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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
Únyon megújul a katolikus és a református templom

Soltész Miklós államtitkár úr járt nálunk 2021. május 7-én, dr. Völner Pál
államtitkár, országgyűlési képviselőnk szervezésében. Vendégünk volt még
Czunyiné dr. Bertalan Judit és Bencsik János országgyűlési képviselők. Csupa jó
hírrel érkeztek: a térségünk és a megye számos temploma kapott pályázati támogatást felújításra.
Soltész Miklós elmondta, hogy a megyében a 39 települést érintő felújítási program a nagyobb városokon túl zömében a
kisebb falvak 30 katolikus, 13 református, 3 evangélikus templomát részesíti 667 millió forint támogatásban. Ezen belül
Úny község Református Temploma 15, a Katolikus Templom pedig 10 millió forint állami támogatást kap.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Komárom-Esztergom
megyei templomfelújításokról tartott sajtótájékoztatón az únyi katolikus templomban.
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Ászáron jártunk
A „Megyénk körül megyünk körül” program keretében Ászár, Kerékteleki és Úny, Máriahalom páros találkozójára került sor szombaton a borairól is híres településen, Ászáron. Pekár Zsolt polgármester és csapata színes
programokkal várta a megye másik végéről érkezett küldöttséget, melyet Pósfai József, Úny első embere vezetett. A megyei önkormányzat által szervezett identitástudatot erősítő rendezvény Ászár jól felszerelt iskolájánál
kezdődött, ahonnan a megyezászlóval a Közösségi házba vonultak, majd megtekintették a község templomait.

Vendéglátók és a vendégek

Délben egy időre Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is üdvözölte a találkozókat, majd
Bakonysárkányra utazott tovább, ahol ezen a napon egy hasonló rendezvény keretében a tarjániakat látták
vendégül.
Ászáron a Tájház-Retrómúzeumnál a Langallik néptánctáncegyüttes utcai produkciója méltán elismerést
aratott. A helyszínen Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a program
résztvevőit, akik megtekintették a híres miniskanzent és belehallgattak a főtéri harangjátékba.
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A páros találkozót jó hangulatú borkóstolás zárta. Az Asszonyfektető Ászár egyik jellegzetes borát, mely
megyei érték is. Az Asszonyfektető természetesen fantázia név, összetétele hétpecsétes titok.

Jászai Mari a falu gyermeke, szülőházát ma is nagy
becsben tartják, ezt is meglátogatta a csapat.
Forrás: Komárom-Esztergom
Facebook oldala

Megyei

Önkormányzat

Óvodai hírek
"Itt minden érted van, érezd jól magad…"
2021.03.8.-2021.04.19-ig rendkívüli szünetet rendeltek el az óvodákban a vírus miatt. Március 15-én nem
ünnepelhettünk együtt a Kultúrház előtt, ovis csoportunkban a Facebook-on emlékeztünk meg a nemzeti
ünnepről.
A Húsvéti Nyuszi sem az óvodába hozta ebben a tanévben az ajándékot, a gyermekeknek otthonukban vittük a
meglepetést, amit a Nyuszi számukra
hozott.
Amikor végre visszatértünk az óvodába a
kényszerszünet után a gyermekeken
érezhető volt, hogy hiányzott számukra a
közösség,
az
ovis
mindennapok.
Rengeteg pótolni valónk volt, hiszen soksok hét kimaradt a közös életünkből.
Április 22-én a Föld napjára már együtt
készültünk a gyerekekkel, virágokat
ültettünk a sziklakertünkbe, elkészült az
ovi elé a " virágkukacunk". Ismerkedtünk
a szelektív hulladékgyűjtéssel, közös
tevékenységeink során elsajátíthatták, mit
tehetünk
mi
a
Földért,
annak
megóvásáért.
A
"Föld
ünnepén"

mindannyian zöld pólóba öltöztünk és verssel, dallal, tánccal
ünnepeltünk. Mivel a vírus miatt az óvodába továbbra se lehetett a
Szülőket beengedni, ezért a kerítésünk felületét használtuk arra, hogy
ők is részesei lehessenek a történéseknek: a Föld napja alkalmából
kiállítást készítettünk a kerítésre, fényképekből a gyerekek munkáiból.
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2021. április 30-án megünnepeltük az Édesanyákat, ezt sem a hagyományos módon tettük, a szabadban 2
részletben tartottuk Anyák napi ünnepségünket, hogy betartsuk az aktuális
szabályokat.
A gyermekek nagy örömére óvodánk udvarán elkészült a felújított
homokozó / amíg zárva voltunk lecsiszoltuk, lefestettük/, friss homokot
hozattunk bele. Köszönjük Kiss Józsefnek és Kovács Andrásnak a
rengeteg segítséget: a homok betalicskázását, a lefedés felszerelését. A
PEMÜ MŰANYAGIPARI ZRT-nek, Hajdárné Molnár Elvirának és
Hajdár Lillának köszönhetően a gyermekek a homokozó fölé árnyékolót
kaptak és egy hatalmas ládát telis-tele homokozójátékokkal. Nagyon
köszönjük, hatalmas volt az öröm!
Május 20-án a Méhek világnapján eljött hozzánk Hajdár Mátyás, aki
izgalmas dolgokat mesélt a méhecskékről, sok érdekes dologgal
ismerkedhettünk meg a gyerekek, amiket ki is próbálhattak. Köszönjük!
A gyermeknapi délelőttünkön rengeteg izgalom várta az ovisainkat:
sütöttünk óriási palacsintát, volt arcfestés, lufiztunk, buborékot fújtunk,
fagyiztunk, versenyjátékokat játszottunk, ajándékokat kaptak. Sőt Kovács
András jóvoltából még egy hatalmas traktor is érkezett az ovihoz, amibe
beülhettek, dudálhattak. Nagy élmény volt, főleg, mivel a csoportban a 17 gyermekből 14 fiú, és a traktorozás
nagyon érdekli őket.
Ebben a tanében 3 kisfiú
búcsúzott az óvodánktól, ők
szeptembertől iskolába mennek.
Óvodánkba a beiratkozáskor 6
gyermeket írattak be, így
szeptemberben 20 gyermek kezdi
meg a 2021-2022-es tanévet: 15
fiú és 5 kislány. Szeretnénk
megköszönni
Várkonyi
Andreának,
hogy
minden
eseményünkön fotózott, ezzel lehetővé téve, hogy a többi Szülő a vírus okozta korlátozások ellenére a fotók
által részese lehessen az ovis mindennapjainknak.

Köszönjük a Szülőknek a rengeteg támogatást, segítséget és a türelmüket, hogy maximálisan partnereinek
voltak ebben a nehéz évben!
Kívánunk minden Családnak, Gyermeknek tartalmas, élményekben gazdag nyarat, jó pihenést!
Szeptemberben új kihívások és közös élmények várnak ránk!
Óvoda Dolgozói Közössége: Gabi "néni, Tündi "néni, Judit "néni", Viki "néni
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Iskolai hírek
A pandémia miatti tavaszi iskolazárás és online oktatás mindannyiunk számára nehéz, kihívásokkal teli
élethelyzeteket hozott. Úgy gondoljuk, hogy ebben a bő egy hónapban a szülők, nagyszülők, testvérek sokszor
ember feletti, nem mindennapi helytállása tiszteletet érdemel. Megragadnánk az alkalmat, hogy itt, az
újságcikkben is köszönetet mondjunk a háttértámogatásért, amit a gyerekeknek nyújtottak!
A gyerekek is, mi is nagyon vártuk, hogy visszatérhessünk végre az iskolapadokba.
Bár kissé kettős érzéssel telve hiszen „hagyományos” anyák napját még nem tarthattunk a járványhelyzet miatt,
készültünk erre a neves napra.
Üdvözlőkártyával, rajzzal, versikével és tulipánnal öltöztettük díszbe a szívünket.
A kis műsorral ki-ki a saját édesanyjának, nagymamájának adta a legjobbat, legszebbet magából ezen a szép
ünnepen.
Anyák napja után alig vártuk, hogy elérkezzen a gyereknapi kirándulás és iskolaprogram.
Mivel a kitűzött nap előtti héten nagyon sok eső esett, ezért közös izgalommal vártuk és reméltük, hogy talán
ezen a pénteken megkegyelmeznek rajtunk az égiek.
Így is lett. Csodaszép, verőfényes napon tudtuk megtartani programjainkat.
A település nevezetességeinek megismerése után hatalmasat játszottunk Úny egyik legmagasabb pontján fekvő,
dombokkal körül ölelt mezőn. Elsőként az elsős fiúktól, majd sorban a nagyobbaktól még mezei virágcsokrot is
kaptunk.
Az iskola udvarán folytatódott a gyereknap.
Focikupa és sportversenyek után persze, hogy mindenkinek jól esett a meglepi pizza, ami nagyon finom volt.
Délután a Carino Lovas SE lelkes csapata adta a lehetőséget a gyerekeknek, hogy kicsit közelebbről is
megismerkedjenek a lovakkal. Nagy szakértelemmel és játékosan, még egy-egy félelmet is legyőzve segítették
a gyerekeket és nyújtottak számukra sétalovaglás-élményt a sportpályán.
A pacik is biztosan elfáradhattak a nagy melegben. Köszönet nekik is a helytállásért.
A lovaglás mellett Kovács Zsófia örvendeztette meg a gyerekeket csodaszép, kreatív, művészi
arcfestményeivel.
A gyerekekkel együtt megálmodtátok, te pedig megvalósítottad. A végeredmény 18 csillogó szempár és
mindenki egyéniségéhez pontosan illeszkedő arcfestmény lett.
Jövőre is hívunk Zsófi néni! Köszönjük szépen!
Számot vetve a tanévvel, a sok váratlan és nehéz helyzet ellenére, amit a pandémia hozott, sikeres évet zártunk.
A tornaszoba rengeteg új sporteszközzel lett felszerelve, az ebédlő és a két tanterem új padokat és székeket is
kapott.
A tanévzáró után Czakó Erik negyedik osztályos diákunkat elbúcsúztattuk egy szép és bensőséges ballagási
műsorral, amiben a gyerekek is részt vettek. Reméljük, hogy Erik kellemes emlékként fog visszagondolni az itt
töltött éveire, és sokszor meglátogat majd bennünket! Várunk szeretettel!
Végezetül az 5 kitűnő tanuló nevét szeretném felsorolni évfolyam és névsor szerint haladva:
Baris Vivien
Pósfai Sándor Zalán
Berényi Maja
Székely Boldizsár
Tilly Laura
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Mindnyájuknak kellemes nyarat kívánva!
Tanító nénik
Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. negyedéves ülései
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületes tekintettel a veszélyhelyzet előírásaira az II. negyedévben csak egy
ülést tartott, 2021. június 28-án.
Napirend:
1.) Az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) „Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan” program közbeszerzési dokumentációjának az elfogadása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Pósfai József polgármester
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4.) Egyebek
Tallózás az I. negyedév polgármesteri határozatai között:
Egy határozat született az 555/1 helyrajzi számú ingatlan pályázati úton történt eladásáról.

Mienk az utca, az árok, a járda
Függetlenül attól, hogy az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten próbálja rendben tartani a közterületeket,
változatlanul az ingatlan tulajdonosának kötelessége az ingatlana előtti közterület gondozása, tisztántartása egészen
az úttest középvonaláig, legyen az járda, árok, vagy zöldfelület. Ugyancsak az ingatlan tulajdonosának,
használójának kötelessége gondoskodni a járda, úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő visszametszéséről. A
belterületi útvonalak mentén meglévő és telepített fák, sövények gondozása ugyancsak az érintett ingatlan
tulajdonosának, használójának a kötelessége. Községünkben az volt a jó szokás, hogy gépjárművével,
gépjátműveivel mindenki a saját ingatlanán parkol. Sajnos sok esetben zöldterületen hagyják a gépjárműtulajdonosok autójukat. A település tisztaságáról szóló rendelet alapján felkérem az érintetteket, hogy a gondozott
zöldterületekre a járművel való ráhajtást, azon parkolást mellőzzék! Akik Únyon élünk, mindegyikünk közös érdeke,
hogy óvjuk, tisztán tartsuk környezetünket, hogy mindenkinek jóleső érzés legyen itthon lenni.
A helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) Az ingatlan tulajdonosának az
önkormányzati tulajdonú közterületek tisztántartásával, a zöldfelület ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti
zöldfelületének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és
sikosságmentesítése. Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra
vonatkoznak.
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése
c) a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő visszametszését elvégezzék.
d) az ingatlantulajdonos az önkormányzati tulajdonú közterületek tisztántartása során keletkezett, arra alkalmas
hulladékot lehetőleg a saját komposztálójában köteles komposztálni.
(2) A két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli –
közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között felefele arányban
oszlik meg.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
7/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § Aki Úny Község
Önkormányzati Hivatal
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a település
ügyfélfogadási rendje
tisztaságáról, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályokról szóló 3/2015. (III.27.) önkormányzati rendeltének 2. § - 9. §-ában
Hétfőn:
800 – 1600 óráig
előírt szabályt megszegi, vagy tilalmat nem tartja be, közösségi együttélés
szerdán:
800 – 1600 óráig
alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
pénteken:
800 – 1200 óráig
5. §. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése
Polgármester fogadóórái
első alkalommal történő elkövetés esetén figyelmeztetésben részesíthető, a
hétfőn:
1300 – 1500 óráig
jogsértő állapot megszüntetésére és az eredeti állapot helyreállítására való
pénteken:
800 – 1200 óráig
kötelezés mellett, határidő megjelöléssel.
(2) A 2. §-ban, 3. §-ban és a 4. §-ban meghatározott közösségi együttélés
Jegyző fogadónapja
alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben, a kiszabásra kerülő
csütörtökön: 800 – 1600 óráig
közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság Kiadja:
Úny Község Önkormányzata
mértékét.
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.
(3) A bírság ismételten is kiszabható.
 06 (33) 508-800
a) Az első alkalommal kiszabható bírság mértéke: 5.000 Ft-50.000 Ft közötti;
Honlap:
https://www.unyb) A második alkalommal kiszabható bírság mértéke: 50.001 Ft-100.000 Ft
kozseg.hu/
közötti;
E-mail: info@uny.hu
c) A harmadik és azt követő alkalommal kiszabható bírság mértéke: 100.001 Ft – Szerkesztette:
Önkormányz.
200.000 Ft közötti összegű.
Hivatal
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott Nyomtatás:
Önkormányzati
közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított Hivatal
15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy Felelős kiadó: Pósfai Józsf pm.
banki átutalással Úny Község Önkormányzata pénzforgalmi számlájára kell Készült: 250 pld.
befizetni.
Forrás: Únyi Újság XXIV. évfolyam, 2. szám
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