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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
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Első lépések az Unióban

2004. május elseje nagyszerű pillanata a magyarság újkori történelmének. A
budapesti Hősök terén felállított Időkerékben nulla óra nulla perckor peregni
kezdett az időt az uniós csatlakozás pillanatától mérő homok. Magyarország
hivatalosan is tagjává vált az Európai Uniónak. Megtaláltak azok az értékek, amiket ezer éve magunkénak
vallottunk. De vajon csak azok, vagy csak azok? Ma már tudjuk, hogy a válasz nem.
Az Időkerék sem működik már, de ettől még a történelmi
tények tények maradnak. Magyarország kilenc más országgal
együtt lett az Európai Unió tagja: Ciprus görögök lakta
részével, Csehországgal, Észtországgal, Lengyelországgal,
Lettországgal, Litvániával, Máltával, Szlovákiával és
Szlovéniával. Az Európai Unió az új tagokkal 25 tagúra bővült.
A Berhidai Tamás vezette művelődési ház 120 ezer Ft,
pályázati támogatást nyert a nagy nap megünneplésére. Az
ünnepi program az iskolaudvaron zajlott. A talp alá valót a
Cinka együttes szolgáltatta táncházi muzsikálás keretében.
Az EU teljes jogú tagsága feladatokkal is járt. Végre kellett
hajtanunk a helyi rendeletek uniós jogharmonizációját, ami érdemi változtatásokkal nem járt.
Szűkebb pátriánkban megalakult a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 83 alapító taggal,
köztük Úny községgel. Fő célja integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése, az ehhez
szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek megteremtése, és az európai uniós követelmény-rendszer
megvalósításának elősegítése.
Önkormányzati Hivatal
2004. május 29-én tartotta a Carino Lovas SE az Únyi lovasnapot, ami egy helyi verügyfélfogadási rendje
seny lebonyolítását jelenlette.
Hétfőn:
800 – 1600 óráig
Július végén önkormányzati beruházásként megkezdődött a helyi kábeltv hálózat kiSzerdán:
800 – 1600 óráig
építése. A beruházást 50 %-ban az ORTT finanszírozta pályázati támogatás formájáPénteken:
800 – 1200 óráig
ban. A másik 50 % lakossági hálózatfejlesztési hozzájárulásból és önkormányzati
Polgármester fogadóórái
önerőből állt össze. A kivitelező, a majdani üzemeltető, Sterczel Gergely egyéni válHétfőn: 1300 – 1500 óráig
lalkozó volt.
Pénteken: 800 – 1200 óráig
Dág, Úny községek önkormányzatai helyt adta Tinnye község kérésének és hozzájáJegyző fogadónapja
rultak, hogy a körjegyző helyettesítés keretében ott is ellássa a jegyzői feladatokat.
Ebben több érdekesség is rejlik. Azon túl, hogy lényegesen nagyobb település a seCsütörtökön: 800 – 1600 óráig
Kiadja:
gítségkérő, a megyehatár sem szabott gátat, pedig sok más területen nem tudott kiÚny Község Önkormányzata
alakulni igazi együttműködés. Ráadásul akkortájt nem számított egyedi esetnek az
Honlap: https://uny.asp.lgov.hu/
ilyen irányú megkeresés. Tán még nem volt annyira felkapott szakma a jegyzői, mint
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.
napjainkban.
 06 (33) 508-800
Fax: 06 (33) 508-801
Mondhatjuk, hogy a második félév viszonylag csendben eltelt. Napi témát a kábeltv
E-mail: info@uny.hu
hálózat kiépítése és próbaüzeme jelentett helyben. A mindennapok megszokott
Szerkesztette: Önkormányz. Hivatal
zajlása közben természetesen az első lépéseket, megtettük az Európai Union belül,
Nyomtatás: Önkormányzati Hivatal
de ez Úny Község Önkormányzatának az életében nem okozott maradandó változást.
Felelős kiadó:
Pósfai József polgármester
Az utazni szerető polgárok viszont örömmel konstatálhatták, hogy szabadon járhatnakKészült: 250 pld.
kelhetnek az Union belül.
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Óvodai hírek
Ismét eltelt a nyár és a gyerekekkel szeretettel gondolunk vissza a vidám percekre, melyeket itthon vagy
távolabb szereztünk. Nagyon jó élmény volt az iskolásokkal Veresegyházi Medveotthonba utazni, de nagy
élmény volt a lovaglás az únyi pályán, melyet ezúton is hálásan köszönünk Dedinek - mostanra
hagyománnyá vált az óvoda életében a „Lovi-Ovi”!
Természetesen a szórakozás mellé munka is társult. Ismét szépültünk! Az új óvodarész festésére került
sor, s hamarosan megérkezik az új bútor is. A sokunk gyermekkorát végigkísért bútor nyugdíjba vonul…
A tavaszi szép számú beiratkozás ellenére, szinte
alig nőtt a létszám. Jelenleg 15 fő az Únyi Óvodába
járó gyermekek száma, de januártól újabb
óvodások érkeznek. A nyáron ketten elköltöztek és
van, akik úgy döntöttek, hogy az otthonukhoz
közelebbi óvodába fognak járni. Az új óvodásaink
közül hárman most kezdik az óvodát és ketten más
óvodából érkeztek. A nyáron kibővült a személyi
állományunk, így már két óvó néni és két segítő
tesz minden nap az eredményes óvodáért.
Intézményünket heti egyszer logopédus és
fejlesztőpedagógus is látogatja, hogy minden
óvodás biztosan lépegessen a fejlődés lépcsőjén.
Ebben a nevelési évben szeretnénk megvalósítani
azokat a programokat, melyeket szülő és gyermek
is szívesen fogad. Például: népmese hete, farsang,
anyák és apák napja, közös kirándulások. S
biztosra veszem, hogy az óvodásaink szívesen
vesznek részt a település rendezvényein is.
Most kezdődött az óvoda, de máris egy
meglepetéssel kedveskedtünk az óvodások
számára. Egy alapítvány segítségével ugrálóvárat
és népi játékokat kaptunk egy napra.
Kívánok minden óvodásunk számára élményekkel gazdag óvodai évet!
Galyasné Kovács Erzsébet
intézményvezető
Iskolai hírek

A 2018/2019-es tanévben 14 kisdiák, 4 lány és 10 fiú tanul iskolánkban. Szeptember 3-án a tanévnyitó
ünnepséget követően került sor a tankönyvek átvételére. A négy első évfolyamos tanuló hamar beilleszkedett
közösségünkbe. Az idei tanévben bevezetésre kerül az elektronikus napló. A szülők nemcsak papír alapon,
hanem internetes felületen is tájékozódhatnak gyermekük előmeneteléről, az iskolával, tanórával, eseményekkel
kapcsolatos bejegyzésekről.
Igyekszünk sokféle programmal, versenyekkel színesebbé tenni a gyerekek hétköznapjait a tanulás mellett. Az
elmúlt héten rendőrök látogattak el intézményünkbe, hasznos ajándékkal kedveskedtek a diákoknak. Havonta
fognak előadást tartani a közbiztonságról, baleset-megelőzésről, gyalogos és kerékpáros közlekedésről.
Az őszi kirándulás alkalmából szeptember 21-én Visegrádra utazunk, ahol a Királyi Palotát tekintjük meg és a
Történelmi Parkban játszunk. Szeptember 28-tól pedig már elkezdődik az úszásoktatás is.
Minden gyermeknek örömteli tanévkezdést kívánnak
az iskola pedagógusai
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BÁRTFAI JUDIT:
TANÉVNYITÓ
Lehullott már néhány levél, hunyorog a napsugár,
indulhat az újabb tanév, az idő is tudja már.
Előkerül sok-sok tankönyv, táska, füzet, ceruza,
feldíszítve, ünneplőben vár újra az iskola.

Rengeteg a nyári élmény, elmeséljük végre már,
de azután mindnyájunkra újra komoly munka vár.
Jó lesz újra benyitni a megszokott terembe,
kinézni az ablakon, leülni a helyemre.
Vár az udvar, tornaterem, faliújság, folyosó
vár a pad és vár a tábla... rajta még: VAKÁCIÓ.

Szép emlékké szelídülnek mind a nyári kalandok,
a fotókon csodás hegyek, tavak, folyók és strandok.

Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete III. negyedéves ülései
3.) Egyebek
4.) Földper folytatásának a megvitatása /zárt ülés/
Előadó: Pósfai József polgármester
2. ülés: 2018. augusztus 13. (rendkívüli ülés)

1. ülés: 2018. augusztus 6. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) „Máriahalom és Úny községek útjainak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
dokumentációjának az elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) A 2013-2017. évi HEP felülvizsgálata, a 2018-2023.
évi HEP elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester

Napirend:
1.) Döntés az Únyi „elkerülő” út belterületi csomópontjáról
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Egyebek
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3. ülés: 2018. szeptember 24.
3.) Úny Község Képviselő-testülete 2018. évi költségvetési rendelete I. féléves teljesítésének értékelése, esetleges módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Egyebek

Napirend:
1.) Az Únyi Óvoda-vezető beszámolója a 2017-2018.
tanév munkájáról, eredményeiről
Előadó: Galyasné Kovács Erzsébet óvodavezető
2.) Az Únyi Tagiskola vezetőjének tájékoztatója a 20172018. tanév oktatási munkájáról
Előadó: Kara Gyöngyi tagiskola-vezető

Út, ami „összekötő”
A 2018. augusztus 7-én lakossági fórum keretében a Projektmenedzser és
a Tervező ismételten lehetőséget biztosított az R11 gyorsútat, Úny községgel elkerülő út formájában összekötő út és a Fenyves utcai csomópontja tanulmánytervének az ismertetésére. Szakmailag megindokolva ismételten kijelentették, hogy új nyomvonal
kialakítására nincs mód, a csomópont
kialakítására viszont felajánlottak
több variációt. Erről, és a fejlesztéshez kötődő önkormányzati igényekről
képviselő-testületi határozatban kellett dönteni.

„E” változat:

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
59/2018. (VIII. 14.) ÚKÖKt. határozata
Az únyi „elkerülő” útról és belterületi csomópontjáról
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésére bocsájtott munkaközi Műszaki tanulmánytervben Únyi elkerülő út néven megismert tervezett út megépítését a község szempontjából nagyon fontos, elengedhetetlen fejlesztési lehetőségnek tartja.
Az Únyi elkerülő út községi úthálózathoz való zökkenőmentes illeszkedése céljából az alábbi kéréseket fogalmazza meg:
1.) A Fenyves utcai lakosság egy része nehezményezi az Únyi elkerülő út elnevezést, mondván, hogy nem kerüli meg teljesen Únyt, inkább ketté osztja a községet. Kérjük a tervezés további szakaszában az Únyi összekötő
út elnevezést használni.
2.) Az Únyi összekötő út 1106 és 1122 jelű állami közúttal közös csomópontjának kialakítására, a tervező által
2018. augusztus 7-én rendelkezésre bocsájtott lehetőségek közül, az „E” változat megépítését támogatja, kéri a
továbbiak során ezzel a változattal tervezni.
3.) Az önkormányzat mérlegelve a szakmai szempontokat a Béke utca páratlan, illetve a Fenyves utca páros oldalán (nyugati határvonal) tervezi valamikor járda kiépítését.
Kérjük a körforgalomban szabványos gyalogátkelő (zebra, világítás stb.) megépítését járdával meghosszabbítva
minimum a Fenyves utcában az újjáépülő (kivezető) útszakasz hosszában, illetve a Béke utcában a Lovaspályáig (únyi 100 hrsz.).
4.) Az Únyi összekötő út 1106 és 1122 jelű állami közúttal közös csomópontjának tervezési munkálatai során a
Fenyves utca elején (vagy a Béke utca végén) kéri NYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.-vel (cím: 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.) történt egyeztetés után új, járdán biztonságosan megmegközelíthető, közvilágítással ellátott, fedett buszmegállók kialakítást is betervezni.
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5.) Kérjük, hogy az Únyi összekötő út nyomvonala kerüljön a lehető legtávolabb a község keleti, illetve déli
belterületi határvonalától. Az összekötő út község felőli határvonalára (északi oldala), ahol az szántóföldön, de
nem rézsű között kerül kialakításra, kérjük fasor telepítését, zajvédelmi és tájvédelmi szempontból.
6.) Annak ismeretében, hogy az únyi 033 ingatlanról és az únyi 033/16 illetve 033/28 hrsz-ú ingatlanok határvonalán található vízmosáson, nagy zivatarok esetén, lezúduló csapadékvíz többször elöntötte, vagy elöntéssel
fenyegette a Béke utca végét, illetve szinte a teljes Fenyves utcát, kérjük különös gondossággal tervezni az öszszekötő út csomóponti csatlakozásának csapadékvíz levezetését az Únyi patak medrébe.
7.) Ingatlantulajdonosi jelzés érkezett, hogy az Únyi összekötő út 1106 és 1122 jelű állami közúttal közös csomópontjában tervezett körforgalom 1106 jelű állami közút nyugati kivezetése által keresztezett Únyi patak el
van térítve, nem a térképen jelzett únyi 101 hrsz-ú „árokban” folyik, hanem a magántulajdont képező únyi 155
hrsz-ú ingatlanon. Amennyiben ezen állítás valós, akkor kérjük az új híd tervezésekor az érintett ingatlanok
földhivatali térképészeti és tulajdonjogi rendezését.
Segítség a foglakoztatáshoz
A Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum
pályázati projekt. Célja az önkormányzati, a civil és a
gazdasági
foglalkoztatási
érdekképviselet,
képzőintézmények bevonásával.
A projekt megvalósítása során képzési és foglalkoztatási
programok indulnak. Mind a képzés, mind a
foglalkoztatás helyi munkaerő-piaci igényeket kíván
kiszolgálni. A projekt gerincét a minimum 6, maximum
24 hónapos támogatott foglalkoztatások képezik, amikor
a foglalkoztatók az általuk alkalmazott munkavállalók
alkalmazására – tovább foglalkoztatási kötelezettség
mellett – részesülnek bértámogatásban. A képzési
programok kialakításánál a konkrét munkáltatói igények

döntenek, ezért már az érintett személyek kiválasztási
folyamatába bevonásra kerülnek a munkáltatók. A
projektben munkaerő-piaci szolgáltatásokkal is segítik a
munkavállalók elhelyezkedését.
A program része a hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű álláskeresők és inaktívak képzési és
foglalkoztatási programjainak megvalósítása is,
munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kombinálva.
Amennyiben új foglalkoztatott felvételét tervezi, keresse
bizalommal a Foglakoztatási Paktum munkatársait.
Paktumiroda elérhetőségei: Tel.: +36/30/415-4594; Email: hendrik.krisztina@kemoh.hu

A Búcsúról

A búcsú eredeti neve „elengedés”
(latinul indulgentia) volt. Az emberek egy részének élete úgy alakul, hogy elköltözik szülőfalujából,
szülőföldjéről. A búcsúk különös
alkalmat biztosítottak, biztosítanak a helyiek és az elszármazottak
találkozására. Ezek a találkozások,
beszélgetések fontos alkalmak, hatásuk a jelenkorig lemérhető.
A búcsú ótörök származású magyar szó, „felmentés, bűnbocsánat” jelentést is magába foglal,
mely a középkortól kezdve a magyarban „búcsújárás, vallási ünnep” jelentéssel egészült ki. Ilyen
formában alakította ki azt a katolikus egyház, bűnbocsánatot hirdetve a résztvevőknek.
A búcsúk máshol egy-egy templomban elhelyezett csodatevőnek
tartott képhez, szoborhoz kapcsolódnak.
Egy-egy falu búcsúja a templom
szentjének névnapjához kötődik

ezek az összejövetelek több világi
elemet is magukba foglalnak.
Únyon a Mihály napi búcsú Szent
Mihály nevéhez kötődik. Érdekesség, hogy eredetileg Szent József
volt a templom védőszentje. 1853ban püspöki engedéllyel került
Szent Mihály napjára a búcsú, miután a község kiemelkedő nemese,
Andrássy Mihály, e cél érdekében
adományozott Szent Mihály arkangyal képet a templomnak.
A falu ünnepe, melyre igyekeznek
azok is hazajönni, akik más faluba,
esetleg más országrészbe származtak el. „Idegenek” rendszerint
csak a szomszédos falvakból jönnek. Családok és a falu közössége
találkozik ezeken az összejöveteleken. A vallási jelleg elhomályosulását mutatja, hogy a falusi búcsúkon a vendégeskedésben és a
programokon a falu más vallású
lakói is részt vesznek. A templom
felkeresése elsősorban az idősebb
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korosztályra korlátozódik.
A búcsúkon legtöbb helyen kirakódó vásár, körhinta és egyéb mutatványos is szórakoztatja a nagyérdeműt.
Az ünnepet vendégvárással, ünnepi ételekkel, zenével, tánccal ülték, ülik meg. A nagy búcsúk olyan
időszakra tevődtek, amikor a mezei munkák már megengedték a
parasztságnak, hogy ünnepeljen,
vendégeskedjen,
szórakozzon.
Minden feltétele megvolt a vendégeskedésnek: a szabadabb idő, a
megtelt éléskamra, az új bor. A
háziasszonyok már napokkal
előbb készültek a búcsúra. Köpülték a vajat, levágták a hízott ludakat, a tyúkokat. A búcsú napján
ünneplőbe öltözött férfiak és a
konyhában szorgoskodó asszonyok várták a vendégeket, akiket
már jóval a búcsú előtt meghívtak,
de a hívatlanul jött rokont is szívesen látták.
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