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MoMottó: "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

Csendes, de dolgos hétköznapok

A Milleniumi év eseményei kis falunkban 2001 utolsó negyedére már teljesen
elcsendesedtek. Visszatértek a dolgos hétköznapok. Ebben az időben pályázatokról,
fejlesztésekről, szerződések elfogadásáról szóltak a testületi ülések.
A zsúfolt első félév írásba foglalása közben kimaradt a közvilágítás teljes
korszerűsítésének az említése, minek során az összes lámpatest (113 db) helyére, új
energiatakarékos került felszerelésre. A munkálatok műszaki átadása még 2001-ben,
július 12-én volt.
A második félévre jutott az óvoda bővítés pályázatának a benyújtása. Pályázott az
iskola is eszközfejlesztésre, és készült program a Bercsényi utcában járda építésre is.
Nem helyi esemény ugyan, de a határ átjárhatósága szempontjából hatalmas
jelentőséggel bírt, bír az esztergomi Mária Valéria Híd 2001. október 11-i átadása.
Így a Felvidéket előszeretettel látogató únyi polgárok is könnyebben érik el úti
céljukat..
2001 őszén üzembe helyezték településünk közigazgatási területén a Westel tornyot,
ami eltüntette a térképről a fehér foltot községünk fölül, a mobiltelefonálás
lehetőségét illetően.
Kis településünk életében igen ritkán előforduló esemény történt az év végére. Lehet,
hogy a Jézuska kicsit megkésett, vagy csak nem akarta elvenni a gólya munkáját, de
egy biztos, hogy 2001. december 28-án megszülettek a Budai hármas ikrek:
Alexandra, Dániel és Máté.  Legnagyobb örömünkre jelenleg is a község lakosai.
További jó erőt egészséget kívánunk nekik, és természetesen a szüleiknek egyaránt.

Ismételten döntés született szennyvíz csatornázási pályázat benyújtásáról, és céltámogatás igényléséről partfal-
stabilizációhoz.

Úny Község első Díszpolgára dr. Wagenhoffer Vilmos a Díszpolgári Emlékplakettet
ünnepélyes keretek között a március 15-i ünnepségen vette át, ahol Ő tartotta az ünnepi
beszédet.
Kicsi Körjegyzőségünk hírét szakmailag országossá tette két közszolgája, Kovács
Gyuláné és Tóthné Putz Erika, akik évekig szociális mintahelyként működtek szociális
ügyekben, a szakminisztérium szervezésében. A hölgyek május 16-án szociális
mintahelyi megyei konferenciát szerveztek Tatabányán, ahol előadóként is
közreműködtek. A konferencia nyitó beszédére Úny Község Polgármesterét kérték fel.
Május 24.-én Dágon volt a KEM Közgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága kihelyezett
ülése, aminek témája Dág és Úny községek, illetve a mikró térség mezőgazdasága volt.
Az erről szóló tájékoztatót a szakmai múltja okán Pósfai József polgármester tartotta.
V. 31-én végső búcsút vettünk Bezzeg István önkormányzati képviselőtől, aki egy
választási cikluson keresztül (1994-1998) a község alpolgármesteri tisztségét is
betöltötte.
A sajnálatos módon megüresedett képviselői helyet 2002. június 5-től Kiss Sándorné
töltötte be.
Az országos választások rendben lezajlottak, a választási körzet orszggyűlési
képviselőjévé dr. Tittmann János került megválasztásra, aki egyben Dorog város
polgármesteri tisztségét is betöltötte.
Megkezdődött a helyi önkormányzati választások előkészülete, aminek első jele a Helyi
Választási Bizottság megválasztása volt.
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Szerdán:         800 – 1600 óráig
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Polgármester fogadóórái
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Jegyző fogadónapja

Csütörtökön: 800 – 1600 óráig
Kiadja:

Úny Község Önkormányzata
www.uny.hu

 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.
 06 (33) 508-800
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Református egyház rovata
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Húsvéti Miserend

Virágvasárnap: 08.30 Barkaszentelés

Nagypéntek: 16.00 Gyóntatás
16.30Keresztút
17.00 Nagypénteki szertartás

Nagyszombat: 17.00 Feltámadási körmenet.

Húsvét Vasárnap: 08.30 Ünnepi Szentmise

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Az új év izgatott kíváncsisággal köszöntött be az óvodánkba.  A
gyerekek lelkesen készültek a farsangra és tervezték, hogy ki
milyen jelmezbe érkezik majd a mulatságba. Nagyon jól
szórakozott ezen a februári napon kicsi és nagy egyaránt.
Bemelegítettünk egy kis tánccal majd az ügyességi játékok után
finom fánk volt a jutalom. Meglepetésként pedig megérkezett
hozzánk a Bohóc, aki nem tudott varázsolni, így a gyerekek
segítettek neki. Ezen a napon az únyi óvodások sikeresen elűzték a
telet!
A magyar kultúra napja alkalmából mesehetet tartottunk az

óvodában: ezeken a napokon a vállalkozó kedvű
anyukáktól hallhatták a gyerekek a magyar meséket.
A hét lezárásként pedig ellátogattunk a könyvtárba,
ahol régi klasszikus mesékkel találkoztunk. Ezt
követően közelebbről is megismerkedtünk a
könyvtárral és az ottani könyvekkel.
Március elején interaktív színházi előadáson vettünk

részt a gyerekekkel. Az óvodások segítségére is
szüksége volt hozzánk érkező tavasztündérnek és a
boszorkánynak.
Ebben az évben a március 15-i ünnepségen óvodásaink
is részt vettek. Saját készítésű csákókban, karddal
szavalták, hogy „Magyarország a mi hazánk, miénk ez
a föld, kis zászló a kezemben, piros, fehér, zöld.”
A nemzeti ünnepek mellett nagy figyelmet fordítunk a
hagyományok ápolására is. Húsvét közeledtével az
óvodában is erről a szép tavaszi ünnepről szól a mese

Katolikus egyház rovata

Óvodai hírek
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és az ének, sokat barkácsolunk és beszéljük meg vagy elevenítjük
fel a Húsvéthoz fűződő szokásokat. Ebből az alkalomból lesz
tojásfestés és természetesen tojáskeresés az óvoda udvarán,
locsolkodás és az előző évhez hasonlóan nyuszi simogatás.
Mondhatjuk, hogy van saját hagyományunk, miszerint minden
húsvétkor vendégül látjuk az iskolásokat egy kis közös
barkácsolásra, éneklésre. Ekkor lehetőség nyílik, hogy a nemrég
még óvodás tanulókkal újra találkozzunk és a leendő iskolások
megismerjék a tanító néniket és a nagyobb iskolásokat.
A leendő óvodások is kapnak lehetőséget arra, hogy megismerjenek
minket. Azon túl, hogy minden nap szívesen fogadjuk az érdeklődő
kisgyermekes családokat, szeretettel hívunk és várunk minden
kedves szülőt és gyermekét, aki szívesen megismerkedne az Únyi
Óvodával.

Az Únyi Óvoda nevében áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok!
Galyasné Kovács Erzsébet

óvodavezető

Nyílt napot tartunk 2017. április
26 – án 9 órától, azon gyermekek
számára, akik 2017. augusztus 31-
ig betöltik a harmadik életévüket
és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkeznek.

A 2017/2018-as nevelési évre a

beiratkozás időpontja

az Únyi Óvodában:

2017. május 3-4.

Gazdag Erzsi versét a leendő óvodásoknak küldjük sok szeretettel:
Olyan ez az óvoda,

Mint egy mese-palota
Csupa dal, csupa vers

Csupa játék.
Énekel itt valahány
kicsi fiú, kicsi lány.

Ha lehetne még,
én is ide járnék.

Óvó néni úgy szeretne:
anyám helyett anyám lenne
Sosem sírnék, sose rínék,

Egész nap csak énekelnék.
(Vers az óvodáról)

Január hónapban beköszöntött a hideg idő. A csapadékot
a föld nem tudta elnyelni, így az iskolaudvar nagy részét
jég fedte be. A gyerekeknek ez nem jelentett akadályt,
csúszkapályát alakítottunk ki és a szünetekben kint
csúszkáltunk a jégen.

A műanyag dobozokat, tejes poharakat
„újrahasznosítottuk”, vizet töltöttünk bele - a
találékonyabbak be is színezték - és miután megfagyott, a
jégkockákból jégvárakat építettünk. Jó móka volt!
A félévi értesítők kiosztása után már a farsangi bálé volt a
főszerep. Február 10-én, pénteken került megrendezésre a

mulatság, melyen sok-sok ötletes jelmezbe öltözött
gyermek énekelt és táncolt együtt. Köszönetünket fejezzük
ki Támogatóinknak, akik tárgyi vagy anyagi

Iskolai hírek
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hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy a tombolasorsolás
ebben az évben se maradjon el!
Köszönjük szépen a szülőknek is, hogy sütivel, üdítővel,
szendviccsel és egyéb segítséggel támogatták a rendezvény
lebonyolítását!

Az oktató-nevelő munkánkat egy gyógypedagógus
segíti, aki heti rendszerességgel látja el a nehezebben
tanuló diákok fejlesztését, továbbá a logopédiai ellátás is
biztosított. Furulya- és fuvolaoktatás heti két alkalommal
van intézményünkben, ami nagy segítség, hiszen így
diákjainknak nem kell Csolnokra utazniuk. A nemzetiségi
német nyelv elsajátítása mellett, angol nyelvtanulásra
ugyancsak lehetőség van iskolánkban. Ebben a tanévben is
kapnak diákjaink iskolagyümölcsöt, 2 dl-es üdítőt, illetve
tejet, kakaót vagy vaníliás italt, melyet szívesen
fogyasztanak el, nap, mint nap.

Háromfős csapattal neveztünk február elején a Vértesi
Natúrpark által szervezett természetvédelmi vetélkedőre. A
második forduló után csapatunk, melynek tagjai: Rónai
Antal, Tóth László Levente, Vizi Ferenc 4. osztályos
tanulók, a 49 csapatból jelenleg a 2. helyen áll. A feladatok
többségében nehezek, sok utánajárást, interneten való
kutakodást igényelnek, valamint minden fordulóban van
egy-egy kézműves projektmunka is. A fiúk nagyon
lelkesek, társaik pedig segítőkészek, minden kis diákunkra
nagyon büszkék vagyunk! A lányok sem maradnak ki a
vetélkedőkből, hiszen március végén küldtük el Czakó
Hanna és Putz Franciska rajzát a „Biztonságos közlekedés”
elnevezésű rajzversenyre, melyet a Dorogi
Rendőrkapitányság hirdetett meg. A közeljövőben pedig
Arany János születésének 200. évfordulója előtt
tisztelegve, az Eötvös Galéria rajzpályázatára szeretnénk
néhány pályaművet küldeni.

Köszönjük szépen a falu lakosainak, hogy az
elektronikai hulladékgyűjtéskor számos elromlott,
kiselejtezett eszközt hoztak el iskolánkba! A bevételt, az
óvodások és iskolások tavaszi kirándulására fordítjuk!
Hosszas készülődés, vers-, ének- és tánctanulás előzte meg
március 15-t, amikor is diákjaink a Művelődési Ház
udvarán műsort adtak elő a szabadságharc hőseinek
emlékére.

Április 6-án (csütörtökön) Nyílt napot tartunk
intézményünkben, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A település minden Lakosának Áldott Húsvéti
Ünnepeket kívánnak az iskola tanulói és

dolgozói!

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Kulturális hírek
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Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
I. negyedéves ülései

I. ülés: 2017. február 2.

Napirend:
1.) Tagintézmény (ÖNO) 2017. évi költségvetési
tervezetének a megvitatása és elfogadása Előterjesztő:
Pósfai József polgármester
2.) Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi
költségvetési tervezetének a megvitatása, esetleges
elfogadása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárulásának megvitatása, a Dorog Város
Önkormányzatának a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok
igénybevételéről és fizetendő térítési díjról szóló
10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete
módosításához
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) Egyebek

II. ülés: 2017. március 30.

Napirend:
1.) A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Pósfai József polgármester
2.) A számítási hiba következtében tévesen megállapí-
tott polgármesteri
illetmény és költségtérítés pontosítása
Előadó: Héder János aljegyző
3.) VP6-7.2.1.2-16 kódjelű, egyedi szennyvízkezelés pá-
lyázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati anyag elkészí-
tésére érkezet ajánlat(ok) megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) Döntés támogatási igény benyújtásáról a Magyaror-
szág 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tásra kiírt pályázat, Belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása alcéljára
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) A Templom utca csapadékvíz elvezetési problemati-
kájára érkezett kérelem megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Egyebek

Testületi Tallózó
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Szennyvíz-kezelési pályázat

Községünkben már folyamatban van a támogatási igény összeállítása a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, „Egyedi
szennyvízkezelés” című pályázati kiírásra. A benyújtási határidő 2017. május 15. Napokon belül megjelennek a tervezők
is községünkben, akik felkeresnek minden ingatlant, aminek a tulajdonosa jelezte részvételi szándékát a programban.
Minden egyes ingatlantulajdonosnak alá kell írnia egy Hozzájáruló nyilatkozatot és egy
Együttműködési Megállapodást. Hivatalunkban ezen okmányok névre szólóan elkészülnek, a tulajdonosokra a hiányzó
adatok kitöltése és az aláírás feladata vár. A határidő (2017. május 15.) szűkösségére való tekintettel tisztelettel kérek
minden kedves érintettet, hogy az aláírt iratokat postafordultával hivatalunk visszajuttatni szíveskedjenek! Ez na-
gyon fontos ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani.

„Fekvőrendőr”

A felújítás következtében a Beloiannisz utca forgalma
lényegesen megnőtt, veszélyeztetve a
gyalogosforgalmat. A tiltó táblák kihelyezése nem
hozott eredményt. Szóban többen javasolták un.
„fekvő rendőr” kihelyezését.
A balesetveszély csökkentése érdekében, a két
végére, sebességkorlátozó útelemek (fekvőrendőr)
kihelyezéséről döntött aKépviselő-testület.

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Az Úny Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének fő számai
Költségvetési bevételi előirányzat 49.606.638 forint,
ami teljes egészében működési működési bevétel.

Költségvetési kiadási előirányzat 81.714.574 forint.
Ezen belül:

a) működési kiadás 50.650.534 forint,
b) felhalmozási kiadás 31.064.040 forint,
c) finanszírozási kiadás 0 forint.

Költségvetési egyenleg -32.107.936 forint, amire az
előző évi pénzmaradvány (32.107.936 forint) nyújt
fedezetet.
Ezen belül:

a) 1.143.896 forint a működési költségvetési
hiány,

b) 31.064.040 forint a felhalmozási
költségvetési hiány finanszírozása.
Az önkormányzat 2017. évi általános tartaléka
15.584.821 forint.

Irodalombarátok figyelmébe

Németh László, a Tanú című folyóiratának bevezetőjében találóan sűrítve, így fogalmazott: „Az írás – erkölcs!”.
Lelkünk karbantartásának egyik módja tehát a találkozás a példamutatóan tisztességes művekkel egy kizárólag
szépirodalmi műveket közlő, az írások lélekmelengető szerepét a jó erkölcs terjedése érdekében hangsúlyozó
folyóiratban.
Az AAnnggyyaallsszzeemm címmel tervezett, évnegyedes, keresztény nemzeti konzervatív polgári szellemiségű folyóirat
újdonsága lesz, hogy kizárólag szépirodalmi műveket közöl, lélekmelengető szerepét tartja fontosnak, s merít az
emlékezet kútjából is, nemcsak friss termést arat. Nem szegődik irodalmi szekértáborok és különféle időleges
ideológiák szolgálatába. Egyetlen szempontja élteti: emlékezik és emlékeztet az emberi jóság eleve elrendelve
egyetemesen öntörvényű érzelmeire. A Gárdonyi-féle nemes eszmény jegyében ébren tartja a jó erkölcsöt őrző
lángot, mert ahogyan William Butler Yeats vallotta: „A pusztán agyban fészkelő / eszméktől óvj, Uram; / úgy él a
dal, ha a gondolat / a gerincben suhan.”

Ha előfizetőként és/vagy mecénási felajánlással
szeretné támogatni

az AAnnggyyaallsszzeemm című folyóirat megvalósulását,
‒ nevét és pontos címét feltüntetve! ‒

az OTP 11773229-07732274 bankszámlaszámra
szíveskedjék befizetni a 4 lapszámra vonatkozó,

összesen 2000,- Ft előfizetési díjat,
vagy a támogatási összeget.

Köszönettel: Zsirai László főszerkesztő



ÚNYI ÚJSÁG

A közelmúltban született:
Bozó László és Kocsis Anett gyermeke Bozó Jázmin
Répánszky Lipót és Bárány Zsófia gyermeke Répánszky Zsófia
Steingruber László és Tavaszi Tünde gyermeke Steingruber Benett László

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

Húsvéti ételek
A magyar és az európai keresztény
hagyományban az egész húsvéti ün-
nepkör során kiemelt jelentőséget
kapnak az ünnep egyes szakaszai alatt
fogyasztott ételféleségek.
A hamvazószerdától Húsvét vasár-
napjáig tartó 40 napos böjt már a 7.
századtól szokás, sőt 1091-ben II. Or-
bán pápa még törvénybe is iktatta. A
magyarországi katolikusok nem is oly
rég sok helyen valóban be is tartották
ezt a szigorú böjtöt, amelynek fe-
gyelme csupán az elmúlt évszázadban
lazult meg többek között a hivatalos
enyhítések következtében, s a nagy-
hétre, illetve nagypéntekre korláto-
zódott az időtartama. A protestánsok
csak a nagypénteki böjtöt tartották,
de azt nagyon következetesen.
A régi időkben a böjti napokon csak
kenyeret, sót és száraz növényi ele-
deleket volt szabad enni és csak egy-
szer ehettek napjában. A 19. század
végén még voltak olyan paraszti kö-
zösségek, amelyek a halat nem szá-
mítva csak növényi táplálékot vettek
magukhoz. Sok helyen böjt alatt még
tejneműt sem fogyasztottak. Nem
zsírral, hanem olajjal főztek, s előfor-
dult, hogy a böjtös eledelek számára
külön edényeket használtak.
A magyar népi konyhának tájegysé-
genként különböző jellegzetes böjti
ételeit ismerjük. Lássunk néhány pél-
dát a böjti étrendre.

Aszaltszilva-leves
A megmosott, gőzön megpuhított,
magozott szilvát 3-4 darabra vágva
vízben puhára főzzük, egy darabka
fahéjat is teszünk a főzőlébe. Ha a

szilva megfőtt levét tejföllel behabar-
juk, sóval, cukorral ízesítve fogyaszt-
juk. Ugyanígy készíthetjük aszalt
meggyből és aszalt cseresznyéből is.

Cibere leves
Hozzávalók: 4-5 gerezd fokhagyma, 1
dl tejföl, 1 dl tej, fél citrom, liszt.
Elkészítés: tegyél fel kb. 1,5 liter vizet
főni, adj hozzá 4-5 gerezd apróra vá-
gott, vagy zúzott fokhagymát, forrald
fel, majd egy evőkanál liszttel elke-
vert tejjel és tejföllel habard be. Fél
citrom levével ízesítsd savanykásra,
majd – gyenge tűzön – melegítsd át.
Tipp: Tálald pirított kenyérkockákkal!

Rántott tojásleves
Hozzávalók: személyenként 1 tojás +
1 tojás, 1 evőkanál liszt, kevés olaj, 1
teáskanálnyi köménymag, só, pár
csepp ecet, pici pirospaprika.

Olajon megpirítom a lisztet, beleszó-
rom a köményt, egy pici pirospaprikát
is teszek bele, hogy színe legyen.
Gyorsan felöntöm hideg vízzel, majd
ha pótoltam a megfelelő mennyiségű
vízzel, hagyom felforrni, megsózom
és belekeverek egy egész tojást (ez a
leves tojásadagja), aztán személyen-
ként egy tojást óvatosan beleenge-
dek, erre már vigyázok, hogy egész-
ben maradjon. Ezt követően minden-
ki ízlése szerint fűszerezheti, ízesíthe-
ti: fekete borssal, babérlevéllel, étel-
ízesítővel, pár csepp ecettel, stb.
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