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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 közelmúltjából
Járvány idején is világítsanak a fények
Kedves Únyiak!
Advent első vasárnapján meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún és megkezdődik a várakozás
a szeretet ünnepére. Ünnepi díszbe
öltöztetjük az otthonunkat. Készülünk a családtagokkal, barátokkal
együtt töltött kedves órákra, felidézünk a múltból csodálatos perceket.
Megelevenednek előttünk rég nem
látott arcok, soha vissza nem térő
pillanatok. Nagyszüleink kitárt karjai, amelybe gyermekként vidáman
szaladtunk, nem tudván azt, milyen
áldás, hogy vannak nekünk. Titokzatosság lengte körbe a mindennapokat. Az esti közös sütés-főzés és

anekdotázás a családtagokkal, nagybácsikkal, nagynénikkel, unokatestvérekkel. Advent vasárnapjain a templomban
együtt imádkozó közösség őszinte hite egy szebb jövőben. Most rendkívüli időket élünk, féltjük a szeretteinket a
találkozásoktól, korlátok és szabályok közé szorult az életünk.
Talán ezért is fontos, hogy ne felejtsünk el ünnepelni, szebbé tenni a mindennapokat, fényeket gyújtani ott is, ahol
eddig nem világítottak.
Sötétedés után a Református Templomnál vár mindenkit a Betlehem és a falu közepén a Hősök emlékművének
környéke is kedves fényeivel köszönti az arra járókat.
Legyen szép minden napjuk és estefelé szakítsanak időt egy kis sétára a faluban.
Hajdárné Molnár Elvira
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Óvodai hírek
Óvodánk napjai a vírus tükrében...
,,Ég a gyertya ég, el ne aludjék, a szívünkből a szeretet ki ne
aludjék!"-olvashatja óvodánk kerítésén, aki elmegy előttünk. Ebben a nehéz helyzetben, amit a vírus a családok életében okoz ez az idézet minden eddiginél fontosabb értéket
közvetít. A szeretetből tudunk töltekezni, amit egymásnak,
gyermekeinknek adhatunk.
Az óvodában az elmúlt hónapokban kollégáimmal azon dolgoztunk, hogy az óvodába hosszú kihagyás után visszatérő
ovisok, illetve az óvodát most kezdő kicsik számára olyan
környezetet teremtsünk, hogy amikor reggel belépnek elfelejtsék, milyen nagyon megváltoztak a mindennapjaink, a
vírus megjelenése óta mennyivel feszültebb körülöttük mindenki. Sajnos rengeteg jól bevált hagyományainkat nem tudtunk a megszokott módon megtartani.

A vírus miatt minimálisra kellett a Szülőkkel való kapcsolatot napjainkban szorítani, igyekeztünk ahol lehet közös
élményeinkbe a Szülőket is bevonni. Soha ilyen jó szolgálatot nem tett még a Facebook-on létrehozott csoportunk,
ahol szinte napi szinten fotók, videók segítségével lehettek
a Szülők is részesei gyermeikeik napjainak.
Ebben az évben hagyományainkhoz híven a járvány miatt
nem vihettük körbe Márton napján a falu utcáin a ,,szeretet
lángját", hogy mégis örömet szerezzünk Úny aprajánaknagyjának óvodánk bejáratánál gyúltak ki a fények Márton
napjának estéjén. A lámpásokat a családok együtt készítették a gyermekekkel az előtt meghírdetett lámpást készítő
versenyünkre.
A Mikulás nem látogatott meg személyesen minket az
óvodában, ezért az óvodánk elé kihelyeztünk egy postaládát,
ahova a gyerekek a Szülők segítségével megírt levelet és rajzaikat dobhatták be. A postaláda nagy sikert aratott, de az
igazi öröm akkor volt, amikor a postás néni elküldte mindenki postaládájába a válaszát. Ezúton is köszönjük Kiss
Alexandra segítségét, a levelek gyermekekhez való eljuttatásában! Illetve köszönjük Németh Dedinek, hogy az utolsó
utáni pillanatban elvállalta, hogy a csomagokat elviszi a Mikulást váró gyermekeknek, mivel a vírus áthúzta a Mikulásra készített forgatókönyvet is személyes érintettségünk
miatt.

Próbáltunk minnél több élményben, közös tevékenységekben gazdag mindennapokat nyújtani, szervezni gyermekeinknek, megélni vidáman az ovis napjainkat. Amíg az idő
engedte rengeteget sétáltunk a környéken, együtt gyűjtöttünk őszi kincseket, ismerkedtünk állatokkal, készítettünk
együtt madárijesztőt, farangtunk tököt is. Számtalan közös
vidám pillanatot éltünk meg. Mivel a távoli jövő tervezése
bizonytalan, nem tudhatjuk, a vírus még mit hoz számunkra,
tartottunk egy nagyon vidámra sikerült Halloween délelőttöt, ahol a gyermekek jelmezekbe bújtak, játékokat játszottunk, ettünk-ittunk, mulattunk, hiszen nem tudhatjuk ebben
a tanévben lehet-e farsangi bált tartani, amit a gyerekek nagyon várnak, kihasználtuk a lehetőséget a jókedvre.

Minden megváltozott körülöttünk, minden felborult, de ennek ellenére úgy érzem sikerült tartalmas élményekben, változatos közös tevékenységekeben eltöltenünk az elmúlt három hónapot. Köszönjük a Szülőknek, hogy ebben a túlfeszült hangulatú világban sikerült egymással türelemmel,
megértéssél lenni, bíztató-elismerő szavakkal segítették
munkánkat. Köszönjük a PEMÜ-nek, hogy ebben az évben
is rengeteg finomsággal, ajándékkal lepte meg Mikulás alkalmából az óvodába járó gyermekeket!
Ez történt dióhéjban ,,óvodánk táján" az elmúlt időszakban.
Kívánunk mindenkinek egészséget és a körülményekhez
képest boldog, nyugodt adventi készülődést!
Óvoda dolgozói
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Katolikus egyház rovata
Az idei adventi várakozásra, Jézus Krisztus születésnapjára és az Új Évre a Katolikus Egyház egyik nagy
tanítójának gondolataival kívánok tartalmas napokat, ünnepeket!
Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból
Maga az Isten Fia, a minden időknél előbb való, a láthatatlan, a felfoghatatlan, a test nélküli, a
kezdettől való kezdet, a világosságból való világosság, az élet és a halhatatlanság forrása, az ősminta
lenyomata, a lezárt pecsét, a mindenben hasonlatos képmás, az Atya végzése és terve, ő maga jön a
képmásához, az emberhez, a test kedvéért testet ölt magára, lelkem miatt értelmes lélekkel egyesül,
hogy a hasonló a hasonló által támadjon életre. A bűn kivételével vállal mindent, ami emberi. Szűztől
fogantatott, akinek testét és lelkét a Szentlélek tisztának megóvta. (Úgy illett, hogy tisztelet érje a
szülést, és a szüzesség méltósága is kiemelkedjék.) Isten létére fölvette az emberséget, összeegyeztette
a két ellentétet, a testet és a lelket, amelyek közül az egyik az istenséget adta, a másik kapta.
Másokat gazdaggá tesz, önmaga szegénnyé lesz: magára veszi ugyanis testem nyomorúságát, hogy
elnyerjem istenségének gazdagságát. A teljesség birtokosa kiüresíti önmagát: egy rövid időre lemond
dicsőségéről, hogy teljességéből részt kaphassak.
A jóságnak micsoda gazdagsága ez? Micsoda titokzatos viselkedés velem szemben? Isten képét öltöttem magamra, de nem vigyáztam rá. Ő pedig magára öltötte testemet, hogy a képmásnak üdvösséget, a
testnek halhatatlanságot hozzon. Másodszor is közösséget vállalt velünk, méghozzá az elsőnél sokkal
kiválóbb módon.
Úgy kellett, hogy az Isten által fölvett emberség hozza meg az embernek a szentséget, így hatalmával
legyőzte zsarnokunkat, hogy megszabadítson, és magához visszavezessen minket a közbenjáró Fiú által, aki mindezt az Atya dicsőségére tette, hiszen szemmel láthatóan mindenben az ő akaratához alkalmazkodott.
Juhaiért életét adva, maga a Pásztor kereste föl az eltévedt bárányt a hegyeken és a halmokon, amelyeken áldozatot mutattál be. A tévelygőt megtalálta, a vállára is emelte, akárcsak a keresztfát, és magához fölemelve visszavitte a mennyei életbe.
Miután az előfutár előkészítette a népet az Úr fogadására, és a víz által megtisztította a Lélek számára, a mécses után megjött a teljes Világosság, a szó után az Ige, a vőfély után a Vőlegény.
Szükségünk van Istenre, aki megtestesült, és meghalt, hogy mi élhessünk. Vele együtt sírba szálltunk,
hogy megtisztuljunk. Vele együtt feltámadtunk, mert vele együtt meghaltunk. És vele együtt megdicsőültünk, mert vele együtt feltámadtunk.
ÜNNEPNAPI SZENTMISÉK
Advent III. vasárnap
előesti szentmise 16:00
rózsafüzér 15:30
Advent IV. vasárnap
előesti szentmise 16:00
rózsafüzér 15:30
December 25.
szentmise 8:30

December 26.
rózsafüzér 15:30
szentmise 16:00
Január 1.
rózsafüzér 15:30
szentmise 16:00
Január 6.
rózsafüzér 15:30
szentmise 16:00

Kérem lehetőségeikhez képest támogassák
templomunkat!
ÚNYI SZENT MIHÁLY PLÉBÁNIA
CIB BANK 10700361-72277090-51100005
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Református egyház rovata
A REFORMÁTUS EGYHÁZ KARÁCSONYI ÜZENETE
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az
Úr közel! Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni
szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Filippi 4,4-7)
Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt levelének szinte minden bekezdésében előfordul az öröm vagy az örvendezés
szó. A Biblia legörömtelibb könyvét akkor írja Pál apostol, amikor börtönben össze van bilincselve egy római őrrel. Abban
az időben, amikor Néró a keresztyéneket kiéhezett oroszlánok elé vetette, vagy elégette őket, hogy mint égő fáklyák
emeljék az ünnepi lakomák fényét. Hogy beszélhet valaki örömről ilyen körülmények között? Pál mégis azt mondja:
örüljetek! Hiszen olyan jó dolog örülni! Olyan nagy szüksége van az embernek örömre! Ahhoz ugyanis, hogy az ember
megfelelő módon emberi életet tudjon élni, nemcsak ételre, italra, ruhára, lakásra és pénzre van szüksége, hanem szinte
mindenekelőtt örömre is.
De hát honnan vegye az ember mindig az örömet? Hiszen olyan sok a fájdalom, annyi a keserűség. Honnan vegye az
örömet, amikor napról napra összeszorult szívvel figyeli a híreket: mára mennyivel nőtt a Covid-betegek száma, mennyien
haltak meg. Semmi felől ne aggódjatok – mondja Pál apostol -, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden
alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. De mi mégis aggodalmaskodunk! Ha nem is akarunk
aggodalmaskodni, jön az magától. Olyan ez, mint a görcsös állapot, amelyet nem akarunk, nem kívánunk, ennek ellenére
váratlanul, hirtelen belénk hasít a fájdalom. Gyakran leszünk aggodalmaink foglyai. De nincs-e meg minden okunk arra,
hogy aggódjunk? Egészségünk romlása miatt, megélhetésünk miatt, a munkanélküliség veszélye miatt. Hogyne
aggodalmaskodnánk, amikor rablásokkal, kegyetlenségekkel, terrorcselekményekkel teli világban élünk! Csakhogy éppen
itt zárul be az ördögi kör: bajok vesznek körül, ezért aggódom, és minél jobban aggódom, annál jobban szorongatnak a
bajok!
Ezt a kört töri meg az ige, amikor arra biztat: ne aggodalmaskodjál! Aggodalmaskodás helyett valami mást ajánl:
imádkozzatok, könyörögjetek, adjatok hálát. Mit tegyünk hát gyötrő aggodalmaskodás helyett? Álljunk Istenünk elé, tárjuk
fel szívünket előtte, és őszinte hálaadással imádkozzunk hozzá. És akkor megtörténhet a csoda: Istennek minden értelmet
felülhaladó békessége megőrzi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.
Mi hisszük, hogy az Isten békessége nem üres szó, hanem isteni hatalom és erő. Mert ez a békesség testté vált valóság,
élő személy, az Úr, aki itt van közel. Erről az örömről szól az a bizonyos örömhír, amelyiket így szoktunk mondani:
evangélium. Jézus az a rendkívüli drága csodalény, akinek a személyében a távoli, megfoghatatlan, titokzatos,
ismeretlen Isten élő valósággá lett, aki közel jön hozzánk és átölel.
Ez az öröm és békesség járja át mindannyiunk szívét ebben az ádventben, és így készüljünk a karácsonyra. Az Úr közel!
A karácsonyi ünnepkör alkalmai
2020. december 20.
24.
25.
26.
27.
31.
2021. január
1.

Ádvent 4. vasárnapja
Szenteste
Karácsony 1. napja
Karácsony 2. napja
Vasárnap
Óév
Újév

11 óra istentisztelet
templom
16 óra gyermekek karácsonya a Betlehemnél
11 óra úrvacsorai istentisztelet
templom
11 óra istentisztelet
templom
Nem tartunk külön istentiszteletet
11 óra istentisztelet
templom
11 óra istentisztelet
gyülekezeti terem

Tisztelettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy alkalmainkon viseljenek maszkot és tartsák be a kötelező távolságot!
Találkozásunkig járja át szívünket és gondolatainkat az angyali örömhír: „Ne féljetek! Örömet hirdetek! Megtartó
született!”, hogy ebben a nehéz időszakban megélhető valósággá váljon számunkra az ige üzenete: „az Istennek
békesége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
Boross Géza lelkipásztor
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Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete IV. negyedéves ülései
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a veszélyhelyzet előírásaira a IV. negyedévben
nem tartott ülést.

Önkormányzati hírek
Az „Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése Úny községben” című programunk közbeszerzésének
második köre eredményes volt, a Kivitelezési szerződés aláírásra került. A Kivitelezővel eddig lefolytatott
egyeztetések alapján a beruházás a teljes községet érintően 2021. tavaszán valósul meg.
A Magyar Falu Program keretében a „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” címmel meghirdetett
pályázaton az Úny Község Önkormányzata közterület karbantartást szolgáló eszközparkjának bővítésére bruttó
2.691.405 Ft támogatásban részesült. A gépek beszerzése megtörtént.
2020. július 1-től működik községünkben a falugondnoki szolgálat. A falugondnoki feladatokat Czakó János
látja el. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére
történik. Az igénybevételi szándékot a falugondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az
igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket. A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes. A falugondnok telefonszáma: +36-30-640-7013.
A feladat ellátás részét képezi egy gépjármű, aminek a létét törvény írja elő. Önkormányzatunk a Magyar Falu
Program keretében pályázott egy mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas 9 személyes kisbusz beszerzésére,
és 13.893.510 Ft támogatásban részesült. A FIAT Talento Panorama típusú kisbuszt december hónapban kapja
meg Önkormányzatunk.
Önkormányzatunk pályázati támogatásban részesült az Európai Bizottság által a transzeurópai távközlő hálózatok
területén működő európai hálózatfinanszírozási eszköz keretében meghirdetett „Az internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben WiFi4EU (WiFi4EU-2019-2)” pályázatán.
A pályázat lényege ingyenes WIFI hozzáférés biztosítása Úny község 12 pontján. A 12 helyszín között intézmények és kültéri közterületek egyaránt találhatóak. A rendszer 2020. november 26-tól működik.
Kültéri WIFI hozzáférési pontok (AP-k) helyei:
1.) Sportpálya /únyi 100 hrsz/,
2.) Petőfi téri buszmegálló,
3.) Iskola udvara,
4.) Kossuth Lajos utcai buszmegálló,
5.) Művelődési ház udvara /Úny, Kossuth Lajos
utca 12./,
6.) Művelődési ház parkosított rész /Úny, Kossuth
Lajos utca 12./,

7.) Bercsényi utcai buszmegálló.
Beltéri WIFI hozzáférési pontok (AP-k) helyei:
1.) Orvosi rendelő épülete /Úny, Béke utca 1./,
2.) Községháza ügyfélfogadó /Úny, Kossuth Lajos
u. 2./,
3.) Idősek Klubja /Úny, Kossuth Lajos u. 2./
4.) Művelődési ház /Úny, Kossuth Lajos utca 12./,
5.) Könyvtár /Úny, Kossuth Lajos utca 12./,

Változnak az ÖNO térítési díjai
Étkeztetés intézményi térítési díja:
- elvitellel 500 Ft/nap
- házhoz szállítással 540 Ft/nap
- helyben fogyasztással 540 Ft/nap

Nappali ellátás intézményi térítési díja:
- étkezés nélkül 50 Ft/nap
Házi segítségnyújtás térítési díja: 770 Ft/óra

Tisztelt Únyi Lakosok!
Önkormányzatunk szerződést kötött az összegyűjtött, használt sütőolaj és zsiradék elszállítására, újra
hasznosítására. A gyűjtőkonténer a Községháza udvarán, az üveggyűjtő konténer mellett került elhelyezésre. A
sütőolajat és a zsiradékot az eredeti csomagolásába visszatöltve vagy egy zárt befőttesüvegben lehet
belehelyezni.
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FIGYELEM! MEGVÁLTOZOTT AZ ÚNYI ORVOSI RENDELŐ TELEFONSZÁMA: 06-33/634-270 rendelési időben (az óvoda
melléke)
Rendel: Dr. Rittling Ferenc e-mail: haziorvosdag@invitel.hu; Telefon(dági rendelő): 06-33-480-061, napközben sürgős esetben:
06 30 227-8177
Rendelési idő
délelőtt
délután

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 11.00 Dág
8.00 - 11.00 Dág
8.00 - 11.00 Úny
8.00 - 11.00 Dág
08.00 - 09.45 Dág, 10.00 - 12.00 Úny

14.00-15.30 Úny
14.30 - 15.30 Dág
14.30 - 15.30 Dág
14.30 - 15.30 Dág

Központi ügyelet Dorogon (Dorogi Rendelőintézet 2510 Dorog, Mária utca 1. Tel: 06-33/441-008, 06-33/512-745):
Hétfőtől csütörtökig 16.00 órától másnap reggel 7.00 óráig;
Pénteken 15.00 órától hétfő reggel 7.00 óráig.

FOGÁSZATI ELLÁTÁS
Rendel: Dr. Veress Gabriella fogorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 10:00-20:00 (a jelenlegi járványügyi rendeletek miatt az este 19 órára korlátozódik),
Szerda: 8.00 - 16.00,
Csütörtök: 8.00 - 16.00,
Időpontot rendelési időben a 06-30-636-4876-os telefonszámon lehet kérni.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek a közelmúltban:

A Közelmúltban született:

Molnár Piroska és Reich Dávid

Bozó Csenge Kocsis Anett és Bozó László gyermeke
Csőke Zalán Vidács Henriett és Csőke Gyula gyermeke
Friedrich Anna Babics Adrienn és Friedrich György gyermeke

Boldog, örömteli közös életet!

Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a
szülőknek pedig sok örömet és erőt, egészséget gyermekük
felneveléséhez!

Karácsonyi köszöntő

Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfőn:
Szerdán:
Pénteken:

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

Polgármester fogadóórái
Hétfőn: 1300 – 1500 óráig
Pénteken: 800 – 1200 óráig
Jegyző fogadónapja
Csütörtökön: 800 – 1600 óráig
Kiadja:
Úny Község Önkormányzata
Honlap: https://uny.asp.lgov.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.

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Újévet kíván
Úny Község Képviselő-testülete!
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