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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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Fejezetek Úny község jelenéből
Úny Község Képviselő-testülete 2015-2019. évi munkájának az értékelése

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község fejlesztésével
kapcsolatos alapelveit a 2015-2019-es gazdasági programjában fogalmazta meg.
A kitűzött célok több-kevesebb sikerrel teljesültek.
A művelődési ház működésének anyagi támogatásával az Önkormányzat
hozzájárult számos program megvalósulásához. A nemzeti ünnepi műsorok mellett
hagyománnyá vált a karácsonyra való felkeészülés az advent vasárnapokra
szervezett programokkal, kirándulásokkal, meghívott előadók műsoraival. Felelevenítésre került a Búcsú, mint helyi
ünnep, immár szintén hagyománnyá válva, ingyens programokat biztosítva. Rendszeresek a térítésmentesen biztosított
gyermeknapi programok. Szilveszteri és búcsúi bálok voltak belépti díj nélkül. Támogatásban részesül a helyi iskola által
évente megrendezésre kerülő Fut Úny futóverseny. A lehetőségekhez mérten anyagi segítséget kaptak egy tanterem
felújításához is az idei évben.
Az Idősek Klubja által szervezett kirándulásokat szintén anyagilag támogatta az Önkormányzat.
Kimagasló eredményeket sikerült elérni a pályázati forrásokból történő, első sorban infrastrukturális fejlesztések
területén. Büszkén mondhatjuk, hogy az 1990 óta eltelt választási ciklusok közöl az 2015-2019. évi ezen a téren messze
felülmúlja az előzőeket.
2015-ben megvalósult pályázati beruházások:
berendezése: ~350.000 Ft
- A 2014. évben az adósságkonszolidációban részt nem - Óvoda udvari játékainak felújítása ~100.000 Ft
vett települési önkormányzatok fejlesztési alapjából elnyert - Kátyúzás: ~150.000 Ft
támogatásból megtörtént a Beloiannisz utca felújítása,
2016-ban pályázati támogatás nem került felhasználásra.
5.017.262 Ft költségből.
- Befejeződött a fenti alap támogatásával a Művelődési 2017-ben megvalósult pályázati beruházások
ház belső berendezéseinek cseréje, felújítása. Az idei Úny, Dózsa Gy. utca és a 10/3 hrsz.-ú útból a Kossuth L.
évben a legnagyobb kiadási tételt (~400 eFt) a világítási utcát a Dózsa György utcával összekötő szakasz
berendezések
felújítása útfelújítása
Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás összege:
10 000 000 Ft
jelentette.
ügyfélfogadási rendje
Megkapott
támogatás
összege:
10 000 000 Ft
Felújítások, fejlesztések
Hétfőn:
800 – 1600 óráig
Megvalósítás teljes bruttó költsége
~10 500 000 Ft
költsége 2015
Szerdán:
800 – 1600 óráig
- A 2014 decemberében a 2018-ban megvalósult pályázati beruházások
Pénteken:
800 – 1200 óráig
községházába
történt Vis maior támogatásból finanszírozott helyreállítások
28 161 000 Ft
betörések következtében a Elnyert támogatás összege:
Polgármester fogadóórái
Hozzáadott
önerő:
3 686 292 Ft
Képviselő-testület külső
Hétfőn: 1300 – 1500 óráig
Bruttó
összeg.
31
847 292 Ft
kamerarendszer
Pénteken: 800 – 1200 óráig
A
felújítással
érintett
helyszínek:
kiépítéséről
döntött,
Jegyző fogadónapja
• Únyi patak medrében bozót irtás és árkolás 1 km
aminek a költsége 200 456
00
00
hosszan,
Csütörtökön: 8 – 16 óráig
Ft volt.
•
Fenyves
utcai árokfelújítás,
Kiadja:
Művelődési
ház
• Nefelejcs utcában út- és árokfelújítás,
Úny Község Önkormányzata
teraszának lebetonozása:
• Pincesoron út felújítása,
Honlap: https://uny.asp.lgov.hu/
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.
• Öregszőlők út felújítása,
~100.000 Ft
 06 (33) 508-800
• Kossuth Lajos, Dózsa Gy., Határ utcákat összekötő út.
- Csapadékvíz elvezető
Fax: 06 (33) 508-801
Temetőbe
vezető út felújítása, aszfaltozása
árok felújítása a Deák
E-mail: info@uny.hu
Elnyert támogatás összege: 1 249 991 Ft
Szerkesztette: Önkormányz. Hivatal utcában ~250.000 Ft
Hozzáadott önerő:
3 937 007 Ft
Nyomtatás: Önkormányzati Hivatal - Szinte telje egészében
Felelős kiadó:
Bruttó
összeg:
5
186 998 Ft
kicserélésre került az
Pósfai József polgármester
A
támogatás
összegéből
aszfaltozás
előkészítése történt, az
orvosi rendelő
belső
Készült: 250 pld.
aszfaltozás önerős beruházás volt.

ÚNYI ÚJSÁG

XXIII. évfolyam, 3. szám

Kossuth Lajos utca ~520 m-es szakaszának aszfaltozása
Elnyert támogatás összege: 12 913 166 Ft
Hozzáadott önerő:
2 282 765 Ft
Bruttó összeg:
15 195 931 Ft
Kossuth L. utca csapadákvíz elvezető árkainak felújítása
Elnyert támogatás összege:
44 815 483 Ft
Megkapott támogatás összege:
40 000 000 Ft
Felújítás vállalkozói díja bruttó
41 000 000 Ft
Járulékos költségek bruttó
4 000 000 Ft
Járulékos költségek: pályázatírás, tervezés, projektmenedzser, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzés költségei.
Az elszámolás még folyamatban van.
Traktor
és
gépbeszerzés
önkormányzati
utak
fenntartásához.
Elnyert támogatás összege:
9 810 929 Ft
Kötelező önerő:
2 817 909 Ft
Költségvetés összesen:
12 628 838 Ft
Beszerzett gépek: traktor(FOTON TB 504C), tolólap
(hóeke), talajmaró, padkakasza, só- és granulátum szóró,
ágaprító gép.
Gépbeszerzés összege: bruttó 11 023 600 Ft
Járulékos költségek:
bruttó 943 674 Ft
Teljes költség
bruttó 11 967 274 Ft
Az elszámolás még nem zárult le.
2019-ben megvalósult pályázati beruházások
Orvosi rendelő tetőcseréje
Elnyert támogatás összege:
9 264 374 Ft
Megkapott támogatás összege:
9 264 374 Ft
Tetőfelújítás vállalkozói díja bruttó
7 850 134 Ft
Járulékos költségek bruttó
1 359 744 Ft
Bruttó költség összesen:
9 209 878 Ft
Kossuth Lajos utca 200 m-es szakaszának és a Nefelejcs
utcába kivezető „köz” aszfaltozása
Elnyert támogatás összege:
14 996 109 Ft
Kötelező önerő:
2 646 373 Ft
Tervezett bruttó költség:
17 642 482 Ft
Megvalósítás teljes bruttó költsége
18 044 211 Ft
Zsidótemető bekerítése
Elnyert támogatás összege:
11 000 000 Ft
Megkapott támogatás összege:
11 000 000 Ft
Megvalósítás teljes költsége bruttó
11 000 001 Ft
Könyvtárunk a Megyei Könyvtárnak köszönhetően 2019ben új helyre költözött, teljesen új berendezést kapva.
Az elmúlt öt évben megvalósult fejlesztések összes
bruttó értéke 168 519 303 Ft, amihez a hozzáadott
önkormányzati önerő 21 799 257 Ft

Elnyert támogatás összege:
117 259 048 Ft
Kötelező önerő (minimum 15 %):
21 082 554 Ft
Tervezett bruttó költség:
138 341 602 Ft
Jelenleg az Igénylők véglegesített listájának a jóváhagyását
várjuk az Irányító Hatóságtól. Ha megtörtént a jóváhagyás
akkor kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A dolgok jelenlegi állása szerint 2019-ben nem fog
megkezdődni a tisztító berendezések telepítése.
Művelődési házban hangtechnika kiépítése, belső felújítás
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése című pályázat, a közösségi
és kulturális építmény belső tereinek felújítására az elnyert
támogatás összege 6 690 889 Ft. A támogatás intenzitása
100 %-os. Hangosító berendezés beszerzés 1,503 millió Ft
összegben. A belső tér felújítására 4,75 millió Ft a
támogatás összege. A többi (~437 900 Ft) a
projektmenedzseri díj.
A fejlesztés megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
2020. február 29.
Még el nem bírált pályázatok
„Úny, Templom utcai közösségi tér fejlesztése” címen benyújtott pályázat (katolikus templom előtti tér)
Igényelt támogatás összege:
2 994 096 Ft
Kötelező önerő (minimum 25 %):
998 032 Ft
Beruházás tervezett bruttó költsége
3 992 128 Ft
Béke utcai járda felújítása
Igényelt támogatás összege:
14 662 616 Ft
Kötelező önerő (minimum 15 %):
2 587 520 Ft
Beruházás tervezett bruttó költsége
17 250 136 Ft
Zártkerti út, kert (Cseri szőlők útja)
Igényelt támogatás összege:
9 992 163 Ft
Önerő:
0 Ft
Beruházás tervezett bruttó költsége 9 992 163 Ft
Az igényelt támogatás felhasználható:
Útfelújításra bruttó
8 990 555 Ft
Gyümölcsfa- és szőlőtelepítésre
1 001 608 Ft
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodaudvar” pályázat
Igényelt támogatás összege: ~5.000.000 Ft. A támogatás
intenzitása 100 %-os.
Ingyenes lakossági WIFI hozzáférés közintézmények
számára
A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer
euró (kb. 4,8 millió forint). Az utalványban részesülő
önkormányzatok kiválasztják a közösségi élet azon főbb
színtereit, ahol WiFi4EU-hotspotokat (vezeték nélküli
internet-hozzáférési pontokat) kívánnak létesíteni. A
WiFi4EU-utalványok magasabb értékű projektek részleges
finanszírozására is felhasználhatók.

Folyamatban lévő beruházások
„Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése Úny
községben” című program

Úny fejlődéséhez a megyei önkormányzat is hozzájárult
“Mozgalmas, eredményes időszak áll mögöttünk. Komárom-Esztergom megye dinamikusan fejlődik, sok tekintetben az
élen járunk” - mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.
“A gazdasági mutatóink az elsők közé emelnek, amihez nem csak a nagy beruházások szükségesek, de az itt élők szorgalma, tenniakarása is hozzájárul. Nagy lépéseket tettünk afelé is, hogy kistelepüléseink lakosságának életszínvonala javuljon, a szűkebb környezetünk szebb és otthonosabb legyen, jó legyen a megyében élni. Tudom, nem könnyű előteremteni a fejlesztések költségeit a mai világban. Büszke vagyok, hogy a megyei önkormányzat ezen a területen is segíteni tudta megyénk települései, köztük Únyt”- tette hozzá.
2
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A megyei önkormányzat által koordinált Területi- és Települési Operatív Program (TOP) forrásai révén és támogató
döntésével elnyert 44,8 millió forint hozzájárulással Únyon az érintett szakaszokon megoldódik a csapadékvíz elvezetés problémája, ezen kívül az orvosi
rendelőre is új tető került. A munka folyamatos, van még elvégzendő feladat.
A megyei közgyűlés elnöke kifejtette, a megyei önkormányzatnak ugyanakkor nem
csak a fejlesztési igények felmérése és véleményezése, a TOP-os projektek koordinálása a feladata. “Azon dolgozunk, hogy további programokon keresztül is hozzájáruljunk megyénk kiemelkedő eredményeihez, amelyek tartósan az élvonalban
tartanak minket! Támogatjuk a turizmusfejlesztést, és előkészítjük a kerékpárutak
kiépítését. Célunk az is, hogy kiemelt témává tegyük a klímaváltozás kérdését.
Részt veszünk az Interreg Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Program nyertes projektjeinek döntéshozatalában is. A megyei önkormányzat társalapításában működik a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás, amelyen keresztül további források
érkeznek megyénkbe. Sikertörténetünk a Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben sok hátrányos helyzetű munkanélküli juthatott képzési támogatáshoz és kapott esélyt az elhelyezkedésre. Részt veszünk a SacraVelo határon átnyúló kerékpáros zarándokút kialakításában. A megyénkben működő nemzetiségi önkormányzatokra is különös figyelmet fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy
a megyei közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a településre legyünk büszkék, ahol élünk, de az is jusson eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is az otthonunk! Ebben a nyertes „Megyénk körül megyünk körül” című identitás projektünk segít minket. A program keretében nyílik lehetőségünk az összetartozásunkat és a megbecsülésünket
szimbolizáló megyezászlók átadására, mely hamarosan a településre is megérkezik. Ezen kívül páros találkozóra is sor
kerül, Úny és Ászár egymással, egymás értékeivel és hagyományaival ismerkedhet meg közelebbről. Csak remélni tudom, hogy Úny a megye segítségével még otthonosabb lesz, és a két önkormányzat a következő években is együtt munkálkodik a település és megyénk fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt az erőt meg kell tartani és a jövőben arra használni,
hogy az itt élők javát szolgálja!” - mondta.

Helyi Választási Bizottság közleménye
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a helyi polgármester és önkormányzati képviselők általános
választására
2019. október 13-án kerül sor. A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A szavazás helye:
•
lakcímigazolvány
és
személy-azonosító
Kossuth Lajos utca 2. (Idősek Klubja)
igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély
A szavazóhelyiség akadály-mentesített.
(jogosítvány) vagy régi, papíralapú személyi
Szavazni csak személyesen, a fenti címen lehet.
Ha nem tud elmenni, kérheti, hogy az otthonában igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes)
A szavazás előtt ellenőrizze, hogy az igazolványai
szavazzon.
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes nem jártak-e le.
igazolványokat:

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2019. október 13-án tartandó, helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választásokon az alábbi jelöltek indultak:
Polgármester- jelöltek:
Képviselő- jelöltek:
7. Friedrich György
1. Kocsis László
1. Kovács Gyuláné
8. Rubner Rudolf
2. Storcz Balázs Ákos
2. Józsi Beáta
9. Hajdárné Molnár Katalin Elvira
3. Pósfai József
3. Borossné Bakon Erika
10. Balázs Norina
4. Friedrich György
4. Tóthné Szabó Rita
11. Csúcs Gábor
5. Rubner Rudolf
5. Gyenes Péter György
12. Podhorszki Attila
6. Németh Dezső Attila
Érvényesen szavazni:
- Polgármester esetén 1 jelöltre;
- Képviselő estén legfeljebb 4 jelöltre, a neve melletti körben (O) elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet.
(X +)
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A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre ahány mandátum a
településen kiosztható.
- A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő
listák közül egyet választ.
Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén, a választás kihirdetése előtt létesített tartózkodási
helyén lehet, ha 2019. október 9. 16 óráig átjelentkezett.
Részletes tájékoztatásért a Helyi Választási Irodához lehet fordulni.
Helyi Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda helyisége címe: 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi
választást kell tartani.
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is
megválasztották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt
lép.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy lehetőséget biztosít az Únyi Újság oldalain az önkormányzati választásokon induló polgármester- és képviselőjelöltek rövid bemutatkozására, programismertetésére.
A felajánlott lehetőséggel a következő jelöltek éltek:

Polgármester jelöltek bemutatkozói
Bemutatkozásom
Friedrich Györgynek hívnak, de sokan csak Frici néven Lassan 4 éve kislányom révén újra bekerültem a Judo
ismernek. 1978 május 4-én születtem Esztergomba és az világába, melyet már versenyszerűen űz. Amiben lehet,
óta kis megszakítással Únyon lakom, feleségemmel: Fried- segítem és támogatóm a szakosztályt. Idén megszülerichné Babics Adriennel, 2 gyermekemmel: Nikivel és Gyu- tett 2. gyermekem, egy kisfiú, aki nevemet kapta.
rikával és Édesapámmal: Friedrich Györggyel, aki már Független Polgármester jelöltként szeretném felhasználni
a családban, sportban, sportrendezvényben, munkában
évek óta nyugdíjas.
és a vállalkozói szférában szerzett tapasztalataimat. Fon1995-ben szakmát szereztem, majd 1997-ben elvégeztos számomra a reális elérhető célokért történő munka és a
tem az érettségit, ugyan ebben az évben elkezdtem dolkorrekt gazdálkodás. Célom, olyan
gozni a dorogi gyógyszergyárban. Munka mellett 1997önkormányzati kommunikáció kialakítása, amely nem nézi
ben gyógyszeralapanyag gyártói iskolát kezdtem melyet
le az egyszerű embereket és valós tájokoztatást nyújt
1998-ban sikeresen elvégeztem. Majd 1998 nyarán besominden területen.
roztak katonának ahonnan 1999-ben leszereltem és folyVégre valódi helyi szakembereket szeretnék bevonni a
tattam a gyógyszergyárban a munkámat.
döntés-előkészítésbe, és nem utolsósorban a végrehaj2002-2003-ban általános vegyésztechnikusi végzetséget
tásban.
is megszereztem.
Pillanatnyilag legfontosabb gazdálkodásunk stabilizálása
2014-ben saját tüzelő anyag kiskereskedelmi vállalkoés községünk fejlesztése.
zásba kezdtem a fő állásom mellett, melyet az óta is folyKérem megtisztelő bizalmukat és szavazatukat.
tatok. Munkahelyemen nagyon sokszor csoportvezetői
Minden cél, amit eddig ki tüztem magam elé sikerekkel
feladatokat látok el, melynek során embereknek kell felvégig vittem.
adatokat kiosztanom és ezek mellet a munkájukat felKöszönettel: Friedrich György Független jelölt
ügyelnem.

Tisztelt Támogatóim! Tisztelt Választópolgárok!
Őszinte hálával és köszönettel tartozom azoknak, akik a 1990. óta vagyok tagja Úny Község Képviselőpolgármesteri ajánlóívemet aláírták, biztosítva ezzel a testületének. 1990-94. között, mint képviselő, 1994.
polgármesteri választáson való indulásomat.
december 11-től, mint polgármester szolgálom kicsiny
Ha valaki elindul egy versenyen, általában azért teszi, mert falunkat. Politikai hovatartozásomat tekintve függetlennek
szeretne nyerni. Megköszönve, hogy hat cikluson át (25 vallom magam. A lakosság bármiféle megosztását elítélem.
éven keresztül) bizalmat szavaztak nekem a polgármester- A KÖZ érdeke mindenek előtt.
választásokon, tisztelettel kérem Önöket, hogy ezt még Az elnyert és a felhasznált pályázati támogatások
egyszer, 2019. október 13-án is tegyék meg.
tekintetében önkormányzatunk messze a legsikeresebb
Röviden magamról: Pósfai József a nevem. Lassan 61 éves ciklusát zárta. A 2015-2019 között elnyert pályázati
leszek. Únyi lakosnak születtem, és a mai napig az vagyok. támogatás 291,8 millió Ft, ebből felhasználásra vár ~124
33 éve házasságban élek, két felnőtt korú fiam van. millió Ft, amiből az egyedi szennyvíztisztótok
Közgazdász
diplomával
rendelkezem.
40
éves telepítésére költhető 117,3 millió Ft.
középvezetői, illetve vezetői gyakorlattal bírok.
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Gondolatok a jövőnkről: Továbbra is Úny községet
szeretném szolgálni, demokratikus vezetési elvekkel, ha
kell kétkezi munkámmal, mint ahogy az elmúlt 25 évben
is tettem. A község eddigi legnagyobb összegű beruházása
a folyamatban lévő egyedi szennyvíztisztítós program,
amit az érintettek érdekeit maximálisan szem előtt tartva
kell levezényelni.
Szabadon idézve egy köztisztviselő szavait: „Nem az a baj,
hogy nem tudjuk mit kellene csinálni, hanem az, hogy nincs
miből.” Ahhoz, hogy legyen miből kiemelt figyelemmel
kell kísérni az Európai Unió 2021–2027-es időszakra szóló
többéves költségvetéséből adódó, és a magyar állami
pályázati lehetőségeket.
A község fejlődése érdekében a közös gondolkodás és
cselekvés a legfőbb cél, mert előttünk tornyosulnak a
község megoldandó feladatai. Dolgozzunk közösen Úny
község fejlődéséért! Tenni merni kell!

Újraválasztásom esetén programom az újonnan felálló
képviselő-testület gazdasági programja lesz, amit fél éven
belül kell összeállítania és elfogadnia a képviselőtestületnek.
Tisztelettel kérek minden kedves Únyi Választópolgárt,
hogy áldozzanak néhány percet az önkormányzati
választásokra, és aki csak teheti menjen el szavazni, 2019.
október 13-án! Minél többen szavaznak, annál
valószínűbb, hogy a legalkalmasabb jelöltek kerülnek
megválasztásra.
Tapasztalatból tudom, hogy az Únyi Választópolgárok, ha
dönteni kell, mindig bölcsen döntenek. Ezért nagy
megtiszteltetésnek veszem, ha újból megerősítenek
polgármesteri tisztségemben.
Köszönettel és tisztelettel: Pósfai József

Tisztelt Únyiak!
Élve az önkormányzat (Únyi Újság) felajánlásával röviden bemutatkozom azoknak, akik még nem ismernek. Storcz
Balázsnak hívnak, 1973-ban születtem Budapesten, 15 éve költöztem Únyra feleségemmel (Storcz Szilveszter Betty), és
akkor még csak két idősebb gyerekemmel (Tesszával és Leonnal). Kisebbik lányom (Amira) már itt született. Feleségem
egy nyelviskola vezetője, tanított angol nyelvet Únyon is. A két "nagy" gyerek egyetemista, a "kicsi" gimnáziumi tanuló.
Jómagam közintézmények, magáningatlanok fejlesztésével/kivitelezésével foglalkozom.
Tervekről: egy mandátum több éves, ennek programjait a rendelkezésünkre bocsájtott fél oldal méretben nem lehet
ismertetni, nem is lenne hiteles, hiszen a világ, az igények napról napra változnak. Viszont vannak főcsapások, melyek
nem változtak, igények, melyek évről évre ugyanazok maradnak, megoldatlanul. Csak két példa kiragadva: biztonságos
gyalogos közlekedés (járda), illetve játszótér. Megválasztásom esetén öt évvel ezelőtti felajánlásom a játszótér
finanszírozására, forrás híján, most is érvényes.
További elképzeléseimről az Únyi Közösségi Téren (facebook csoport) fogok beszámolni.
Köszönöm, hogy elolvasta bemutatkozásom.
Tisztelettel, Storcz Balázs

Képviselő jelöltek bemutatkozói
Tisztelt Választók, kedves Únyiak!
Csúcs Gábor vagyok és 8 éve költöztem Únyba. Több gyermeket nevelek, gazdálkodom, egyetemen tanítok, kutatok. Az
elmúlt években nagyon megszerettem ezt a helyet, az embereket és szeretnék aktívan tenni a falu, a közösség további
fejlődése érdekében. Ennek egyik (persze nem az egyetlen) formája az önkormányzati munka.
Az elmúlt önkormányzati ciklusban már képviselőként próbáltam szolgálni a közösség érdekeit, most egy újabb 5
éves ciklusra kérnék bizalmat! Ha visszanézek az 5 évvel ezelőtt tett vállalásaimra/céljaimra – vegyes a kép. Van ahol
jóval többet értünk el (az Önkormányzat többi tagjátval együtt) mint azt eredetileg gondoltam (pl. egyes utak
rendbehozatala vagy a lassan megvalósuló egyedi szennyvíztisztító projekt), van ahol nem volt változás (pl. a játszótér ill.
sportpálya). A kudarcok egy részének a pénzhiány (nem volt megfelelő pályázati kiírás) volt az oka, de volt ahol a
lelkesedés hagyott alább. A következő ciklusban szeretném ezeket a hiányosságokat pótolni és Únyt egy még élhetőbb
és szerethetőbb faluvá tenni. Amit biztosan ígérhetek, hogy megválasztásom esetén továbbra is igyekszem majd az
internet segítségéval beszámolni a különböző önkormányzati történésekről! Ezen túl továbbra is célom a
játszótér/sportpálya megvalósítása (talán a mostani falufejlesztési programokban lehet majd ilyesmire pályázni).
Szeretnék egy fásítási programot elindítani, a cél az lenne, hogy Úny minden lakója nevében elültessünk egy fát.
Vannak ötleteim a közösségi közlekedés fejlesztésére is. És persze nyitott vagyok a különböző közösségi
kezdeményezésekre is – nyilván nem csak az Önkormányzaton múlik, hogy Úny mennyire élhető hely.
Mindeképpen szeretném megköszönni a mindekinek az elmúlt 5 évre megszavazott bizalmat, örülnék, ha a
következő cilusra is megkapnám!
Tel.lakás: 0633489281
Iskolák: 1987. Gödöllői Agrártudományi Egyetem (talajvédelmi
mérnök szakértő)
1971-1976 Gödöllői Agrártudományi Egyetem növénytermesztési szak (növénytermesztési agronómus)
1968-71 Szt. István Gimnázium

Tisztelt Cím!
Önéletrajz
Személyes adatok:
Név: Gyenes Péter
Sz.hely, idő: Budapest 1952.07.07.
Lakhely: 2528. Úny Bercsényi u. 5.
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Munkahelyek: 2015-öregségi nyugdíjas
2004-2008 Képmás szerkesztőség (önkéntes)
1981-2003 Növényvédelmi és Agrokémiai Központ (vezető főtanácsos)
1976-1981 Húsipari Hizlaló Vállalat (növénytermesztési ágazatvezető)
Nyelvtudás: 1985 Francia középfok
Jogosítvány: 1971 Motor, gépkocsi, mezőgazdasági-járművek
Hobbi: Fotózás, kertészkedés, kerttervezés, zenehallgatás, sportolás...
Motiváció: "Olyan időket élünk, amikor a munkára nagy szükség
van"
Program ismertetés
Önkormányzati képviselőként elsősorban a hagyományőrző és
közösséget teremtő kezdeményezéseket támogatnám.
Részletesebben:
• az országos és helyi ünnepek méltó megemlékezése
• tájház és/vagy falumúzeum létrehozása

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polgárőrség visszaállítása
falukép javítása (installációk létrehozása, közkutak
létrehozása és helyrehozása)
közterületek fásítása őshonos extenzív gyümölcsfákkal
játszótér, kispályás többfunkciójú labdarúgó pálya
kialakítása
rászorulók támogatása (heti szintű bevásárlás
megszervezése, egyéb ügyintézés, tüzelőanyag
biztosítása, stb)
a Művelődési ház kihasználtságának fokozása
előadások, vetítések, kirándulások, koncertek
szervezése
sebességkorlátozó táblák kihelyezése, a
sebességhatárok betartásának ellenőrzése
a kardinális helyeken (pl. Bercsényi utca) a gyalogos
közlekedés javítása
aktív közreműködés a falu életének rögzítésében
Gyenes Péter

Józsi Beáta vagyok. 1976-ban születtem Zalaegerszegen. 1994-ben érettségiztem, majd egy évre rá állattenyésztői és
állategészségügyi technikumi képzést szereztem. 1998-ban főiskolai agrármérnöki szakon diplomáztam. Főiskolán
ismerkedtem meg jelenlegi párommal. 2002-ben költöztünk Únyba, az Öreg Szőlőkbe egy külterületi ingatlanba. Három
gyermekünk született, tíz, tizenkettő és tizenhat évesek. Hogy miért jelentkeztem képviselőjelöltnek?
Hiszek a közösség összefogó erejében.
Szeretnék hatékonyabban tenni kis falunkért. Egyik szervezője és elindítója voltam a helyi bolhapiacnak, pár éve
próbálkoztam adventi énekléssel, kézműveskedéssel. Jelenleg környezettudatos, használt anyagok felhasználásával
készült táska varrásra próbálom invitálni az embereket.
Környezetvédelem és környezettudatosság, közösség építés, falunk szépítése a céljaim.
Köszönettel Józsi Beáta
Tisztelt Választópolgárok!
Kovács Gyuláné független képviselőjelölt vagyok.
Születésemtől kezdve Únyon lakom. Házasságban élek, két
felnőtt, diplomás gyermekem és két általános iskolás
unokám van.
Az általános iskolát Únyon végeztem el, majd a budapesti
Közgazdasági és Közlekedési Szakközépiskolában
érettségiztem, itt könyvelő, statisztikus, tervező képesítést
kaptam. A diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi
Karán,
igazgatásszervező
képesítéssel szereztem meg.
A negyven év köztisztviselői munkám során ügyintézőként
dolgoztam Úny, Dág, Máriahalom és Sárisáp községekben.
Ügyintézőként több, mint négy évig részt vettem az
országos kiterjesztésű Szociális Igazgatási Mintahely
munkájában.
Dági
munkatársnőmmel
KomáromEsztergom megyét képviseltük. Az igazgatásszervező
szakképesítés
megszerzését
követően
Dág-Úny
körjegyzője, majd szervezeti változás következtében Dág,

Úny és Máriahalom községek önkormányzatai által
alapított Dági Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
lettem. Két éve nyugdíjas éveimet töltöm.
Képviselőjelöltként az intézmények fenntartásán túl, a
falunk szépítését, fejlesztését, korszerűsítését tartom fontos
feladatnak.
A
beruházásokat,
nagyobb
összegű
felújításokat
pályázati
pénzből
oldanám
meg.
Konkrétumokat majd a kiírt pályázatok ismeretében lehet
mondani. Fontosnak tartom a kisebb anyagi ráfordítást, de
odafigyelést igénylő feladatok elvégzését is. Egy konkrét
példaként az autóbuszmegállók környezetének rendben
tartását említeném meg. Közreműködtem a Művelődési
Ház körüli park létrehozásában, aminek további fejlesztése
is cél. Azt ígérem, minden igyekezetemmel Úny község
javát szolgálom.
A 2019. október 13-án tartandó helyi önkormányzati
képviselő választáson, számítok szavazataikra.
Tisztelettel:
Kovács Gyuláné képviselőjelölt

Tisztelt Únyi Választópolgárok!
Tóthné Szabó Rita vagyok, képviselőjelöltként indulok a helyi választáson.
Születésem óta ezen a településen élek, itt neveljük két fiunkat (2, 12 évesek) a férjemmel, akivel 15 éve vagyunk
házasok.
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Véleményem szerint nem az számít, hogy valaki ide született, vagy önként választotta e települést lakhelyéül, közös
érdekünk, hogy élhető környezetet és közösséget hozzunk létre.
Világmegváltó terveket nem áll szándékomban ígérni, a változásokhoz mindannyian kellünk!
Sajnos az a tapasztalatom, hogy nem túl aktív a lakosság közösségi élete. (A „Közösségi tér”-en való „lájkolgatás” nem
számít közösségi életnek!) Rendszeresen, aktív résztvevője vagyok az adventi készülődésnek a gyerekekkel, és egyéb
rendezvényeken is szívesen tevékenykedem (bolhapiac, varrogatás). Eddig azt tapasztaltam, hogy még az ingyenes
események sem vonzzák az embereket. Sokakat próbáltam meggyőzni, hogy használják ki a lehetőségeket, legalább ilyen
alkalmakkor találkozzanak, beszéljenek pár szót egymással, ha máskor nem is adódik rá lehetőségük. A szülők sem
hozzák el a gyerekeiket, így a sok különböző településre óvodába, iskolába járó gyerekek szinte nem is ismerik egymást,
nem játszanak együtt. Nem hiszem, hogy az a pár óra nem lenne mindenki számára megoldható, életkortól függetlenül,
hogy lehetőségünk legyen egy összetartóbb közösség kialakulására!
Együtt kell változnunk, együtt kell változtatnunk, hogy ne legyen ez egy haldokló faluközösség, egymás mellett élő
emberek tömege! Figyeljünk oda egymásra, legyünk nyitottak mind az új emberek, mind a változások iránt!
Akkor lehet jól képviselni falunk érdekeit, ha több ember véleményét ismerjük, és ez csak úgy lehetséges, ha
kommunikálunk egymással. Ha a régiek helyett/mellett új képviselők is részt vállalhatnának a falu vezetésében,
komplexebb lehetne a rálátás a problémákra, valamint azok lehetséges megoldásaira.
Ezért is szeretnék bekerülni a képviselő-testületbe, hogy kreatív, megoldás fókuszú gondolkodásommal, a testület többi
tagjával együttműködve mozdítsuk előre Úny és közösségünk fejlődését.

Óvodai hírek
2013 őszén írtam az első sorokat az Únyi Újságba. Az évek múlásával úgy éreztem, egyre nehezebb ez a feladat. Ezt most is így
gondolom. De voltak, akik azt mondták szívesen olvassák az óvodáról szóló soraimat, így van értelme az írásnak... Köszönöm Pósfai
József polgármester Úrnak, hogy negyedévente időt és munkát áldoz az Únyi Újság megjelenésére!
Gyorsan eltelt a nyár, s az óvodásokkal azt vettük észre, megint kabátot kell vennünk. Ismét megkezdődött az óvoda, ahonnan régi
arcok hiányoznak, és újabb gyerekek érkeztek. A „vonatunk” igen hosszú lett az idén. A májusban elballagott öt társunk mostanra
biztosan ügyes iskolás és tudjuk, hogy gyűjtik a piros pontokat…
Az óvodánk szerencsés helyzetben van, hiszen minden álláshely be van töltve. Ami azt jelenti, hogy a két óvodapedagógus mellett egy
dajka és egy konyhai dolgozói is segíti az óvoda működését. A gyereklétszám a 2014-eshez képest nagyban változott, hiszen az
akkori 9 főről 19 főre emelkedett a létszám. Nehézséget a gyógypedagógusok hiánya okozza, pedig jelenlétükre egyre inkább szükség
van.
2019/2020-as nevelési évben is 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.
Orgoványi Anikó versével szeretnék az óvodásoknak és az
kisiskolásoknak mesében és játékban gazdag nevelési évet
kívánni:
Piros labda, fakocka,
kezdődik az óvoda.
Gyülekezik a sok gyerek,
mint szőlőfürtön a szemek.
Nem sok mindenkit ismerek,
kicsi szívem picit remeg.
Csüngök még az anyukámon,
mint almagyerek a faágon.
Mosolyogva kezünk kéri
a sok kedves óvó néni.
Mennyi játék, mennyi kép,
mennyi öröm vár itt még!
Énekelünk, rajzolunk,
és közben megokosodunk.
Úgy döntöttem, ide járok,
barátokra itt találok.

(a „vonat”)

Kívánok minden óvodásunk számára élményekkel gazdag óvodai évet!

Galyasné Kovács Erzsébet
intézményvezető

Iskolaai hírek
A nyári szünidőt követően, szeptember 02-án reggel az iskola
udvarán gyülekeztünk, hogy meghallgassuk Csicsman János
Igazgató-helyettes úr tanévnyitó biztató szavait. Ezt követően,
az Önkormányzat anyagi támogatásával felújított tantermeket
hamar betöltötte a gyermekzsivaj. Csodálkozó szemekkel vették
észre tanulóink az újonnan felszerelt „okostévét” is, mely lehe-

tővé teszi, hogy az információs és kommunikációs technológiákat mindinkább beépítsük az oktatásba. A tankönyvek átadása
után az ismerkedésé volt a főszerep. A második évfolyamba érkező új kislány és az első évfolyamos diákok mutatkoztak be és
ismerték meg társaikat, majd a gyerekek nyári élményeiket osztották meg egymással.
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Az idei tanévben módosult az osztályösszevonás. Az 1. és 3. évfolyam, valamint a 2. és 4. évfolyam tanul együtt az órákon.
Szeptembertől ismét körünkben köszönthetjük Slezák Éva tanár
nénit, aki szülési szabadságról tért vissza hozzánk. Elkezdődött
az úszásoktatás Piliscsabán, valamint megrendeztük a IX. Fussunk együtt Únyon! utcai futóversenyünket. Iskolánk tanulói közül Putz Annamária első, Hajdu Emese második lett az alsós lányok versenyében, Tifán Patrik Miklós a fiúk kategóriájában ért
el első helyezést, míg Veiszhausz Dániel második, Czakó Erik
harmadik lett. Gratulálunk teljesítményükhöz és a versenyen
részt vevő többi gyermek és felnőtt eredményéhez is! A közelgő
zene világnapja alkalmából Demeter László fuvolaművész furulya- és fuvolajátékát hallgathattuk meg. Nagyon szép előadás
volt!
Idén ismét folytatódik az iskolagyümölcs és iskolatej program,
melynek keretében heti rendszerességgel szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, valamint heti négy alkalommal tejet vagy
ízesített tejterméket kapnak diákjaink.
Nagy öröm számunkra, hogy a 2019/2020-as tanévben iskolánk
elnyerte a Boldog Iskola címet. A Boldog Iskola program fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon
változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani
a diákok körében. A boldogságóra kiemelt küldetése az értelmi
nevelésen túl, a gyermekek lelki nevelése; célja, hogy a tanulók
könnyebben nézzenek szembe a kihívások-kal, képesek legyenek
megbirkózni a problémákkal, erősödjön az önbizalmuk, fejlődjön
érzelemi intelligenciájuk, eredményesebbé váljanak társas
kapcsolataik.
Miközben az őszi kirándulást tervezzük, a település idősebb korosztályának köszöntésére készülünk. Ezúton is kívánunk a falu

éltesebb korú lakóinak jó egészséget, örömet, boldog mindennapokat!
az iskola közössége
Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
Az idő...az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.
Az idő múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S időtől függetlenül énekel a kismadár.
Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.
Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idős embereknek.
S hogy mekkora boldogság, idősnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idő csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.

Nagy Miklósra emlékeztünk
Gyermekkorom homályából ma is közelinek tűnik
mosolygós, szerény alakja.
Mintha nem múltak volna el évtizedek a halála óta.
A megemlékezésen hallhattuk, hogy büntetésnek szánták, a
legkisebb településre Únyra történt száműzetését.
Hiszek abban, hogy nekünk áldás volt a jelenléte.
Szelíd, csendes nyugalma, őszinte figyelmessége vonzott
bennünket a templomba, vasárnaponként a misékre és
hétköznap délutánonként is a litániákra.
Megnyugvást és elfogadást sugárzott felénk, olyan
bölcsességet és erőt, amelyre csak az igazak képesek. Mert
Ő az volt. Igaz és bátor, de gyerekként ezt még nem
tudhattuk, csak ösztönösen éreztük a belőle áradó jót, a
megértést, a segítőkészséget.
Nem használt nagy szavakat, mindig szerényen a háttérben
maradt, nem ígérgetett, mégis meghatározója lett az
életünknek.

Példát mutatott az életével. Követendő példát. Felvállalta
az eszmét amelyben hitt és csendben képviselte azt.
Ma is élénken emlékszem a Szenteste délutánjaira, amikor
együtt imádkoztunk és játszottunk a plébánián, ahol forró
kakaó és frissen sült kalács illata lengte be a termet.
Társasjátékokat játszottunk, énekeltünk, közben úgy
elrepült az idő, hogy már hallottuk is a szüleink lépteit,
akik értünk jöttek, hogy otthon rácsodálkozhassunk a
fénylőn tündöklő karácsonyfára és az alatta rejtőzködő
ajándékokra.
Tanító volt. A jóra tanított, a megértésre, az elfogadásra és
az egymás iránti türelemre, tiszteletre, ezt tanultuk a
hittanórákon játszva, rosszalkodva vagy komolyan
figyelve.
Nekünk a TISZTELENDŐ ÚR volt, és maradt csupa
nagybetűvel.
Hajdárné Molnár Elvira

Anyakonyvi hírek
A közelmúltban születtek:
Horváth Károly József és Lóczki Zsuzsanna Klára gyermeke Horváth Hanna Zoé
Pósfai Sándor és Lénárt Adrienn gyermeke Pósfai Áron
Juhász Gábor és Bánczi Ilona gyermeke Juhász Dániel Áron
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet
és erőt, egészséget gyermekük felneveléséhez!
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