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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
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Fejezetek Úny község történelméből
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Folytassuk azzal a visszatekintést, ami az előző számban véletlenül nem került részletezésre csak említésre, a Gondozási Központ kialakításával, ami tulajdonképpen átalakítás volt. Szakmai fogalomként jelent meg a a gondozási központ, mint intézmény, ami új engedélyezési eljárás lefolytatását követelte meg. Az idősek nappali ellátása és szociális étkeztetése mellett új feladatként bevezetésre került a házi segítségnyújtás. Alapelvárásként fogalmazódott meg az akadálymentesítés is, ami építési
feladatokkal járt. Az új működési forma bevezetését az állam kiegészítő normatív támogatással ösztönözte. A működési engedély szerint 2003. október 1-től az új elnevezés.
A 2003 októberébenaláírt Támogatási Szerződés szerint Úny Község Önkormányzata
8.085.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert kábeltv hálózat kiépítésére.
Pályázati támogatás segítségével novemberre elkészült a Bercsényi utca elején lévő
partfal („kőfal”) első üteme. A 37,3 m hosszú szakasz 9.950.000 Ft-ba került.

Katolikus egyház rovata

Húsvét Krisztus feltámadásának az ünnepe, vagyis annak, hogy a
názáreti Jézus, akit keresztre feszítve megöltek, és eltemettek, újra él, az
Atyaisten feltámasztotta a halálból, és többé soha nem hal meg. Ez a kereszténység alapja, ez a tény,
hogy van egy ember, aki meghalt és él, most már örökké. Akik hisznek benne, azoknak ajándékozza
az ő saját örök életét. Ez az Egyház, azoknak az embereknek a közössége, akik tapasztalták, hogy
átmentek a halálból az életre.
Az embert körülveszi a halál, a saját korlátai, a betegségek, a
kielégületlensége, hogy nem képes közösségben lenni
másokkal, ezért magába zárkózik. Nem érti a körülötte lévő
világot, nem látja az élete értelmét. Ezt a halált, ami a bűn
miatt az ember szívében lakik, ezt jött elpusztítani Krisztus.
Az Egyházban a szentségek által jön hozzánk a feltámadt
Krisztus. A jó hír hirdetése által fogan meg az emberben az
új élet. A megbocsátás Isten ajándéka, nem a mi kezünkben
van, de kérhetjük Istentől, és imádkozhatunk azokért akik
rosszat tettek velünk, mert Jézus Krisztus is ezt tette,
imádkozott értünk, amikor a mi bűneink a keresztre
vezették.
A húsvét a feltámadásnak, az új és örök életnek az ünnepe.
Mert húsvétkor az Isten ma is képes feltámasztani azokat,
akik a bűn szolgaságában élnek. Isten karja nem rövidült
meg. Ezért örülhetünk, ha valaki ma elnyomottnak,
boldogtalannak érzi magát, jöjjön és ünnepelje velünk a
Húsvétot. Isten ma is megszabadít!
Dr. Kulcsár Sándor
plébániai kormányzó Úny
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Református egyház rovata
A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÚSVÉTI KÖSZÖNTÖJE
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Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan
szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
(Péter apostol 1. levele 1,3)
A keresztyénséget az különbözteti meg a többi vallástól, hogy nem a földről, az emberből kiindulva
akar világosságot szerezni, mert elfogadja a felülről, magától az élő Istentől jött kijelentést. Ebben jut
el a biztos ismeretre, hogy az áldások kiapadhatatlan, egyetlen forrása Isten. Ő adja az életet, Ő
gondoskodik róla.
Istennek hatalma és irántunk való szeretete valóságos, mert Jézusban testté lett, egyszülött Fiában és
Fiáért Atyának mutatta meg magát. Jézus Krisztusnak Atyja nekünk is Atyánk. Szabad hinnünk és
vallanunk, Isten a mi Atyánk, aki sohasem hagy el, mert minket is gyermekeinek tekint.
Mégis számolnunk kell életünk legnagyobb ellenségével, a halállal. Próbákon, megaláztatásokon,
betegségen, szegénységen túl a halál mindennek legnagyobb, utolsó ellensége. Leszakítja az alig
kinyílt életet, éppen úgy, mint az erejük teljében levőket és aztán az öregeket. Nem akarunk tudni
róla, nem emlegetjük, titkoljuk, s így még szörnyűbb hatalom. Ellen nincs orvosság, akkor csap le,
amikor akar. Mindegyre meg kell állnunk egy-egy koporsó mellett, szülőnket, testvérünket, sőt
gyermekünket ragadta el a halál, törte össze örömünket, szegényítette meg családunkat. Majd
következünk mi is. Mit mondhatunk vigasztalót erre az értelmetlen befejezésre?
Mikor csak a halálig láthatunk el, csak az itteni életben gondolkodunk, akkor a halál jelentkezése
összeroppantja gyenge hitünket. De ebben a reménytelen helyzetben Isten változást teremtett Jézus
Krisztusért. Isten nagy irgalma újonnan szült, újjáteremtett, második teremtésben részesített, nem
múló, hanem élő, örökkévaló reménységre. Amilyen csodálatos az első születésünk, éppen olyan a
második. Senki magából meg nem újulhat. Isten, a mi Atyánk határozta el ezt és egyedül Ő viszi végbe.
Mégpedig Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Jézus Krisztus magára vette bűnös
emberi létünket, és meghalt érette, helyette. Meghalt a világ bűneiért. Elviselte a büntetést, a
halált. Így annak már nincs követelnivalója Isten új teremtéseinél. És harmadnapon halottaiból
feltámadt. Győzelme bizonyságául, hogy átvette a hatalmat, kijött a sírból. Lefolyt a nagy csata, és
győzött Krisztus. Húsvét lett a halál árnyékának völgyében, szakadékában.
Jézus Krisztus feltámadott. Aki megjárta a halált, él. Él, hogy mi is éljünk. „Én élek, és ti is élni
fogtok” – ígérte meg Jézus.
Tehát van értelme az életnek, Krisztusban, az Ő feltámadása által. Ezt az életet érdemes vállalni, mert
ezt már semmi el nem választhatja Istentől.
Áldott az Isten a nekünk szerzett húsvétért, a feltámadás reménységéért!
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
Március 25.
29.
30.
Április
1.
2.

Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Húsvét 1. napja
Húsvét 2. napja

11 óra istentisztelet
17 óra istentisztelet
11 óra ünnepi istentisztelet
11 óra úrvacsorai istentisztelet
11 óra ünnepi istentisztelet
Boross Géza lelkipásztor
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templom
templom
templom
templom
templom
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Óvodai hírek
Fenn a hegyen van még hó,
elterül, mint takaró.
Mohaágyban, hó alatt,
hóvirágok alszanak.
Fenn az égen süt a nap,
ragyognak a sugarak,
faágakon rügy fakad,
nem fagy be a kispatak,
lám a Tavasz köszönt rád,
ébredj fel hát,hóvirág!
(Drégely László – Tél végén)

A tél során az óvodában örültünk, ha esett a hó, mert lehetett hóembert
építeni. Azt is szerettük, ha sütött a nap, mert tudtunk sétálni. Mikor
elolvadt a hó azért lettünk szomorúak, mert a hóvirág helyett, szemetet
találtunk. Mikor az óvoda udvara sáros, szívesen megyünk a parkba,
ahol jókat lehet futkározni, s mindig látunk valami érdekeset:
bárányokat, karácsonyfát, markológépet s ott a patak is. A gyerekek
minden alkalommal találnak valami nem oda illőt is: üdítős flakon,
csokis papír, sörös doboz. Az óvodásokkal minden alkalommal
felszedjük a szemetet, mert minket zavar! Szeretnénk megkérni a régi
óvodásokat, hogy ők se szemeteljenek sem a parkban sem pedig az
óvoda előtt!
Január
végén
megrendeztük óvodai
farsangunkat, a mulatságban részt vettek a szülők, testvérek is. A
jelmezek mellett helyett kapott tánc, vidám vetélkedők, ovis tombola és
idén sem maradhatott el a finom fánk. Az idei meglepetés produkciót a
Pindúr Pandúr színház hozta el nekünk. Az aktuális időjárást
megfigyelve nem sikerült ráijesztenünk a télre, még itt maradt velünk
egy keveset.
Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is részt vettünk a település március 15i megemlékezésén, sajnos kevés
létszámmal,
mert
ebben
az
időszakban több hiányzónk is volt.
Az ő nevükben is készítettünk nemzeti színű tulipánokat és tűztük ki az emlékműnél.
A közeledő húsvétra már mi is készülünk: a barkácsoláson és locsolóvers tanulásán
kívül szeretnénk vendégül látni az iskolásokat, a mostanra hagyománnyá váló közös
húsvéti barkácsolásra.
Áprilisra tervezzük, hogy átlátogatunk a nagycsoportosokkal az iskolába, hogy
belekóstolhassanak a tanórákba. Szintén áprilisban kerül sor az óvoda nyílt napjára
is, amelyre a leendő óvodásokat és szüleiket várjuk szeretettel.
A nyílt nap várható időpontja 2018. április 20.
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2018. május 7-8.
Készülünk a májusi ünnepekre, melyek közül egyik az óvodai ballagás. Ezen a napon
négy óvodásunkat engedjük el az iskolába.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánnak az Únyi Óvodások!
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Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
I. negyedéves ülései
1. ülés: 2018. január 29.
Napirend:
1.) Tagintézmény (ÖNO) 2018. évi költségvetési tervezetének a megvitatása és elfogadása
Előadó: Újbányi Tiborné Intézményvezető
2.) Úny Község Képviselő-testülete 2018. évi
költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges
elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárulásának megvitatása, a 3Dorog Város
Önkormányzatának a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok
igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló
10/2012.
(III.
9.)
önkormányzati
rendelete
módosításához
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) A szociális rendelet módosítása törvényességi
észrevétel okán
Előterjesztő: Héder János jegyző
5.) „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” felhívásról szóló előterjesztés megvitatása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
6.) Döntés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázatról
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
7.) Döntés a VP6-19.2.1.-2-4-17 kódszámú Identitásvezérelt közösségi célú fejlesztések támogatásának
esetleges igényléséről
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
8.) A polgármester 2018. évre esedékes szabadságolási
ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
9.) Ingatlanvásárlási kérelem megvitatása

Előterjesztő: Pósfai József polgármester
10.) Egyebek
2. ülés: 2018. március 26.
Napirend:
1.) A falugazdász tájékoztatója Úny község mezőgazdálkodásáról
Előadó: Hauszknecht Ádám falugazdász
2.) Közbeszerzési szabályzat módosítása
Előterjesztő: Héder János jegyző
3.) A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) Közbeszerzési felhívás és a kapcsolódó dokumentumok jóváhagyása
A) Orvosi rendelő felújítása
B) Kossuth Lajos utcai árok felújítása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
5.) Beérkezett kivitelezői ajánlatok bírálata
A) Kossuth Lajos utca aszfaltozása
B) Temetői út felújításának kisösszegű támogatásának felhasználása
C) Temetői út aszfaltozása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
6.) Egyebek
Kedves Únyiak!
Az Idősek klubja dolgozói szeretettel meghív minden
érdeklődőt

2018. március 29-én 9 órára
a klubban tartandó Húsvéti kézműveskedésre.
Készítünk tojásfát, festünk tojást.
Mindenkit szeretnénk megvendégelni egy kis süteménnyel,
teával.
A klubdolgozói Zsuzsi, Marika

Anyakonyvi hírek
Házasságot kötött a közelmúltban:
Steingruber László és Tavaszi Tünde
Kivánunk minden jót a közös élet folytatásához.
A közelmúltban születet
Tóth László és Szabó Rita gyermeke Tóth Ferenc Bálint
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet
és erőt, egészséget gyermekük felneveléséhez!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!

