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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

Fejezetek Úny község jelenéből
Jó csapadékvíz gazdálkodási gyakorlat Únyon

Hazánk az édesvíz készlet szempontjából szerencsésnek számít a világ sok más
országához képest. Nálunk egyelőre ismeretlen a korlátozott vízhozzáférés
fogalma, ezért sem feltétlenül érezzük égetően fontosnak a vizeink védelmét.
Mégis az, hiszen vizeink által összeköttetésben vagyunk
Földünk összes területével. Mindannyiunknak egyéni
felelőssége,
hogy
tudatosan
kezeljük
a
vízfogyasztásunkat, és odafigyeljünk vizeink állapotára.
Erre számos lehetőségünk van, akár a mindennapi rutin,
a mezőgazdasági tevékenységek, a fogyasztói döntéseink
részeként, de a településeket közvetlenül érintő
beruházásokon keresztül is.
Úny Község Önkormányzata a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében nyertes
pályázatának köszönhetően, 44 815 483 Ft európai uniós
támogatás segítségével olyan beavatkozásokat hajtott
végre, mely a településen a vízkár veszélyeztetettségű
területekre
vonatkozó
kockázatok
mérséklését
eredményezte. Ilyen terület volt a Kossuth Lajos utca
felső harmada, a Dózsa György utca-Határ utca
csomópontja.
A
TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00001
azonosító számú projektnek köszönhetően az érintett
területeken a mederszakaszok kotrására és rendezésére,
mederprofilozásra és árok rekonstrukcióra volt szükség.
Miért fontos ez a fejlesztés az únyi lakosok számára?
Mert a vizek helyben tartása fontos környezetünk
tisztasága és védelme, a vízpazarlás elkerülése, valamint
a hatékonyabb vízgazdálkodás érdekében. A
beruházással elkerülhetőek a víz okozta károk,
amelyek költségei korábban az önkormányzatot és
a lakosságot is terhelték, valamint csökkenthető
kialakulásuk kockázata is. Még tisztább és
biztonságosabb környezetet és szebb utcaképet ad!
Hogyan járulhat hozzá egy lakos a hatékony
vízgazdálkodáshoz? Mindig tartsa tisztán a vízelvezető árkokat! Ápolja az utcaképet és lehetőség
szerint minél kevesebb vizet igénylő gazdálkodást
folytasson! Ne öntsön folyékony vagy veszélyes
hulladékot az árokba és ne gyomirtózza a
csatornapartokat, rézsűket, mert a növényzet
nélkül a csatorna könnyebben bemosódik!
Készítette:
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
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Óvodai hírek
Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.
A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!
Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!
(Balogh József – Vakáció)
Elérkezett a várva várt nyár. S vele együtt a búcsúzás.
Május 31-én tartott óvodai ballagáson és évzárón öt
óvodásunktól vettünk búcsút, s engedtük őket iskolába.
Anna, Ádám, Boldizsár, Boti és Maja ősztől iskolatáskára
cseréli a játékokat. A ballagók közül hárman az únyi iskola
tanulói lesznek, így biztosan tudom, hogy velük még
találkozunk. Az iskolával a nevelési év során gyakran
vannak közös programjaink. Móni néni hittant tart az
óvodában, amit ez úton is köszönünk Neki!
Az únyi óvodások évek óta részt vesznek a település
rendezvényein. Nem volt ez másképp ebben az évben
sem.

Szeretnék néhányat megemlíteni:
a tanévet futással kezdjük az iskolások Fussunk együtt
Únyon! rendezvényén, itt az óvodás korcsoportban is szép
eredményeket érünk el!
2018 telén rendhagyó módon az Idősek Otthonában
karácsonyi műsorral kedveskedtünk az ott dolgozóknak, a
tagoknak és vendégeknek.
Márciusban lehetőséget kaptunk, hogy a nemzeti ünnepen
a Carino Lovas SE mellett, önálló, az óvodásokhoz méltó
műsorral emlékezzünk meg. Az ünnepség után sok
dicséretet kaptunk, s az óvodások is sokáig emlegették ezt
a jeles napot.
Májusban a ballagási ünnepség mellett anyák napi
műsorral köszöntöttük az édesanyákat, a nagymamákat és
a dédiket. Természetesen nem maradhatott el a gyerekek
köszöntése sem!
Az utóbbi években sikerül az évet egy buszos kirándulással
lezárnunk. Az utazás a gyerekek számára gyermeknapi
ajándék, s az ők kéréseit vesszük figyelembe az úti cél
kitűzése során. Így látogattuk meg közösen már a Fővárosi
Állat- és Növénykertet, a Budakeszi Vadaskertet,
Veresegyházán a Medveotthont. Idén a Tropicariumba
kirándultunk, s a gyerekek kérésére a Mc’Donaldsban
zártuk a napot.
Büszke vagyok,
hogy ebben az
évben
is
megvalósult az
Apák napja, mikor a gyerekek az édesapjukkal közösen töltik a délelőttöt az
óvodában. Nagy boldogsággal tölt el, hogy az apukák ezeken a napokon apás
napot tartanak és otthon is folytatódik a gyermekükkel közös program.
Az óvodai évet színesítik a jeles napok, születésnapok és különleges napok,
utóbbi a népi játékokkal, tűzoltóautó, mentőautó, rendőrautó érkezésével, vagy
a kiscsikó látogatással lesz különleges.
Tavasszal az óvodai
dolgozóinak a száma
négy főre emelkedett, így
ismét teljes a létszám. Az
április nyílt napunkon több család is részt vett, s a meghirdetett
napon négyen íratták be gyermeküket az Únyi Óvodába.
Szeptemberben a várható csoportlétszám 17 fő lesz.
Pihenésre is lesz lehetőség, az óvoda nyári zárva tartása alatt,
melynek időpontja: 2019. július 22.-tól augusztus 25.
Élményekben és napsütésben gazdag nyarat kívánunk minden
gyermeknek és családjának!
A ballagóknak jó iskolakezdést szeptemberre, a leendő óvodásokat
pedig szeretettel várjuk szeptemberben!
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Iskolaai hírek
A tavaszi szünet után, mintha felgyorsult volna az idő, nagyon hamar elérkezett a tanév vége. Közben még néhány
program várta diákjainkat a tanulás mellett. Czakó Erik, Putz Annamária és Putz Sebestyén 2. évfolyamos tanulóink
megyei első helyezést értek el a kétfordulós „Aprótalpúak Európában” vetélkedőn, melynek eredményeként egy egész
napot tölthettek el a Nőtincsen lévő „Seholsziget Élményparkban”.
Az édesanyákat, nagymamákat és dédiket versekkel, énekekkel, saját készítésű ajándékokkal köszöntöttük május elején.
Első ízben rendeztük meg a „Gyermeknapi Úszóversenyt” Piliscsabán, ahol a lányok kategóriájában Pósfai Hanna I. –
Putz Annamária II. helyezést ért el, a fiúk között Tifán Patrik Miklós I., Veiszhausz Péter II., Putz Sebestyén III. lett.
Évek óta járunk a gyerekekkel úszni, több úszásnemben is már nagyon ügyesen szelik a vizet tanulóink.
Május végén Esztergomba mentünk kirándulni, ahol a Királyi Palotát és a Bazilikát tekintettük meg, kisvonatoztunk és a
fagyizás sem maradhatott el.

Időközben megírtuk az év végi témazáró dolgozatokat, és átismételtük a tanév anyagát. Igyekeztünk elmélyíteni a
szorzótáblát, gyakoroltuk az olvasást, az írást, és a június eleji jó időt kihasználva, sokat mozogtunk, játszottunk a
szabadban.
Június közepén tartottuk meg a ballagási és tanévzáró ünnepséget. 5 negyedikes diákunk hagyja el iskolánkat és folytatja
tanulmányait Dágon. A búcsúzás mindig szomorú dolog, négy év alatt szívünkhöz nőnek tanítványaink, nehéz az elválás,
de bízunk benne, hogy gyorsan beilleszkednek az új osztályközösségbe és továbbra is szorgalmasan tanulnak a felső
tagozaton, a régi kisiskolájuk pedig mindig tárt karokkal várja Őket! Ballagóink az iskolaudvaron egy almafát ültettek el
az itt töltött négy év emlékére.
Az idei tanévben kitűnő tanulmányi eredménnyel végzett 1. évfolyamon Veiszhausz Dániel, 2. évfolyamon Putz
Annamária, 4. évfolyamon Kreitner Luca és Pósfai Hanna. A háromfordulós matematikaverseny eredményhirdetésére is
a tanévzárón került sor.
I. helyezést Veiszhausz Dániel és Putz Sebestyén, II. helyezést Putz Annamária, III. helyezést Czakó Erik ért el.
Nagy öröm számunkra, hogy Polgármester úr támogató közbenjárásának eredményeként az Önkormányzat anyagi
segítséget nyújt az iskolának, mely által lehetővé válik az egyik osztályterem fűtésének korszerűsítése, a falburkoló
elemek cseréje és a falak tisztasági festése. Köszönet és hála érte! Öröm lesz szeptembertől a megújult tanteremben
fogadni a gyermekeket!
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Holnaptól már nem kezdődnek
oly korán a reggelek
- ha kirúg az ágy magából,
komótosan felkelek.
Vár a bicaj, tollaslabda,
képregény a könyvtárban,
cseresznye és vén diófa
csalogat, hogy megmásszam.
Zöld pázsiton hempergőzöm,
pillangókat kergetek,
kifürkészek a környéken
minden árnyas rejteket,
majd a strandon, kipirultan,
sikoltozva, dalolva,
vízi-csúszdák ördögeként
csusszanok a habokba.

Mentovics Éva: Vakáció
Hol csellengtél, te kis kópé?
Késtél, oly rég vártalak!
Jólesik már elnyújtózni
itt, a lombos fák alatt.

Jó, hogy itt vagy, Vakáció,
nézd, mindenki ünnepel,
hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz,
szeptemberig itt leszel!

Nem kell tankönyv, irka, táska,
pihen most a csengetés…
rengeteg a tennivalóm,
felsoroljam? Nem kevés!

A nyári szabadság idejére minden kedves únyi Lakosnak jó
pihenést és feltöltődést kíván
az iskola közössége

Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
negyedéves ülései
1. ülés: 2019. április 29.
Napirend:
1.) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
2.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Únyi Telephelyén, 2018. évben végzett szakmai munka
értékelése
Előadó: Kucsera Józsefné telephely-vezető
Meghívott: Ujbányi Tiborné Intézményvezető
3.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Előadó: Héder János jegyző
4.) Egyedi szennyvíztisztítós program aktualitásainak
megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Egyebek
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/
2. ülés: 2019. május 27.
Napirend:
1.) Dorog Város Rendőrkapitánysága helyi körzeti
megbízottjának beszámolója Úny Község 2018. évi
közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Mielec Péter r. őrnagy

2.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2018. évi munkájáról
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Úny Község Képviselő-testülete 2018. évi zárszámadási rendeletének a megalkotása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Beszámoló a belső és külső ellenőrzési jelentések
megállapításairól
Előadó: Héder János jegyző
7.) Pályázati támogatási igény benyújtása Béke utcai
járdafelújításra
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Egyebek
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/
3. ülés: 2019. június 17. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Máriahalom és Úny településen című, TOP-4.1.1-154
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KO1-2016-00013 azonosító számú projekten belül az
Únyi Orvosi rendelő kötelező eszközbeszerzésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Döntés a DTKT Társulási megállapodásának a módosításáról
Előadó: Pósfai József polgármester

3.) Az 55/2017. (IX. 29.) ÚKÖKt. határozat újra tárgyalása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Egyebek
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

Megújul a művelődési ház belülről
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, pályázati kiírásra,
közösségi és kulturális építmény belső tereinek felújítására, eszközbeszerzésre. Az
eszközközbeszerzés hangosító berendezés beszerzését takarja.
Az elnyert támogatás összege 6 690 889 Ft, azaz hatmillió-hatszázkilencvenezernyolcszáznyolcvankilenc forint. A támogatás intenzitása 100 %-os.
A fejlesztés megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. február 29.

Pályázati beruházásaink alakulása
Az idei évben is folytatódtak a pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések.

Megújult a Kossuth Lajos utca újabb 160 méteres szakasza

Új burkolatot kapott a Nefelejcs
utca belterületi szakasza is
Az orvosi rendelő tetőszerkezetének a felújítása várhatóan napokon belül befejeződik. Az érdemi munkálatok elkészültek, igazából a munkaterület felszámolása van hátra.
Az egyedi szennyvíz-tisztítók telepítésének munkálatai nagy valószínűséggel csak 2020-ban fognak megkezdődni. Jelen
pillanatban a közbeszerzés bonyolítójának a kiválasztása folyik. Ezután következik a közbeszerzési eljárás lefolytatása,
aminek a várható időtartalma minimum két hónap. Sikeres közbeszerzés esetén kerül sor a Fővállalkozói szerződés megkötésére. A Fővállalkozói szerződés fogja tartalmazni a beruházás ütemtervét. Részletesebb információval ennek ismeretében tudunk szolgálni.
Mikor füstölöghetünk?
Idézet Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról,
valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendeletéből:
„4. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
9. § (1) Belterületi ingatlanon az avart és elszáradt kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad
égetni hétvége és ünnepnapok kivételével, hétfőtől péntekig 9-19 óra között, úgy, hogy az az emberi egészséget és a
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környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes
hulladék).
(3) Az avar és a kerti hulladék égetése során a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(4) Az égetés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(5) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni.”
A fenti sorokat azért tettük ismételten közzé, mert többen kifogásként jelezték Hivatalunkban, hogy amikor az időjárási
viszonyok (hőség miatt) megkívánnák az állandó szellőztetést a közelmúltban nem tudták megtenni a kerti hulladékok égtetése következtében terjengő füst miatt.
Az idézett rendeletből ugyan kimaradt, de így nyári időben az is nagyon fontos lenne, hogy a kellőképpen kiszáradt kerti
hulladékot égessük csak el.

Szózat a „szelíd” motorosokhoz
Az elmúlt évben pályázati támogatás felhasználásával sikerült a Nefelejcs utca külterületi szakaszát felújítani, aminek a
keretében mart aszfaltos borítást kapott. Sajnos az útszakasz krosszmotorosok kedvenc gyorsulási pályájává avanzsált,
minek következtében egy-egy szakaszon teljesen fellazult az aszfalt. Sajnálatos módon, hogy a károkozás csak fokozódjon, egy helyi gazdálkodó leeresztett fogasboronával közlekedett az út egy szakaszán. A mart aszfalt utak szerkezete nem
ilyen rendellenes igénybevételre készült, készül. Eddig több százezer forintos kárt sikerült okozni, amit részben sikerült
elhárítani.
A falunk fejlődését örömmel szemlélő emberek nevében kérjük, hogy amit sikerül újjá építeni azt a természetes használaton kívül ne rongáljuk.

A Szemétszállító közleménye
Kollégáinknak minden településen sorozatos problémát jelentenek az utcára belógó faágak.
Az utóbbi 1 hónapban 4 célgépjárműnek tört le a tükre!
Kérem, Önöket, hogy szíveskedjenek az egész településen levágni a begyűjtést okozó faágakat, ugyanis felsőbb utasításra, azokban az utcákban, ahol továbbra is akadályoznak a faágak, Társaságunk megtagadja az utcába való bemenetelt.
Kollégáink elmondása szerint a szűkebb és a szélesebb utcákban is problémák vannak!
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Tisztelettel: Béres-Józsa Viktória Irodavezető Kommunál-JUNK Kft. www.kommunaljunk.hu

Anyakonyvi hírek
Házasságot kötött a közelmúltban:
Szabó László és Lecki Mónika
Horváth Károly József és Lóczki Zsuzsanna
Boldog, örömteli közös életet!

A közelmúltban születtek:
Molnár Csaba és Molnár Adrienn gyermeke
Molnár Bella
Dr. Pál György és Dr. Pálné Dr. Sági Andrea gyermeke Pál György Dávid
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet
és erőt, egészséget gyermekük felneveléséhez!

6

