2016-2017. tanév oktatási munkájáról
Előadó: Steinerné Juhász Mónika tagiskola-vezető
3.) Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, esetleges módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Egyebek
hogy az intézmény Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tagintézményeként társulásos formában működik a megüresedett munkahelyekre a pályá-
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zatokat a Szociális Alapellátó Szolgálat vezetője írta
ki és bírálta el.
2017. szeptember 1-től az únyi telephely vezetője Kucsera Józsefné, gondozója Gubicza Istvánné.
Kedves Únyi Lakosok!
Nagy megtiszteltetésként ért, mikor megkértek az Únyi Idősek
Otthonának vezetésére.
Ideérkezésemkor szomorúan tapasztaltam, hogy nagyon kevés
idős tölti velünk napjait.
Szeretnék buzdítani minden érintettet, hogy jöjjenek be hozzánk
napközben.
Felhívás!
Mit helyezhetek el az üveggyűjtő konténerben?
Az üveggyűjtő konténerben az alábbi üveg fajták helyezhetőek el:
- italos-, (ásványvizes üvegpalackok, röviditalok
üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek)
- befőttes-,
- parfümös és egyéb öblösüvegek.
Az üvegpalackokról a zárókupakokat el kell távolítani és kiöblítve kell az edénybe helyezni!
A fehér (áttetsző) és színes (zöld, barna) üvegek
gyűjtése egy edényben történik, amit a begyűjtés
után a válogatóműben szétválogatnak.
A gyűjtőkonténerbe csak öblösüvegeket szabad elhelyezni, az alábbi felsorolásban szereplő üvegfajták
NEM kerülnek elszállításra:
- síküveg,
- világítótestek és fénycsövek,
- ablaküveg,
- tükör,
- szemüveg,
- kerámia és porcelán,
- nagyító
- orvosságos üveg
- valamint egyéb háztartási üvegedények (pl.: hőálló
üvegtál)
A visszaváltható üvegeket lehetőség szerint vissza
kell váltani, mert a palackok újratöltése az újrahasznosításnál környezetkímélőbb megoldás.
Hogyan dobjuk az üvegeket a szelektív kukába?
1. Fontos, hogy az ételes üvegeket ki kell
öblítenünk. Az üvegben semmiképp ne maradjon
ételmaradék. Többen mondhatják erre, jó-jó, de
akkor pazaroljuk a vizet. Nem szükséges ezeket
folyóvízben elmosni. Együtt a többi edénnyel, így
semmivel nem pocsékolunk több mosóvizet, az
átlagos használattól.
2.

Italos palackok legyenek üresek.
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Szívesen látunk mindenkit.
Kedvcsinálónak szeretném értesíteni Önöket, hogy tervezünk
Esztergomba színházlátogatást, tavasszal kirándulást, benti foglalkozásokat – papírmasét, papírkosár készítést, nemezelést és
még ehhez hasonló, jó kikapcsolódást nyújtó programokat.
Emellett úgy gondolom, hogy jó társaságot nyújthatunk mi is és
Önök is egymásnak.
Jöjjenek minél többen és többet!
Üdvözlettel:

3.

Kucsera Józsefné
Szervezeti egységvezető

Nem kell leszedni a címkéket.

4. A szelektív kukába dobott üvegeken ne
maradjon fedő, kupak és gyűrű.
5. Nem baj, ha a kukába dobás alatt összetörik az
üveg.

Értesítés
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Úny község
honlapját kb két hónapja feltörték. Annyira tönkre tették,
hogy teljesen újat kellett készíteni.
Az önkormányzat 2018. január 1-től az ASP-n
(önkormányzatok egységes informatikai rendszere) belül
kap ingyenesen használható honlapot.
Addig ideiglenes jelleggel és csökkentett tartalommal
létrehoztuk a következő honlapot:
http://www.uny-kozseg.hu/
Aki teheti keresse fel bizalommal.
Tájékoztatás pályázatokról
Az Orvosi rendelő felújítására (TOP-4.1.1-15) sikeresen pályázott az önkormányzat. A Támogatási szerződés aláírásra
került. Jelenleg az építési engedélyeztetési eljárás van folyamatban. A kivitelezés várhatóan 2018 tavaszán lesz.
Úny település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére a Kossuth Lajos utcában a települési környezet-védelmi infrastruktúrafejlesztések keretében (TOP-2.1.3-15-KO1 jelű pályázati
kiírás) önkormányzatunk elnyerte a tervezett összeget. Jelenleg tervezői árajánlatok bekérése zajlik. Utána kiviteli terveket kell készíteni és közbeszerzési eljárást lefolytatni. A kivitelezési munkálatokat jó, ha 2018. év közepén el tudják kezdeni.
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatra, a
Kossuth Lajos utca útfelületének a részbeni felújítására megkaptuk az igényelt támogatást. A Támogatási szerződés szerint az összeget 2018. december 31-ig kell felhasználni. Az
egyéb függőben lévő pályázatokra való tekintettel a felújítás
megvalósítása 2018. tavaszára van betervezve.

ÚNYI ÚJSÁG

XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek a közelmúltban:

Urbán László és Szivek Dorottya
Sok örömet, boldogságot, esztendőre apróságot!
40. házassági évfordulójukat ünnepelték:

Horváth János és Tóth Magdolna
Kovács András és Lőrincz Piroska
Kovács Gyula és Szeiler Erzsébet
Gratulálunk a negyvenedik évfordulóhoz, és jó erőt, egészséget kívánunk a boldogságos folytatáshoz!

Kulturális hírek

Únyi Búcsú
Programok:
- Paintball lövölde
- Camelot 2 csúszdás ugrálóvár
- Kézműves foglalkozás

-Elektromos gokart

Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

-

- Arcfestés

Helyszín:

Únyi Művelődési Ház
(2528 Úny Kossuth Lajos út 12.)

Időpont:
Október 1. de. 10-órától 17-óráig.
A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Hétfőn:
Szerdán:
Pénteken:

800 – 1600 óráig
800 – 1600 óráig
800 – 1200 óráig

Polgármester fogadóórái
Hétfőn:
Pénteken:

1300 – 1500 óráig
800 – 1200 óráig

Jegyző fogadónapja
800 – 1600 óráig
Kiadja:
Úny Község Önkormányzata
www.uny.hu
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.
 06 (33) 508-800
Fax: 06 (33) 508-801
E-mail: info@uny.hu
Szerkesztette: Önkormányz. Hivatal
Nyomtatás: Önkormányzati Hivatal
Felelős kiadó:
Pósfai József polgármester
Készült: 250 pld.
Csütörtökön:

