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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

Megoldódik a csapadékvíz elvezetése Únyon

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) a közeljövőben több mint 60
településen valósulnak meg fejlesztések: intézmények újulnak meg,

épületenergetikai korszerűsítésekre kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, turisztikai látogatóközpontok nyílnak
meg, de számos településen az egészségügyi és szociális alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a lakosság.

A megyei önkormányzat többek között Úny Önkormányzatának pá-
lyázatát is támogatta, így uniós forrásból megoldódik a csapadékvíz
elvezetésének kérdése. A község északi részén összegyűlő víz a Kos-
suth Lajos utca felső harmadát veszélyezteti. Az itt található meder-
szakasz kotrása és rendezése lehetővé teszi a Dózsa György utca irá-
nyából érkező árok alsó szakaszának rendezését és a csapadékvíz el-
vezetését is. A projekt részeként a Határ utca felől érkező csapadék-
vizek levezetése érdekében további meder-profilozást és árok-
rekonstrukciót végeznek majd a Határ utca Dózsa György utcai ke-
resztezésénél is. A beruházás 40 millió forint értékű támogatásból va-
lósul meg.

„A területi elvet figyelembe véve a tervezett, illetve az előkészítés
alatt álló fejlesztések a megye egész területét lefedik. Kiemelten fon-
tosnak tartom ugyanis a kistelepülések, a községek támogatását” –
mondta Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke a megítélt
TOP-os támogatásokkal kapcsolatban. Hozzátette, a munka nem áll
meg: március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os pályázatok is.
A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a te-
lepüléseknek. Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi terüle-
tek rehabilitációjára, helyi identitás és kohézió erősítésére, valamint

újabb turisztikai, közlekedési, vízrendezési és
energetikai projektekre nyújthatnak pályázato-
kat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban
szereplő szervezetek.
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Fejezet Úny község jelenéből

Kézzel fogható eredmények

„A TOP-os pályázatoknak köszönhetően Magyarország
kormánya lehetővé tette, hogy az országos, pozitív gazdasági
változásokkal párhuzamosan az egyes településeken is
jelentős, az ott élőket szolgáló változások történjenek. A fenti
beruházás az egyik első kézzelfogható eredménye ennek a
törekvésnek, bízom benne, hogy a jövőben további, a helyi
közösségeket erősítő pályázati források nyílnak meg a
megyebeli községek előtt. Úny országgyűlési képviselőjeként
magam is azon dolgozom, hogy itt és a szűkebb térségben a
jövőben is számos további fejlesztés valósulhasson meg” –
mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium Politikai
Államtitkára, a térség országgyűlési képviselője.
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„Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni eltökélt 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)

Igaz, már javában tart a nyár az óvoda még mindig gyerekkacajjal van tele.
A dolgos hónapok után, most a játék kapja a főszerepet. Tavasszal lelkesen
készültek kicsik és nagyok, hogy anyák napja alkalmából meglepjék az
anyukákat, nagymamákat és van olyan szerencsés óvodásunk, aki még a
dédi mamáját is köszönthette ezen a jeles napon. A szorgos munkának
meg is lett az eredménye, az anyák napi műsorunkon minden gyermek
ügyesen mondta el a versét és adta át a saját készítésű ajándékát a meghatódott, büszke édesanyának.
Az anyukák után a gyermekek ünneplése következett május végén. Gyereknap alkalmából megnéztünk egy színdarabot, majd gófrit
sütöttünk és a gyerekek kincset kerestek - találtak az óvoda homokozójában.
Minden évben, így idén is elérkezett a búcsúzás napja. Június 2-án a ballagó gyerekek: Kendra, Erik és Tamás búcsút vettek az
óvodától, az óvó néniktől, Tündi nénitől és az itt maradó ovis társaktól, mindazoktól, akikkel együtt élték az ovis hétköznapokat:
hallgatták a meséket, festettek, játszottak, fára másztak és sétáltak, kirándultak nagyokat az itt eltöltött néhány év alatt.
Az évzáró ünnepségünkön is említettem, hogy a mögöttünk álló év nem volt könnyű, de az únyi óvodások megmutatták, hogy ügyes,
bátor, okos, talpraesett gyerekek, s ennek mindenki szemtanúja lehetett, aki ott volt az óvodai ünnepségeken, jeles napokon vagy a
település rendezvényein, mint az október 23-i ünnepség, az adventi gyertyagyújtás, vagy a március 15-i megemlékezés.
Sajnos az év végén nem csak három óvodásunktól vettünk búcsút. Cili néni családi okok miatt, nem csak az óvodánkat, de kis
hazánkat is elhagyja. Így szeptembertől –remélhetőleg- új óvó nénivel várom a gyerekeket. A következő tanévben, várhatóan
ugyanekkora gyermeklétszámmal (14 fő) folytatjuk az óvodai életet.
A sok munka és készülődés után elmentünk egy jól megérdemelt kirándulásra, a KOCKA Kiállításra, melyen az iskolásokkal közösen
vettünk részt. A sok Legóból épített városrész, járművek és érdekességek elvarázsolták a gyerekeket. Mégis, a legjobban a nagy
várépítés tetszett a csoportnak.

A mai zsúfolt világban a szülők kevesen használják ki a lehetőséget, hogy a gyerekeikkel közösen szerezzenek élményeket. (Erre
példa a meghiúsult apák napja is… ) Pedig a gyermekkort nem lehet visszahozni, ha most nem ülünk le játszani a gyermekeinkkel,
később valószínűleg nem lesz rá lehetőségünk. Én ezért azt kérem a szülőktől, és kívánom a gyerekeknek, hogy a nyáron szerezzenek
sok-sok közös élményt, játszanak és meséljenek sokat.
Napsütésben, fagyiban és élményekben gazdag nyarat kívánok minden ovisnak és leendő óvodásunknak!

Galyasné Kovács Erzsébet – óvó néni

Óvodai hírek
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Programokban gazdag negyedéven vagyunk túl. Ez egyrészt köszönhető annak,
hogy a tavasz gazdag ünnepekben, másrész a jó idő beáltával gazdagabb a
programkínálat és a közönség is könnyebben mozgósítható. A teljesség igénye
nélkül képekkel is illusztráljuk, hogy milyen programjaink is voltak a
közelmúltban. Tesszük ezt kedvcsináló célzattal is.

2017. 04. 13-án Húsvétváró kézműves foglalkozást tartottunk a Vándorjátszóház
közreműködésével. Lehetett tojást festeni márványozó technikával, cserepet
díszíteni szalvétával, és mécses tartót üveg festékkel. Utána játék, fogócska.

2017. 05. 23-án az olvasást népszerűsítő program keretében Csukás István
meséiből hallhattunk részleteket. Volt játék is, melyben a gyerekek ügyesen
kivették a részüket.

2017. 06.03-án A nagy meleg ellenére megtartottuk a gyereknapot, melyen óriás csúszda várta a gyerekeket és felnőtteket. Lufi
és buborék fújó versenyen vehettek részt az érdeklődők.

2017. 07. 01-én Ópusztaszerre kirándultunk.

Kulturális hírek
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Rotunda  (Látogató központ)

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
II. negyedéves ülései

I. ülés: 2017. április 27.

Napirend:
1.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi
Telephelyén, 2016. évben végzett szakmai munka értékelé-
se
Előadó: ifj. Cseke Istvánné telephely-vezető
2.) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat elmúlt éves tevékenységének értékelése
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
3.) Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről
Előadó: Héder János aljegyző
4.) Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intéz-
ményvezetői pályázatainak véleményezése
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Beszámoló a Dági Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi munkájáról
Előadó: Héder János aljegyző
6.) Úny, Dózsa Gy. utca útfelújítási pályázatainak elbírá-
lása
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) A Dorogi Mentőszolgálat támogatási kérelme
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Egyebek

II. ülés: 2017. május 29.

Napirend:
1.) Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról
Előadó: Járási Hivatal képviselője
2.) Dorog Város Rendőrkapitánysága helyi körzeti
megbízottjának beszámolója Úny Község 2016. évi
közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dorog Város Rendőrkapitányságának képvise-
lője
3.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beszámolója
Előadó: Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
képviselője
4.) A 2016. évi költségvetés módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Úny Község Képviselő-testülete 2016. évi
zárszámadási rendeletének a megalkotása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Beszámoló a belső és külső ellenőrzési jelentések
megállapításairól
Előadó: Héder János aljegyző
7.) Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági
Tagiskolája intézményvezetői pályázatának véleményezé-
se
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) A Dorogi Mentőszolgálat támogatási kérelmének újra
tárgyalása
Előadó: Pósfai József polgármester
9.) Egyebek

Testületi Tallózó
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III. ülés: 2017. június 19.

Napirend:
1.) Vis maior támogatási igény benyújtásának megvitatása
Előadó: Pósfai József polgármester

2.) Közterület átnevezésre érkezett kérelem megvi-
tatása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Egyebek

Egy korszak lezárult

Kovács Gyuláné jegyző 40 év közszolgálati munkaviszony után 2017. július 1-től nyugdíjba vonult.
Únyiak Erzsikéje!

Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk Úny község nevében! Köszönjük az
együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rád! Jó egészséget és gondtalan, hosszú életet
kívánunk!
Fogadd szeretettel Aranyosi Ervin sorait, ami mintha csak a Te pályafutásodról szólna:
„Az életed során bezárult egy ajtó… Ami volt, mind a
tiéd. Nincsen végrehajtó, ki elvenné tőled, a sok ked-
ves évet, munkád során gyűjtött ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki – helyed az
életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot, sikert, dicsősé-
get és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni, megpróbáltál
mégis jó ember maradni.
...
Volt, akit szigorod néhanapján bántott, de tudd meg,
a szívük régen megbocsátott.
Tudom a szívedben maradt néhány tüske, szeretettel
gondolj most mindegyikükre.
A szép emlékeket őrizd meg szívedben, s mindenre mi
rossz volt setét fátyol lebben, ami elmúlt – elmúlt,
hát tekints előre, az előtted álló szabad esztendőkre.

Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még! Gon-
doltál már arra: – “Vajon mit csinálnék, ha pont azt
tehetném, amire csak vágyom, megváltozna vajon
megszokott világom?”
Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka, váltsd
valóra végre, amit álmaidba’ elképzelt a lelked, mit
eddig nem tettél. Bármit megtehetsz most, mert
nyugdíjas lettél!
Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal, kívánok
szerencsét, egy jó nagy kalappal!
Minden napjaidba erőt, egészséget, szerető családot,
örömöt, szépséget, válts valóra eztán minden olyan
álmod, mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet maradj itt e földön! Szavaimat
tovább, egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!”

Tájékoztatás

2017. július 1-től a Dági Közös Önkormányzati Hivatal (Úny is ennek a tagja) kinevezett jegyzője Héder
János. Személye nem lehet ismeretlen, hiszen 2013. január 1-től a Közös Hivatal aljegyzője, azt megelőzően
pedig Máriahalom jegyzője volt.
Ügyfélfogadási ideje: minden csütörtökön 8-16 óráig.

Munkájához jó erőt, egészséget kívánunk!

Az ÖNO beszámolójából

Idősek nappali ellátására vonatkozó adatok 2016 -ban

Telephely Ellátottak
2016. január

Új
ellátott/fő

Otthonba
került/fő Elhunyt/fő Családba

költözött/fő
*egyéb okok

miatt
Ell.megszünt

össz./fő

Ellátottak 2016.
december 31-i

állapot

Úny 21 1 - 1 - - 1 21

Nappali ellátást igénybe vevők, nem és életkor szerinti megoszlása 2016. december

Telephely 40-59
nő      ffi

60-64
nő         ffi

65-69
nő           ffi

70-74
nő          ffi

75-79
nő           ffi

80-89
nő          ffi

90-
nő         ffi

Össz.
Nő       ffi

Mind-
összesen

Úny 1 3 1 3 4 1 1 2 2 1 2 10 11 21
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Házi segítségnyújtásra vonatkozó adatok 2016-ban

Telephely Ellátottak
2016.
január

Új
ellátott/fő

Otthonba
került/fő

Elhunyt/fő Családba
költözött/fő

*egyéb okok
miatt

Ell.megszünt
össz./fő

Ellátottak száma
2016.december

31-i állapot

Úny 3 - 1 - - - 1 2

Házi segítségnyújtást igénybe vevők, neme és életkor szerinti megoszlása

Telephely 40-59
nő      ffi

60-64
nő ffi

65-69
nő ffi

70-74
nő ffi

75-79
nő ffi

80-89
nő ffi

90-
nő         ffi

Össz.
nő       ffi

Mindösszesen

Úny 2 2 . 2

Étkeztetésre vonatkozó adatok 2016-ban

Telephely Ellátottak
2016.
január

Új
ellátott/fő

Otthonba
került

fő

Elhunyt/fő Családba
költözött

fő

*egyéb
okok miatt

Ell. megszűnt
össz. fő

Ellátottak száma
2016.december

31-i állapot

Úny 35 6 2 2 - 2 6 35

Étkezést igénybe vevők, nem és életkor szerinti megoszlása 2016. december

Telep-
hely

19-39
nő ffi

40-59
nő      ffi

60-64
nő ffi

65-69
nő ffi

70-74
nő ffi

75-79
nő ffi

80-89
nő ffi

90-
nő ffi

Össz.
Nő ffi

Mind-
összesen

Úny 1 - 3 4 1 5 4 2 2 2 3 1 3 4 17 18 35

Étkeztetés módja szerinti megoszlás

Telephely Helyben fogyasztással /fő Kiszállítással /fő Elvitellel /fő

Úny 2 3 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a jogszabályi követelményeknek megfelelő gyermekek, illetve nagykorú tanulók részére
egy évre kell megállapítani. A kedvezményben részesülő gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetési

kedvezményre. A gyermekétkeztetési kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyző megállapító
határozata alapján, az az oktatási intézmény nyújtja, ahol a gyermek az étkeztetést igénybe veszi.
A bölcsődés, óvodás és 1-8. osztályos tanulók ingyen étkezhetnek a szolgáltatást nyújtó
intézményben.
2016. december hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek
száma kor szerint: 0-6 éves 6 fő

7-14 éves 14 fő
15-18 éves 3 fő

2016. december hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített nagykorú
gyermekek száma: 18-23 éve 4 fő
2016. december hónapban a településen összesen 27 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben.

25 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:

Ifj. Cseke István és Pati Melinda

Gratulálunk a negyedszázados
évfordulóhoz, és jó erőt, egészséget
kívánunk a boldogságos folytatáshoz!

Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfőn:          800 – 1600 óráig
Szerdán:         800 – 1600 óráig
Pénteken:       800 – 1200 óráig

Polgármester fogadóórái

Hétfőn: 1300 – 1500 óráig
Pénteken:        800 – 1200 óráig

Jegyző fogadónapja

Csütörtökön: 800 – 1600 óráig
Kiadja:

Úny Község Önkormányzata
www.uny.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.

Anyakönyvi hírek

www.uny.hu
mailto:info@uny.hu

